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Věc: Stížnost
Dne 11. srpna 2004 byl proveden firmou MEK monitoring hluku z lomu Teletín.
Měření bylo provedeno bez předchozího informování zastupitelstva obce Krňany a
občanů Teletína. Hluk byl měřen v místech podle uvážení firmy MEK.
Jelikož hladina hluku po zahájení měření byla nesrovnatelně nižší než hluk,
který provázel činnost v lomu v minulých měsících, zejména při provádění prací na
první etáži, občané přítomni náhodně během měření zjišťovali, kde jsou umístěny a
jak pracují stroje, jejichž hluk byl měřen. Z pozorování byl pořízen videozáznam a
fotografická dokumentace – viz příloha.
Bylo zjištěno následující:
-

na první etáži pracoval bagr a nakladač. Bagr vybagroval směs hlíny a
kamení, kterou nakladač občas nabral a přehodil na hromadu, dále tuto směs
naložil na automobil LIAZ, který ji odvezl na dno lomu a shodil do křoví.

-

na spodním platu lomu na samém jižním kraji byl zaparkován před hustým
křovinatým porostem jeden kompresor, který poháněl sbíječky. Těmito
sbíječkami bylo bušeno do několika kamenů, položených na měkké zemi.

Podle našeho názoru je taková realizace měření hluku neobjektivní,
nekorektní a ve svém důsledku poškozující zájmy hlukem ohrožených občanů
obce. Jako doklad pro toto tvrzení uvádíme následující popis činností z POPD:
-

vrtání vývrtů pro trhací práce (oznámený počet 4 odstřely denně!)

-

provádění perforačních vrtů s klínováním, pro další zpracování vydobyté
suroviny (plátkování) se uvažuje s použitím ručního nářadí na stlačený vzduch

-

k štípání kostek bude použita hydraulická štípačka

-

doprava bloků a kusového kamene z jednotlivých stupňů těžebního řezu bude
prováděna mobilním jeřábem na housenicovém podvozku.

2
Domníváme se, že jen porovnáním uvedených prací s tím, jak byl proveden
monitoring hluku je dostatečně ilustrativní a není třeba nic dalšího dodávat.
Z uvedených důvodů žádáme, aby výsledky měření hluku firmou Ing. Miloš Mertl MEK ze dne 11. srpna 2004
byly zcela anulovány a pro žádnou studii nepoužity.
Pokud se v budoucnu bude rozhodovat o provedení nového měření hluku
žádáme, aby pro provedení hlukové studie byl dodržen tento postup:
Před plánovaným provedení měření bude uskutečněna schůzka, jejíž
účastníky budou:
- zadavatel hlukové studie
- zástupci obce Krňany ,
- zástupci KHS Benešov
- zástupci občanů Teletína včetně jejich odborného konzultanta
Na této schůzce bude dohodnuto následující:
- výběr nezávislé odborné firmy, která bude měření provádět
- přesný plán průběhu měření, tj. jaké stroje budou pro studii použity, kde budou
umístěny, jakou činnost budou během měření vykonávat a po jak dlouhou
dobu – tento plán musí respektovat faktické plánované práce jak co do vlastní
činnosti tak do umístění na jednotlivých úrovních těžebního řezu
- upřesněna stanoviště pro vlastní měření
- termín provedení měření
Na základě výsledku tohoto jednání, ze kterého bude proveden zápis, bude
provedeno vlastní měření. Žádáme, aby zástupcům obce a občanů byla při
měření umožněna přítomnost v lomu na kontrolu činnosti strojů, dále, aby
odbornému konzultantovi občanů nebo obce byla umožněna kontrola nastavení
měřících přístrojů a správnosti provádění vlastního měření. Dále žádáme, aby
bylo umožněno pořízení videozáznamu z měření.
S pozdravem
Ing. Vít Klimeš
předseda
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