Podatel:
Mgr. Dagmar Terelmešová
Náměstí T.G.M. 112
334 41 Dobřany
Datum narození: 31.10.1969

Adresát:
Město Dobřany, Zastupitelstvo města
prostřednictvím starosty města
Náměstí T.G.M. 1
334 41 Dobřany
V Dobřanech, dne 15. ledna 2020

PETICE
„Střelnici v Dobřanech NECHCEME!“
Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění
Petiční výbor zastupuje:
Mgr. Dagmar Terelmešová, Náměstí T.G.M. 112, 33441 Dobřany, narozena 31. 10. 1969
Vážení,
my, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby Rada města Dobřany a
Zastupitelstvo města Dobřany, svými usneseními okamžitě zastavili účast města Dobřany na
přípravě „STŘELECKÉHO AREÁLU NA VYSOKÉ“ na katastru obce Dobřany, Šlovice a Vodní
Újezd v Plzeňském kraji.
Žádáme, aby volená samospráva města Dobřany od tohoto záměru definitivně odstoupila a
nečinila v přípravě tohoto záměru již žádné další kroky, a to s okamžitou platností.
DŮVODY, PROČ STŘELNICI NECHCEME:
➢
➢
➢
➢
➢

OHROŽENÍ HLUKEM
OHROŽENÍ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
LIKVIDACE 35 hektarů HONITBY, LESNÍHO A OSTATNÍHO POROSTU
OHROŽENÍ BEZPEČNOSTI OBYVATEL
KOMFORT BYDLENÍ A REKREACE OBČANŮ V BEZPROSTŘEDNÍ
POTENCIÁLNÍ STŘELNICE

