
Vážený pane hejtmane, 
 
dovolte mi, abych Vám vyjádřil velké poděkování za Vaše promptní jednání, které prostřednictvím zejména paní Anety 
Valouškové a pana Radka Šedivého rozhýbalo věci kolem skládky ve Vážanech n/Lit., která spěje svým stavem k mimořádné 
události. 
 
Na doporučení obou výše jmenovaných, kteří zajistili kvalitní geotechnický posudek, jsem svolal dne 5. 1. 2016 mimořádné 
jednání v naší obci, a to za účasti 5 ti odborů z KÚ JMK, 3 odborů z MěÚ Slavkov, zástupců HZS, PČR, ČIŽP, majitelů skládky, 
dopravců a dalších zainteresovaných osob. 
 
Samotný fakt, tj. svolání tohoto mimořádného jednání, dohnal majitele skládky ke zvýšenému úsilí, které vyústilo k zahájení 
přesunu navezených hmot z místa paty tělesa skládky. V tuto chvíli tedy mají majitelé skládky za to, že dosahují oddálení 
vzniku možné mimořádné události. Ale tím, že sesuv skládky je nevyzpytatelný, nelze odhadnout, co skládka udělá při 
jarním tání.  
 
Dle slov Ing. Špičky (autora geotechnického posudku), je jen otázkou času a shody okolností, kdy se těleso skládky dá 
nekontrolovatelně do pohybu, zasype protipovodňovou nádrž a vytvoří lavinu bláta, vody a stavebního odpadu, která 
těžce zasáhne obec, a to zejména pokud se nepřestane bezodkladně navážet na hlavu tělesa skládky další materiál. 
Odtěžování z paty tělesa, při jeho dalším současném zatěžování na hlavě, způsobí jen urychlení možného náhlého skluzu 
nepředvídatelného množství hmoty do poldru. 
 
Ze samotného mimořádného jednání vyplynul tento fakt:  
Majitel skládky nesmí dle rozhodnutí MěÚ Slavkov provádět terénní úpravy, proto v tuto chvíli pouze naváží „materiál“ za 
účelem jeho uskladnění. Ovšem stavební suť je odpad a i zemina při svém převozu je klasifikována jako odpad a na 
skladování odpadu je třeba povolení z KÚ JMK - oddělení tech. ochr. ŽP. Tento odpad je vlastníkem skládky vnímán jako 
vedlejší produkt, který slouží k terénním úpravám. Tyto jsou však rozhodnutím zastaveny! 
Přílohou mailu posílám zápis z našeho mimořádného jednání a průvodní dopis určený všem aktérům jednání, přičemž 
z obou dokumentů vyplývá rozkol výše uvedeného sporného kruhu tvrzení a interpretací o tom, co je odpad, jak se dá 
využít a jak se může skladovat…  
 
Nyní je na úřadech (a ty jsem vyzval k okamžité součinnosti), zejména na stavebním úřadu MěÚ Slavkov, na oddělení 
technické ochrany ŽP na KÚ JMK, ČIŽP a na oddělení krizového řízení a obrany na KÚ JMK, aby nastavily takové podmínky, 
které zastaví navážení materiálu na skládku a donutí tak její majitele, aby provedli potřebná bezpečnostní opatření, vedoucí 
k zabránění poškozování cizího majetku, veřejně prospěšné stavby a zejména na ochranu životů občanů obce. 
 
Pane hejtmane, ještě jednou si Vás dovolím poprosit o Vaši podporu, která by měla spočívat nejen v tlaku na úřady, 
oddělení a odbory úřadů, aby provedly ataky na majitele skládky co nejrychleji, ale i v zajištění jich samotných, kdy jistě 
budou potřebovat, aby jim při tom sekundoval např. HZS či Policie ČR. 
 
Závěrem mi, pane hejtmane, dovolte smělý požadavek na schůzku s Vámi, ale termín naplánujme prosím až do první dekády 
února tohoto roku, abychom nyní dali prostor a čas na práci úřadům, které (jak mám již nyní zpětnou vazbu) začaly po 
úterním jednání konat. Poté bychom mohli společně zvážit další kroky, vedoucí k ochraně obce a jejích obyvatel. 
 
Ještě jednou Vám děkuji. 
 
V dokonalé úctě 
 
Ing. Václav Matyáš 
starosta obce  
Tel.: 777 743 126 
starosta@vazanynadlitavou.cz 
www.vazanynadlitavou.cz 
Vážany nad Litavou, č. 125 
684 01 Slavkov u Brna 
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