PETÍCIA

NEVŔTAJTE! CHCEME ŽIŤ V ZDRAVEJ KRAJINE
My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky,
odvolávajúc sa naše právo na ochranu životného prostredia zaručené Ústavou Slovenskej republiky,
pripomínajúc, že žijeme v okrajovom regióne Slovenska, ktorého najväčšou hodnotou je zachovaná príroda,
a vyjadrujúc obavu, aby sme svojim deťom nezanechali zničenú krajinu,
vyjadrujeme zásadný nesúhlas s tým, aby sa v katastrálnom území obcí Ruská Poruba, Ruská Kajňa,
Repejov, Hrubov, Černina, Pakostov, Smilno, Oľka, Rohožník, Vyšná Sitnica, Nižná Sitnica, Jankovce a
Baškovce uskutočňovali geologické práce a geologický prieskum, najmä prieskumné vrty. Dôvodom nášho
nesúhlasu je opodstatnená obava, že týmito vrtmi bude poškodené naše životné prostredie, osobitne zdroje
pitnej vody.
Žiadame preto vládu Slovenskej republiky a jej podriadené príslušné orgány verejnej moci, aby zamedzili
vykonávaniu geologických prác v katastrálnom území týchto dotknutých obcí spočívajúcich najmä
v prieskumných vrtoch (napr. nevydaním oprávnenia alebo neurčením prieskumného územia), a ak už s nimi
začaté bolo, aby boli tieto práce okamžite zastavené a dotknuté územia prinavrátené do pôvodného stavu.
Týmto zároveň dávame na vedomie, že ani v budúcnosti nebudeme za žiadnych okolností súhlasiť s tým, aby
sa na území týchto dotknutých obcí vykonávali geologický prieskum, geologické práce (najmä prieskumné
vrty) a ťažba nerastných surovín, najmä ropy a zemného plynu. Zároveň žiadame, aby katastrálne územia
predmetných obcí už neboli súčasťou prieskumného územia.
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