
V Holešově, přímo nad zdrojem pitné 
vody, připravuje Zlínský kraj už 8 let 

strategickou průmyslovou zónu. Rozlohou 
mělo jít původně o jednu z největších zón 
v České republice – nad rezervoárem vody, 
na kterém existenčně závisí přes 28 tisíc 
lidí, a který může zásobovat potenciálně 
200 tisíc. Několik místních lidí se spojilo, 
aby pitnou vodu ochránili. 

Jenže kde začít? Je jasné, že nestačí všem 
na potkání trpělivě vysvětlovat, že vyrá-
bět se přece dá na spoustě dalších míst, 
ale pitná voda, do které natečou chemiká-
lie z průmyslové výroby, nadlouho pitná být 
přestane. Dokonce ani nestačí připomínat, 
že podnikatelé nemají o zónu zájem právě 
kvůli jejímu umístění v ochranném pásmu 
vodního zdroje. Je zaplněná z jednoho 
procenta a nijak nepřispívá ke snížení 
nezaměstnanosti, přestože se do ní už in-
vestovalo přes jeden a půl miliardy korun. 

K tomu, aby se příslušní lidé zamysleli, 
a s ohledem na všechny okolnosti záměr 
přehodnotili, jde použít jedině právo. 
Proto se místní spojili s Franke Bold. 
„Holešovskou průmyslovou zónu považuje-
me za strategický omyl a jsme přesvědče-
ni, že k přehodnocení záměru stačí zajistit, 
že rozhodovat se bude podle zákona. 
Holešovským to pomáháme hlídat,“ říká 
právnička Hana Sotoniaková.

Holešovští s pomocí Frank Bold podali pět 
žalob a několik dalších právních podání. 
Snaží se dosáhnout toho, aby byla pojme-
nována a posouzena rizika průmyslové 
zóny, aby o nich byli pravdivě informováni 
jak občané, tak fi rmy, a aby úřady rozho-
dovaly nestranně. Tři žaloby už společně 
vyhráli a jednou dokonce soud přistoupil 
k mimořádnému prostředku. Zakázal 
stavět, dokud se nepřezkoumá zákonnost 
rozhodnutí, a dal tím najevo, že právo sta-
vět musí počkat, protože ohrožení vodního 
zdroje je příliš velké riziko. Pro pitnou vodu 
v Holešově je to teď tedy díky místním 
občanům 3:0. 
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Chcete zabránit zničení vodního zdroje, 
orné půdy či lesa a nevíte kde začít? 

Obraťte se na Frank Bold.

www.frankbold.org
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