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Chcete inzerovat
v Našem Regionu?

Kontaktujte nás: 
Eva Hájíčková,

tel.: 774 488 914,
eva.hajickova@a11.cz
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Lidé u Horní Plané kemp
pro karavany u Lipna nechtějí 

Lokalita totiž nemá ka-
nalizaci ani vodovod 

a projekt kempu pro kara-
vany počítá jen s jednou 
jímkou pro svod odpad-
ních vod. „Představa pro-
jektu je, že to obslouží 
jedna jímka, ale to by při 
plném obsazení parkoviš-
tě znamenalo vyvážení 
minimálně jednou den-
ně,“ říká majitel sousedí-
cího domu Karel Dvořák.

Podle Vojtěcha Ščevíka, 
místostarosty Horní Pla-
né, zástupce investora 
a jednatele firmy, která 
záměr zpracovala ale ne-
půjde o autokemp. 

„Tam nebudou žádné 
sprchy, nic takového, je to 
opravdu jen parkoviště, 
kam člověk přijede, vylije 
si špinavou vodu, dobije 
elektřinu, natočí vodu, 
maximálně přespí jednu 
noc a jede pryč. Nebude 
to kemp ve stylu, že tam 
budou hořet ohně a bu-
dou se shromažďovat li-
dé,“ uvedl.

Podle Berchy je projekt 
sice popsaný jako malé 
parkoviště, zahrnuje ale 
veřejné ohniště, budovou 
pro obsluhu, jímku, 

skládku, WC a dětské hři-
ště. A obsloužit má až 
osmdesát rekreantů. Na-
víc k němu musí být vy-
budovaná cesta kolem 
rybníčku. „S tím souvisí 
nemalé stavební a zemní 
práce, které navazují na 
ten rybníček a alej vysá-
zenou obyvateli. Podle pí-
semného sdělení v doku-
mentaci se tady má 
vybudovat přístupová ko-
munikace, to znamená, 
že se to všechno musí vy-
kácet,“ dodává Dvořák.

Uskupení Zodpovědně 
pro Horní Planou ovládlo 
radnici teprve v říjnu loň-
ského roku. Městský úřad 
Horní Plané schválil sta-
vební záměr už v listopa-
du téhož roku. 

„Jsme smutní i z toho, 
že jsme věřili novému ve-
dení radnice, když tvrdi-
lo, že bude víc dbát na po-
hodu bydlení a chránit 
životní prostředí. Parko-
viště má mít zámkovou 
dlažbu, bude stát na místě 
mok řadů a malého ryb-
níčku, o který se staral 
můj otec,“ uvedl k tomu 
Dvořák. Na možný střet 
zájmů místostarosty upo-

Parkoviště má vzniknout jen několik 
metrů od okolních domů. Podle kritiků 
bude problém s odpadní vodou. „Zásah 
do chodu osady by byl opravdu veliký. 
Hory mají své problémy s vodou a byl 
bych nerad, kdyby to tu dopadlo jako 
na druhé straně Lipna, kdyby se to tu 
stalo centrem turistického ruchu,“ řekl 
místní chatař Milan Bercha. 

zornili petenti. Ten to ale 
odmítá. 

„Tady střet zájmů i pod-
le zákona nevzniká, pro-
tože já nemohu žádný 
způsobem ovlivňovat 
staveb ní úřad. Horní Pla-
ná jako obec není ve sta-
vebním řízení, my nic 
nepo depisujeme, staveb-
ní úřad nespa dá pod obec, 
aby nemohlo dojít 
k ovlivňo vá ní,“ uvedl. 

„Je to podle nás napros-
to zřejmý konflikt zájmů, 
protože pan místostaros-
ta je projektantem a zá-
roveň zplnomocněným 
zástup cem v řízení 
s Městským úřadem Hor-
ní Planá,“ vysvětlil Dvo-
řák. 

Podle starosty Petra Ši-
máka je v pořádku, že je 
místostarosta zároveň 
jednatelem firmy, která 
projektovala záměr, pro-
tože na něm pracoval ješ-
tě v době, než se stal poli-
tikem. Záměr má být 
v souladu s územním plá-
nem z roku 2014. „Jelikož 
jsem z oboru, tak vidím, 
že ten projekt neodpoví-
dá standardům. Neoplo-
cené parkoviště je navr-
žené dokonce jen čtyři 
metry od obytné části 
mého stavení,“ dodal 
Dvořák. Ten podal nesou-
hlas se stavebním zámě-
rem s 11 argumenty Kraj-
skému úřadu Jihočeského 
kraje. n sto
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Krátce

Spuštění srážecí 
stanice 

V březnu začne naplno 
fungovat srážecí stanice, 
která bude snižovat 
množství fosforu v tábor-
ské údolní nádrži Jordán. 
Výrazně se tím zlepší kva-
lita vody, řekl mluvčí tá-
borského městského úřa-
du Luboš Dvořák. za 
pořízení stanice, která se 
bude nacházet u Stoklas-
né Lhoty, radnice zaplatila 
5,5 milionu korun. Podle 
vědců je v průměru v Jor-
dánu 20 až 40 mikrogra-
mů fosforu na litr, maxima 
jsou dokonce 80 mikro-
gramů. Pro rekreační vyu-
žití je ideální hodnota pod 
20 mikrogramů na litr. 
Město problém řeší něko-
lik let. Srážecí stanice bu-
de zachytávat i řadu dal-
ších nežádoucích látek. 
Odborníci upozorňují, že 
čistá voda bez sinic se 
v nádrži neukáže hned, 
určitě ne naplno tuto se-
zonu. Nějakou dobu totiž 
trvá, než se povodí srá-
žedlem prosytí. Vědci už 
dříve doporučili městu 
několik opatření proti 
zhoršování kvality vody. 
Kromě vybudování sráže-
cí stanice fosforu mezi ně 
patří regulace složení rybí 
obsádky a jednání s obce-
mi v povodí o stavbě čis-
tiček odpadních vod. n
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