MIRELA HOLY,
zastupnica u Hrvatskom saboru

Zagreb, 29. prosinca 2014.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet: Zastupničko pitanje

Poštovani gospodine Leko,
molim Vas da temeljem članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora proslijedite moje
zastupničko pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske gospodinu Zoranu
Milanoviću, a koje se nalazi u privitku ovoga dopisa.

S poštovanjem,

dr. sc. Mirela Holy
Prilog: kao u tekstu

MIRELA HOLY,
zastupnica u Hrvatskom saboru
Zagreb, 29. prosinca 2014.
PREDSJEDNIK VLADE RH
GOSPODIN ZORAN MILANOVIĆ
PREDMET: ZASTUPNIČKO PITANJE
Poštovani predsjedniče Vlade,
obratio mi se gospodin Zdravko Belušić koji se nalazi na čelu Eko-udruge ''Ravni kotari''
u vezi odlaganja zamjenskog industrijskog agregata kamena za proizvodnju betona i
asfalta na lokaciji u Biljanima Donjim. Naime, radi se o tome da je prilikom inspekcijskog
nadzora provedenog 19. veljače 2014. godine utvrđeno da je na navedenoj lokaciji
odloženo 138.443,4 tone kamenog agregata nastalog oporabom silikomanganske i
feromanganske troske iz Tvornice elektroda i ferometala d.d. iz Šibenika. Analizom
Zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar iz Zagreba utvrđeno je da je od ukupno
pet uzetih uzoraka za njih troje utvrđeno da ne odgovaraju uvjetima za odlaganje na
odlagalište internog otpada prema Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada. Po
zatraženom očitovanju od Hrvatskih voda također je utvrđeno da postoje odstupanja
prema odredbi članka 41. Zakona o vodama i propisa donesenih na temelju istoga
zakona o čemu su Hrvatske vode izvijestile Državnu vodopravnu inspekciju, koja je na
temelju predočenih dokumenata o istome izvijestila inspekciju Ministarstva za zaštitu
okoliša i prirode (MZOIP) koja je izdala rješenje kako se radi o neopasnom, internom
građevinskom materijalu. U udruzi tvrde da je MZOIP tvrtci MLM koja je ujedno
odgovorna za odvoz otpada izdala nalog da otpad prekrije zaštitnom folijom što ne
sprječava daljnje zagađivanje okoliša.
Slijedom prethodno rečenog molim Vas da mi odgovorite na sljedeće pitanje:
Je li Vlada Republike Hrvatske upoznata s ovim slučajem? Što će poduzeti Vlada
Republike Hrvatske kako bi se sanirao teren i spriječilo daljnje onečišćenje okoliša?
S poštovanjem,
dr. sc. Mirela Holy

