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Níže nabízíme celé znění příspěvku Františka Vernera, který vyšel v listopadovém vydání
Kosmonoského zpravodaje mírně očesán. Nezveřejněné pasáže jsou vyznačeny červeně.

Jaká bude letos, za rok, za dva sklizeň?

„Jak si zasejeme.“ Což bude platit jak obrazně, tak doslova zejména na polích mezi Stakorskou
a Průmyslovou ulicí.

Kdo na polích hospodaří v současnosti?

Krom menších vlastníků se zde nachází i jeden velký hráč s polnostmi, na kterých vyrostl v
letech 2012 - 2014 D+D PARK KOSMONOSY. Negativní dopady na životní prostředí přilehlé
části obce, především hlukem, jsou známy a potvrzeny i mnohými průzkumy.

Jaký je osevní plán nadcházejících let?

Není žádným tajemstvím, že se již chystá zrno, či spíše ocelové ingoty a tuny betonu, ze
kterých by si někteří přáli vypěstovat další haly v rámci záměru D+D Park Kosmonosy II. Etapa.
u rozvoje průmyslového parku D+D. Znamenalo by to přímé napojení dopravy z areálu na
Stakorskou ulici spojené s nárůstem provozu osobních a nákladních automobilů skrz
Kosmonosy a Horní Stakory. Zmizelo by dalších 24 ha vysoce kvalitní orné půdy.

Co z takového osení sklidíme nám napoví i uznávaný, léty prověřený ekolog:

„Z krajině ekologického hlediska představuje záměr další podstatné rozšíření již tak neúnosně
rozlehlé denaturalizované plochy areálu Škoda Auto, na kterou navazuje stávající areál D+D.
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Jak se k tomu můžeme postavit?

Na základě zjišťovacího řízení odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
středočeského kraje rozhodl že záměr D+D Park Kosmonosy II. etapa „nemá významný vliv na
životní prostředí a nebude posuzován podle zákona“. Neuskuteční se studie posuzování vlivu
stavby na životní prostředí – tzv. velká EIA. Přestože to rada města Kosmonosy na kraji
požadovala. S tím se ovšem nespokojila skupina kosmonoských občanů. Ve spolupráci s
přizvaným občanským sdružením Klenice z Ml. Boleslavi bylo podáno odvolání na Ministerstvo
životního prostředí.

Máme podporu tam shora?

S potěšením můžeme konstatovat, že zastupitelstvo konané 25.září 2019 se za nás postavilo.
Místostarosta pan Eduard Masarčík přítomné ujistil, že Město udělá vše proto, aby pro občany
udrželo Kosmonosy přijatelným místem pro život. Za slova podpory a následně odsouhlasené
usnesení, aby rada města požádala Klenici o podání odvolání, zastupitelstvu Kosmonos
děkujeme - avšak to bylo tím jediným, co v zájmu občanů vedení města podniklo.

Nyní si jistě říkáte, jak bych mohl/a pomoci k zachování tohoto kousku kosmonoské
přírody?

Nejlépe podpisem petice. Bude ji mít možnost podepsat každý, komu není lhostejné nač se
díváme z oken, jaká míra hluku zatěžuje naše uši, jaký vzduch dýcháme. Čtěte webové stránky
Našich Kosmonos, dívejte se do poštovních schránek, sledujte facebook.

Za KŽP František Verner a kolektiv
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