file_0.png

file_1.wmf


Plné znění zprávy		1
© 2014 NEWTON Media, a.s.
www.newtonmedia.cz
Premiér v Mostě: O prolomení limitů těžby hnědého uhlí se rozhodne do jednoho roka
19.5.2014    parlamentnilisty.cz    00    Monitor
    Lucie Bartoš
Do roka a do dne. Tak se možná rozhodne o palčivé otázce severních Čech, kde se leta odkládá verdikt v otázce prolomení těžebních limitů, které dnes chrání obce Horní Jiřetín a Černice před pokračováním těžby na jejich území. V Mostě se takto vyjádřil premiér Bohuslav Sobotka.

	Bohuslav Sobotka se koncem týdne účastnil jednání Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje ((HSR-ÚK)). Na hipodromu v Mostě, který vznikl v místě Velebudické v bývalém Severočeském hnědouhelném revíru, informoval, že zájmem vlády je vést k problematickému tématu intenzivní dialog se sociálními partnery, včetně místní hospodářské rady. Ta podporuje prolomení limitů těžby a přestěhování obyvatel Horního Jiřetína. “Prolomení limitů v kontextu surovinové a energetické politiky chce vláda rozhodnout do jednoho roku,“ uvedl Bohuslav Sobotka.

	Zástupci tripartity, které předsedá europoslanec Richard Falbr, informovali premiéra o čerpání prostředků k řešení ekologických škod a dlouhodobém hledání systémového řešení pro získání dalších finančních prostředků pro region. Premiér navrhl hledat finanční zdroje například právě ve výběru úhrad těžebních společností za těžbu uhlí.

	Europoslanec brojí za peníze pro obce

	“Krajská tripartita zásadně nesouhlasí s návrhem ministra financí ohledně přerozdělení vybraných prostředků. Tento návrh obrací poměr příjmů mezi státem a obcemi z původních 25:75 ve prospěch obcí dotčených těžbou na poměr 75:25 ve prospěch státu,“ řekl Richard Falbr, který trvá na tom, aby obce a kraje zasažené těžbou dostaly adekvátní díl na svůj další rozvoj. “Musí se hospodařit tak, aby Ústecký kraj nebyl nadále hospodářsky a sociálně postiženým regionem s nejvyšší mírou nezaměstnanosti. A to už jen proto, že Ústecký kraj do státní pokladny hodně přispívá, díky svému průmyslovému zaměření. Měl by z toho profitovat, nikoliv na to jen doplácet,“ zdůrazňuje europoslanec z Mostecka.

	V Mostě se kromě toho na sklonku týdne otevřela kancelář vládního zmocněnce pro Ústecký a Moravskoslezský kraj Jiřího Cieńciały. Tu zájemci naleznou v budově Výzkumného ústavu hnědého uhlí v Mostě, stejně jako místní hospodářskou a sociální radu Mostecka.
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