Svazek obcí Podbrdského regionu
Vysoká Pec 140, 262 41 Bohutín

Svazek obcí mikroregionu Třemšín
Hvožďany 80, 262 44 Hvožďany

Ministr obrany
RNDr. Alexandr Vondra
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Tychonova 1
160 01 Praha 6
Vážený pane ministře,
dovolte nám prosím, abychom se na Vás obrátili s požadavkem o podání stanoviska
k několika dotazům, které vyvolalo Vámi plánované opuštění VVÚ Brdy. Vzhledem k tomu, že
tato problematika se dotýká v rámci našich regionů, které zastupujeme, několika desítek tisíc
obyvatel a také vzhledem k tomu, že naši občané zaznamenávají protichůdné informace
ovlivněné v mnoha případech různými zájmy, rozhodli jsme se oslovit Vás touto cestou.
Přestože chápeme a naprosto akceptujeme snahy o úspory finančních prostředků ze státního
rozpočtu, považujeme skutečnost zcela opustit právě VVÚ Brdy oproti opuštění jiných VVÚ
jako variantu, která z pohledu úspor není zcela nejlevnější oproti úplnému opuštění jiných
VVÚ. Domníváme se, že úspornější varianty existují jiné a proto bychom Vás rádi požádali
o stanovisko na naše následující otázky:
1. Proč se MO a potažmo armáda rozhodla zcela opustit VVÚ Brdy, na základě jaké
analýzy a jaké aspekty tato analýza posuzovala? Při argumentu úsporných opatření se
nám naopak využití VVÚ Brdy jeví jako nejúspornější variantou oproti využívaní
ostatních VVÚ. VVÚ Brdy se nachází geograficky téměř ve středu naší republiky
s perfektní dostupností letiště v Praze, sevřené dvěma dálničními tahy na Plzeň a na
Strakonice a je tudíž nejen pro cvičení našeho vojska, ale i partnerských armád
nejdostupnější. Ostatní VVÚ rozhodně nemají takovou dostupnost a nachází se
v odlehlých částech naší republiky (Boletice, Hradiště). Z hlediska nákladů na
dopravu, obslužnosti a přístupu je tedy zřejmé, že náklady v tomto případě budou
výrazně nižší než v jiných částech naší republiky.
2. Při realizaci úsporných opatření nám není známa přesná kalkulace ušetřených
nákladů v porovnání s náklady, které se zřízením CHKO bude muset náš stát vynaložit.
Z našeho pohledu jsou výdaje MO i MŽP, či jiného resortu, výdaji ze státního rozpočtu
a neděláme mezi tím rozdíl. Proto nám není jasné a rádi bychom věděli následující:

a. Jak velké budou výdaje, které MO vynaloží na aktivity přímo související
s opuštěním VVÚ Brdy?
b. Jaká bude celková suma výdajů na asanaci nevybuchlé munice ve VVÚ Brdy a
to nejen na území dopadových ploch, ale i v jejich blízkosti s přihlédnutím ke
vší munici, tzn. nejen nevybuchlé munice české armády, ale všech armád,
které na VVÚ Brdy působily dávno před ní?
c. S přihlédnutím ke skutečnosti, že by mohlo být zřízeno CHKO, je zcela zřejmé,
že náklady vynaložené nejen na zřízení správy CHKO, ale i jeho následného
chodu budou nižší než náklady, které vynakládá MO na správu VVÚ Brdy?
Nebudou tyto náklady v celkovém dopadu vyšší a namísto úspor ze SR na
chod VVÚ Brdy převýší tyto úspory náklady MŽP na chod CHKO?
d. Jak naloží MO s objekty, které armáda dosud využívá a jaký bude jejich osud
po jejich opuštění? Budou na někoho převedeny, potažmo na koho? Budou-li
to obce, které nenajdou pro tyto objekty využití (viz. podobnou situaci ve
Strašicích, nebo v Rožmitále pod Třemšínem), stane se tento majetek zátěží
pro již tak napjaté obecní rozpočty.
3. Proč MO podobně jako v případě VVÚ Březina neuvažuje nad využitím VVÚ Brdy pro
cvičení složek Integrovaného záchranného systému. Vždyť zatímco Jihomoravský kraj
má dle sčítání obyvatel k 31. 12. 2010 1.154.654 obyvatel, Středočeský kraj má
k témuž datu 1.264.978 obyvatel a geograficky k němu patřící Praha 1.257.158
obyvatel. Využití tohoto prostoru pro cvičení IZS obou krajů by bylo rovněž výhodné.
Navíc díky výše zmíněné geografické poloze by bylo dobře přístupné i pro složky IZS
ostatních krajů.

Vážený pane ministře, děkujeme Vám předem za Vaše odpovědi.

S přátelským pozdravem
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Předseda Svazku obcí mikroregionu Třemšín