BLÍZKOSTI

Pokud by tato velkokapacitní střelnice vznikla, existuje reálná možnost uvedených
negativních vlivů na občany, a to na katastru města Dobřany, Šlovice, ale i ostatních okolních
obcí, které mají svůj katastr nebo sousedí svými katastry v rámci polesí Vysoká!
OHROŽENÍ HLUKEM
V Dobřanech si nepřejeme zařízení, které bude zcela jistě ohrožovat svým hlukem občany
města Dobřany a rovněž okolních obcí. A to podobně, jako tomu bylo před rokem 1989 ze
strany socialistické armády – hluk z letiště, tankodrom na Šlovickém vrch, průjezdy tanků
městem a střelnice na Vysoké! Po třiceti letech bychom o samozřejmost klidného života přišli.
Je zřejmé, že mimo města Dobřany a obce Šlovice, bude nepravidelný, ale stálý hluk, na
který si nelze nikdy zvyknout obtěžovat další obce v okolí záměru výstavby střelnice:
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Chlumčany, Hradčany, Robčice, Útušice, Čižice a Štěnovice, které jsou vzdáleny od místa
plánované střelnice pouze cca 1,6 až 3,3 km.
Velmi výrazně a nejvíce by střelnice obtěžovala celodenním hlukem dvě rekreační oblasti
v k.ú. Dobřany, užívané dnes i k trvalému bydlení, které jsou v bezprostřední blízkosti
plánované stavby, právě tak jako velkokapacitní výkrmna vepřů s bioplynovou stanicí.
Nechceme se vracet třicet let zpět, a to jen s negativy! Pozitiva, která přítomnost armády
přinášela, se již nevrátí!
OHROŽENÍ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
Evropská komise pro životní prostředí již dlouhodobě řeší škodlivost používání olova v
nábojích. Toto olovo zůstává po vystřelení obsahu střely v krajině, a má velmi neblahý vliv na
ekologii krajiny. Zvyšuje se jeho obsah v rostlinách, a tím se dostává i do těl živočichů, kteří
v takové lokalitě žijí. Proniká do půdy a dále do podzemní vody. Právě v lokalitě plánované
střelnice je velké množství pramenů a povrchových vodních toků. Jak důležitá lokalita to
z tohoto pohledu je, mapuje diplomová práce Ing. Romana Lohra „Renovace odvodňovacích
příkopů a dopravní infrastruktury části polesí Vysoká poničených důsledkem vojenské činnosti
v letech 1948 -89.“ Tuto práci najdete na http://www.ms-dobrany.wz.cz/ .
V jednom brokovém náboji je 28 g olova. Při denní střelbě pouze 100 nábojů za 1 hodinu na
1 střelce, při denní střelbě pouze 8 hodin je to alarmujících 22,4 kg na 1 dráze za 1 DEN, na 8
drahách je to 179, 2 kg olova za 1 DEN!!!
Jak zabrání vedení města průniku takového množství olova do spodních vod? Kdo zaplatí
lidem v rekreační oblasti znehodnocení studní? Kdo vysvětlí našim dětem, že zakládáme
kvůli zábavě několika vyvolených obrovskou ekologickou zátěž na našem katastru?
LIKVIDACE 35 hektarů HONITBY LESNÍHO a OSTATNÍHO POROSTU
Polesí Vysoká je z mysliveckého hlediska nejkvalitnější část honitby na katastru města
Dobřany. Jednak s ohledem na množství zvěře, ale také z pohledu kvality lesního porostu
a přírody jako takové. Zamýšlená střelnice má stát v místech, která nejsou vedena jako lesní
půda, ale jako ostatní plocha. Pro přírodu na Vysoké by bylo nejlepší tuto lokalitu také zavést
v územním plánu města jako lesní půdu. Lesní porost na ní již dnes fakticky je.
Pokud by vznikly zemní valy, návozem zeminy z přivaděče a z kazety skládky, a byly by kvalitně
a citlivě provedeny, vznikne stavba doplňující krajinu o přírodní mokřady a nově osázené
plochy. Za dvacet let by se naše děti mohly procházet po hezkém kousku přírody.
Nejhorší alternativou v této lokalitě je vybudování obrovské střelnice!
Zvěř si na nepravidelnou střelbu v denních a nočních hodinách nezvykne a bude migrovat.
Také krajinný ráz velice utrpí a o vlivu na přírodu ani nemluvě.
Prvotním posláním myslivce je chránit přírodu a vše co v ní žije a roste. Zvěř se střílí vždy
citlivě a s ohledem na možnost přemnožení jednotlivých druhů. Má tedy regulační
charakter. Práce myslivce je především zvěř a přírodu ochraňovat, krmit zvěř v zimním
období, starat se o výstavbu krmelců a chovat se v lese vždy citlivě a ekologicky.
Proto Myslivecký spolek Dobřany s výstavbou střelnice zásadně nesouhlasí!!!
OHROŽENÍ BEZPEČNOSTI OBYVATEL
Na takovéto střelnici mohou trénovat střelci s náboji od nejnižších ráží, až po ráži 12,7 mm!
Popis takové zbraně na https://www.zbrane.cz/strelivo/raze/50-bmg.
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Přesná vzdálenost dostřelu je u těchto „velkých“ typů zbraní do 2 km, ale kulka může
dolétnout až 5 km. Při nárazu na překážku se kulka chová velmi nevypočitatelně a odráží se
všemi směry http://www.myslivost.cz/Pro-myslivce/Poradny/Strelecka-poradna/Dolet-strely--odrazstrely. Při doletu střely 3,5 km, není val o výšce 10 - 25 m žádnou překážkou. Stačí jen jiný úhel
střelby nebo silnější zpětný náraz zbraně v rukou nezkušeného střelce. Vzhledem k tomu, že u
nás není v současné době možnost si tyto zbraně, které jsou pro držitele zbrojních pasů volně
ke koupi na internetových portálech, vyzkoušet, dá se nepřesnost střeleb očekávat. V této
vzdálenosti dostřelu se nabízí jako nejvíce ohrožené obce Šlovice, Útušice a Robčice, které
se nachází ve směru střelby plánované střelnice.
