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Vážená paní místopředsedkyně vlády, 

obracím se na Vás s jedním zásadním problémem, který tíží nás starosty, ale i občany. Nejenom vysoká 
nezaměstnanost v našem regionu a zvyšující se počet přistěhovaných problémových občanů a s tím 
stoupající trestaná činnost hlavně sociálního charakteru, tíží nás také dlouhodobě krádeže železných 
a barevných kovů. Pokud si čteme denní tisk, není dne, aby alespoň v jedněch novinách nebyla zmínka 
o krádeži kanálových roštů nebo různých kabelů, mnohdy i zabezpečovacích. Je až s podivem, že se do 
dnešního dne z těchto důvodů nestala nějaká vážná hromadná nehoda. 

Vždyť odkryté kanály nebo nefunkční ustřižené zabezpečovací vedení jsou případy, které by se měly 
posuzovat ne podle výše škody, ale podle společenské nebezpečnosti, to je jako úmyslný trestný čin 
(poškození zdraví). Za něj by měli být trestáni ti, co kanál nebo kabel odnesou, ale i ti, co jej vykoupí. 

Osobně jsem byl v roce 2008 na jednání v Poslanecké sněmovně, kde Výbor pro životní prostředí 
projednával částečnou novelu zákona č. 185/2011 Sb., o odpadech pod vedením předsedy výboru pana 
poslance Libora Ambrozka sněmovní tisk 367. Zde bylo jasně odsouhlaseno, že fyzické osoby nebudou 
moci železný a barevný kov vozit do sběren, neboť tyto je od nich nebudou moci vykupovat, případně 
pokud toto neprojde, nebude fyzickým osobám za šrot vypláceno výkupné v hotovosti, ale nepřímo na 
jejich účet. 

Uplynulo několik málo let poté, co se velmi detailně celý problém prodiskutoval, ale bohužel opět 
legislativa selhala nebo prováděcí vyhláška? Není mně známo, kde se věc zadrhla, ale argumenty, že 
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budou po schválení výše popsaných návrhů na řešení zabordeleny obce nebo že se jedná o omezování 
občanských práv my starostové zásadně odmítáme. Na obcích máme většinou vždy několik spolků, které 
si rády sběrem železného nebo barevného kovu přivydělávají na svoji činnost a rádi od občanů 
převezmou od děravých okapů po dosloužilé domovní kotle na uhlí a tyto řádně odevzdají do sběren. 
Takže se nemusí bát ani sběrny, že bude nedostatek této komodity k výkupu. V příloze tohoto dopisu 
Vám posílám dokonce děkovný dopis ze Svazu měst a obcí poslancům za schválení této novely zákona. 
Celé naše snažení ale shodilo MŽP, které se schválenou novelou nesouhlasilo a které dostalo za úkol 
vydat k této novele příslušnou prováděcí vyhlášku. Zde se vše zadrhlo, a tak se tedy krade dál. 

Je až s podivem, jak mnozí zákonodárci (včetně starostů v lavicích Parlamentu ČR sedících a detailně 
znajících situaci) tento velmi nebezpečná nešvar, tuto životu nebezpečnou zlodějinu, přehlížejí a na 
druhé straně se vyjadřují např. k problémům lovu velryb nebo kvalitě toaletního papíru a dalším mnoha 
podstatně méně významným záležitostem. 

Žádáme Vás tímto o urychlené zahájení jednání o přijetí takových opatření, abychom denně na radnicích 
nevyhazovali tisíce oknem (nemáme tiskárny na nové) a se strachem o zdraví našich občanů se 
neobávali vzniku mimořádných událostí s možnými tragickými následky. 

O naléhavosti urychlené změny Vás snad přesvědčí i to, že např. ve Varnsdorfu jsou některé sběrny 
otevřeny nepřetržitě v sobotu, neděli i přes noc. 

S pozdravem 

 

   

 

                                                                                          Josef   Z o s e r 

                                                                    předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska 

 
 
 
 
Přílohy 
Děkovný dopis poslancům 
Článek z 23.09.2008 
 
 
Na vědomí 
Milan Šťovíček, předseda Výboru pro životní prostředí PS PČR 
Jaroslav Foldyna. PS ČR 
Josef Novotný, poslanec PS PČR 
Ivo Bárek, předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR 
Jaromír Jech – výkonný místopředseda Svazu měst a obcí 
 


