TISKOVÁ ZPRÁVA

VLS odstranily černou skládku pneumatik z Jordánu
Jince 9. března 2017 – Vojenské lesy a statky odstranily černou skládku pneumatik na bývalé dopadové
ploše Jordán c CHKO Brdy. Celkem byly z prostoru odvezeny 2. března na náklady státního podniku tři
nákladní auta pneumatik.

Černá skládka se nacházela na pozemku v majetku VLS ČR, s.p., v pyrotechnicky neasanované části dopadové plochy, tedy v místech, kde platí přísný zákaz vstupu. Jednalo o pozůstatek činnosti AČR a pravděpodobně šlo zbytky cílů na letecké části střelnice.
„Odstraňování pozůstatků po činnosti Armády ČR řešíme v koordinaci s pyrotechnickou očistou území.
Skládka na Jordánu však vyvolala v únoru ohlas veřejnosti na sociálních sítích, přestože se nachází
v dočasně nepřístupné části. Se žádostí o řešení nás v této souvislosti požádal také vedoucí CHKO Brdy
Bohumil Fišer. Proto jsme se rozhodli ji zlikvidovat primárně,“ vysvětlil ředitel divize VLS Hořovice Petr
Švadlena.
Na úklidu skládky se vedle lesníků Vojenských lesů a statků podíleli také příslušníci XIII. dělostřeleckého
pluku v Jincích. Pneumatikami společně naplnily tři nákladní vozy Tatra. Při asanaci byla navíc zjištěna
další černá skládka, kterou VLS s Armádou ČR odstraní v nejbližší době.
„Vítáme všechny snahy a podněty k úklidu odpadu a asanaci černých skládek v CHKO Brdy. VLS jsou připraveny ke spolupráci a řešení podnětů od návštěvníků, je ovšem nezbytné v současnosti tyto snahy směřovat do volně přístupných částí bývalého vojenského újezdu v Brdech. V místech, kde probíhá pyrotechnická očista, je úklid z bezpečnostních důvodů problematický. Navíc, do pyrotechnicky neasanovaných
ploch a ploch, využívaných AČR k výcviku není možné vstupovat,“ připomněl Petr Švadlena.
Prioritní odstranění černých skládek na základě podnětů veřejnosti je strategií státního podniku, kterou
se VLS snaží vycházet vstříc veřejnosti v nově otevřených bývalých vojenských lokalitách. V Brdech
v jarních měsících podnik provede například mimořádný úklid turisticky nejfrekventovanějších lesních
cest od zimního posypového materiálu. K němu dojde před hlavní sezonou, po skončení období, ve kterém je možné očekávat ještě sněhové přeháňky.
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