Při využití střelnice ozbrojenými složkami, především Armádou ČR, je v současných
vojenských prostorech vyhražená lokalita pro střelby o velikosti 2 krát 2 km nebo 3 krát 3
km. Takový koridor by zasáhl nejen přivaděč I/27, ale také velkovýkrmnu vepřů, chatovou
oblast na Vysoké, ale i katastr ostatních obcí. Tato velikost je preventivní, a to především
z důvodu odrazu kulek. Proto jsou také tyto prostory zcela zbaveny porostů. Při nočních
střelbách musí AČR i ve svých ohraničených vojenských prostorech zajistit pomocí strážních
věží dohled nad okolím (nepřetržitá služba stráže s nočním viděním). Totéž platí i ve dne. Je to
z důvodu ochrany bezpečnosti civilního obyvatelstva, které se může v těchto prostorech
pohybovat. Při nočních střelbách vzniká také několikanásobné zvýšení rizika lesních požárů,
protože se používají střely se stopovou hořlavou náplní, aby byla vidět jejich dráha a místo
dopadu. https://YouTube/BI6S81SHF_4
Jak se chce vedení města vypořádat s takovým bezpečnostním rizikem pro celé okolí
střelnice? Jak chce zajistit bioplynový zásobník u velkovýkrmny vepřů, který by po zásahu
střelou explodoval a napáchal by obrovské škody na životech a majetku? Jak chce město
jako provozovatel zajistit bezpečnost okolních staveb? Kolik to vše bude stát?
KOMFORT BYDLENÍ A REKREACE OBČANŮ V BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI POTENCIÁLNÍ
STŘELNICE
Je jisté, že prozatímní aktéři a příznivci střelnice na Vysoké zapomněli, že „všude žijí lidé“.
Několikrát v médiích uváděná lež, že nejbližší obydlená zástavba je 2 km daleko od možné
střelnice, se velice dotýká cca 60 lidí, kteří v bezprostřední blízkosti určeného prostoru
střelnice mají svoje objekty sloužící k celoročnímu nebo rekreačnímu bydlení.
Proč se neříká pravda?
SHRNUTÍ
Dle našeho názoru střelnice pro obyvatele města Dobřany nepřinese žádná pozitiva. Kolik
obyvatel města bude takovou megalomanskou střelnici využívat? Kdy? Za kolik? Možná jen
několik Dobřanských střelců, tedy členů Střeleckého spolku, kteří v Dobřanech opravdu bydlí.
A že tato stavba má či může přinést městu Dobřany finanční prostředky? Ale kolik nás naopak
bude stát podíl na vybudování a především provoz, který chce město zajistit vlastními silami,
a na vlastní náklady?
Vybudování a provozování tak velké střelnice je velmi specifický druh podnikání, který sebou
nese nemalá finanční rizika. Udržovat střelnici ve stavu (s 24 hodinovou ostrahou), aby
splňovala i vysoké standardy kladené na mezinárodní soutěže, bude jistě finančně náročné.
Přitom provozování střelnice nepatří do obvyklých činností a povinností městské samosprávy.
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Musíme si uvědomit, že nic nenahradí klid a zdraví lidí a zvířat v Dobřanech, Šlovicích
a v ostatních okolních obcích v celém polesí Vysoká, stejně tak, jako kus přírody, která
nenávratně zmizí. Jedná se o více než 35 hektarů ostatní zalesněné plochy, což je plocha jako
min. 50 fotbalových hřišť!!! Žádné peníze nenahradí přírodu ekologicky zatíženou tunami
olova ze střel zavrtaných do země a zemních valů obklopující areál střelnice. Nic nenahradí
znehodnocené prameny podzemní vody, která bude mít a už dnes začíná mít cenu zlata!
Už nyní je těžce snesitelný ruch a hluk silničního provozu, burácející motory aut, motorek
a čtyřkolek na Šlovickém vrchu (včetně všudypřítomného prachu, když zrovna neprší). Nyní
vzniká nebezpečí dalšího, velmi významného, intenzivního, a hlavně naprosto nepravidelného
hluku ze střelnice, který bude běžný i v nočních hodinách (možnost noční střelby pro AČR na
budoucí střelnici připustili zastánci střelnice na diskusi „Rovný stůl “ dne 18. 11. 2019 v Káčku).
Zastupitelé města Dobřany by měli především chránit zájmy občanů města, tak jak se
zavázali při svém zvolení, slibem zastupitele. Nesmí podléhat zájmům střeleckých organizací
a ostatních lobbistických skupin, které mají enormní zájem, aby měly podmínky pro své
aktivity. Jejich členové v dané lokalitě nežili, nežijí a žít nikdy nebudou.
Snad právě proto, z důvodu opatrnosti zastupitelů ostatních měst, nikde v ČR taková
střelnice nestojí! Proč, když to má být tak výhodné?
S předběžnými a následnými odbornými posudky, analýzami či zkouškami tak specifické
a megalomanské stavby, jakou by byla tato střelnice, nemá žádný odborník v ČR zkušenosti,
jelikož v celé republice žádná taková střelnice neexistuje! Znamená to, že na tyto
dokumenty nelze reálně spoléhat! Žádná studie, žádná analýza, žádný posudek, žádné
měření, zkrátka žádný papír od renomovaných odborníků dodaných za peníze a dle zadání
toho, kdo platí, nemůže dopředu stanovit nebo předpovědět, jak bude opravdový provoz
střelnice vypadat. To ukáže až její samotný provoz. To už ale bude pozdě, protože nebude
žádná síla, která by situaci mohla zvrátit. Bude již příliš mnoho peněz do areálu vložených
a hlavně zájem řady mocných, kteří budou střelnici užívat nebo na střelnici vydělávat.
DNES MY OBČANÉ MUSÍME ŘÍCI NE, ABY ZÍTRA MOHLY NAŠE DĚTI ŘÍCI
ANO,
MY TU TAKÉ CHCEME KVALITNĚ ŽÍT!
Souhlasíme a připojujeme se k vyjádření Mysliveckého spolku Dobřany uveřejněným zde:
http://www.ms-dobrany.wz.cz/scan3463.pdf,

