Pan
generální Ĝeditel HZS ýR
brig.gen. Ing. Drahoslav Ryba

Vážený pane generální Ĝediteli,
byla bych ráda, kdybych svým hlasem pĜispČla k Ĝešení dlouhodobého problému
mezi Školním a výcvikovým zaĜízením HZS ýR, Trnkova 85, Brno a obyvatel
žijících v jeho bezprostĜední blízkosti v BrnČ – Líšni. Nechci získávat další
podpisy na pĜípadnou petici od svých sousedĤ, ale vČĜím, že mĤj dopis nezĤstane
bez povšimnutí.
O daném problému (nevhodnost umístČní trenažerĤ na spalování tuhých paliv
v bezprostĜední blízkosti rodinné zástavby) jsem Vám již psala v dopise ze dne
20.6.2013. Vy jste mČ Vaší odpovČdí ubezpeþil, že není zájmem MV-Gě HZS
ýR „zametat problematické stavy pod koberec“ a uvedl jste nČkolik bodĤ
realizace ze strany ŠVZ. Jedním z bodĤ bylo hledání možností budoucího
pĜemístČní trenažérĤ z bezprostĜední blízkosti bytové zástavby.
K napsání tohoto dopisu Vám mČ vede skuteþnost, že obtČžování kouĜem
z trenažérĤ ŠVZ bylo v poslední dobČ hodnČ þasté (1.10.2015 , 6.10.2015 a
7.10.2015). Dne 6.10.2015 jsem osobnČ mluvila s panem plk. Ing. Radovanem
Koþím, který mi podal informace o souþasném stavu Ĝízení, které probíhá s cílem
vyĜešit tuto nepĜíjemnou situaci. I když jsem byla Vámi ubezpeþena (v dopise ze
dne 19.7.2013), že hygienické limity chemických látek a jejich nejvyšší pĜípustné
koncentrace nebyly pĜekroþeny (viz praktický výcvik dne 20.6.), myslím si, že
žádný þlovČk nechce dobrovolnČ dýchat zneþištČný vzduch, který mnohým lidem
pĤsobí i zdravotní problémy (alergie, a pod.). NicménČ uvádím, že v blízkosti
výcvikového stĜediska se nachází také mateĜská školka s celodenním provozem.
Navíc jsem zjistila, že od roku 2012 používá výcvikové stĜedisko nový trenažér
na zkapalnČný ropný plyn. O mČĜení škodlivin vznikajících na tomto trenažéru
jsem žádné informace nenašla.
Panem plk. Ing. Koþím mi bylo sdČleno, že v souþasné dobČ probíhají jednání
mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem financí o získání finanþních
prostĜedkĤ k odkoupení potĜebného pozemku v areálu Zetor. Dovolte mi, abych
tímto dopisem podpoĜila úsilí vedení Školního a výcvikového zaĜízení HZS ýR,
Trnkova 85, Brno o získání finanþních prostĜedkĤ na zakoupení pozemku

vhodného k provádČní výcviku na trenažérech, které jsou založeny na spalování
tuhých i kapalných paliv.
Proto Vás prosím o využití všech možností, které jako generální Ĝeditel máte
k dispozici, ke zdárnému vyĜešení tohoto problému.
Posílám souþasnČ tento dopis také panu plk. Ing. Radovanu Koþímu, statutárnímu
zástupci Ĝeditele a vedoucímu stĜediska Brno.
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V BrnČ dne 13.10.2015