Petiční výbor, který petici sestavil ve složení:
Mgr. Eva Fekerlová, Husova 842, 334 41 Dobřany
Pavla Součková, Vysoká 103, 334 41 Dobřany
Marcel Pastuch, Dobřánky 960, 334 41 Dobřany
Mgr. Dagmar Terelmešová, Náměstí T.G.M. 112, 334 41 Dobřany

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními (samosprávnými) orgány je oprávněna:
Mgr. Dagmar Terelmešová, Náměstí T.G.M. 112, 334 41 Dobřany, narozena 31. 10. 1969
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Kontakty na členy petičního výboru:
Dagmar Terelmešová – terelmesova@centrumzbuch.cz, 733 698 631
Eva Fekerlová – eva.fekerlova@centrum.cz

Petici můžete fyzicky podepsat na těchto místech:
➢ Dobřanské pekařství, Náměstí T.G.M. 156, 334 41 Dobřany
➢ Restaurace Beseda, Lidická 313, 334 41 Dobřany (u obsluhy restaurace)
➢ Samoobsluha Potraviny Market Elán na náměstí, Náměstí T. G. M. 158, 334 41
Dobřany
➢ Cinema Bowling Dobřany, Zahradní 705, 334 41 Dobřany (u obsluhy restaurace)

Prázdné petiční archy můžete získat na adrese:
➢ D. Terelmešová, Vančurova 1280, 33441 Dobřany
➢ R. Baumruk, Restaurace Beseda, Lidická 313, 334 41 Dobřany

Plné znění petice v elektronické podobě najdete na:
https://www.facebook.com/Nechceme-střelnici-v-Dobřanech104107964442648/?eid=ARAQoQVT1xcYUgQizsVsg0RyW0ddEwqW6RtmnvmFZ58nTjk1RIgMQtuGrE1T9-7HCn88xJkNC1tNX2h
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