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Informační zpravodaj OÚ Leštinka, Leštinka 30, 539 73 Skuteč

První zasedání nového zastupitelstva obce Leštinka
Podle § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, bylo svoláno ustavující zasedání nově
zvoleného zastupitelstva obce na pondělí dne
6.11.2006. Toto veřejné zasedání nově
zvoleného zastupitelstva obce Leštinky se
konalo
v
místní
budově
OÚ.

Starostou byl zvolen ing. J. Modráček a
místostarostou Vladimír Cepl. Dále byli
jmenováni a schváleni předsedové a
členové výborů a komisí.
Jednání se řídilo schváleným jednacím
řádem. Po přečtení výsledků voleb složil
nejstarší člen zastupitelstva pan Cepl
Miloslav Slib a ujal se řízení schůze.

Po složení Slibu všemi zastupiteli a
organizačních záležitostech, proběhla
volba starosty a místostarosty. Každý
zastupitel, pro jednotlivé volby, napsal na
lístek svůj návrh a vhodil jej do volební
urny. Předseda volební komise sečetl
jednotlivé hlasy.

Na finance obce bude dohlížet předseda
finančního výboru pan Jiří Lorenc. Práci všech
zastupitelů a aktivity obce bude kontrolovat
předseda revizního výboru pan Petr Horych.
Oslavy, svátky a výročí v obci bude sledovat a
jednotlivé akce připravovat předseda sociální
komise paní Soňa Vohnická. Přitom bude
spolupracovat i předseda komise pro sociálně
právní ochranu dětí pan Martin Kroupa.
Stavební komisi povede dále předseda pan
Miloslav Cepl.
Gratulujeme novému zastupitelstvu a přejeme
mu mnoho úspěchů v práci pro naši obec.
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Veřejné projednání připomínek k vodním nádržím
na Ministerstvu zemědělství
V pátek dne 3.11.2006 v 17 hodin odpoledne
proběhlo v Praze na MZe veřejné projednávání
tzv. Plánu hlavních povodí (PHP) strategického dokumentu, který navrhuje
závazně definovat lokality pro dvě stovky
nových přehrad v České republice. Tento
dokument Ministerstva zemědělství ČR má
ještě do konce roku schválit vláda, jeho obsah
se pak stane závazným pro veškeré územní
plány obcí a krajů.
Tohoto jednání spolu s ostatními starosty
z celé ČR se za obce Leštinku a Vrbatův
Kostelec zúčastnili Ing. Modráček, Vladimír
Cepl a Ing. Lédl. Za pořadatele vystupovali
pracovníci MZe Král, Pravec, Zdražil a
Ansorge. Navíc zde byl i náměstek MZe
Punčochář.

V sále bylo s námi celkem asi přes pět desítek
účastníků, kteří i k tak nevhodně stanovenému
termínu a času neváhali a přijeli do hlavního
města.

Písemně jsme podávali připomínky ke stavbě

vodní nádrže v katastru území obce V.
Kostelec ve dvou kolech (v červenci obec
Leštinka a v říjnu Vrbatův Kostelec).
Vyjádření ke všem připomínkám bylo vydáno
společně písemně a kolovalo celým sálem
v několika výtiscích. Diskutovalo se tedy na
obecné úrovni, z pléna padaly námitky a
kritika, kterou pořadatelé tu více, tu méně
cynicky odráželi.
Lokality byly vytipovány v sedmdesátých
letech. Jedná se o přírodní místa ve kterých by
s minimálními náklady vznikly velké vodní
nádrže. Přírodní podmínky se budou
v horizontu 50 let neustále zhoršovat a bude
nedostatek vody. Stav bude sledován a vláda se
k němu vrátí za cca 6 let. Jedinou změnou je,
že MZe ze seznamu vypustilo 3 nádrže. Ze
seznamu vypadly tři lokality a to Paseky,
Heřmánky a Suchá Loz.
Hlavní posun, kterého se podařilo dosáhnout
písemnými připomínkami ( v rámci procesu
SEA bylo doručeno celkem 85 dopisů a
připomínek) oproti verzi PHP z května 2006, je
způsob územní ochrany navržených lokalit.
Zatímco
ještě
nedávno
ministerstvo
prosazovalo vyhlášení územní rezervy - úplné
územní uzávěry, dnes se snad již definitivně
počítá s územními limity rozvoje. To by mělo
umožnit drobný rozvoj obcí, které se zcela,
nebo částečně nacházejí na území některé z
navržených přehrad. V lokalitách nebude
povolována výstavba velkých továren, dolů,
dálnic a koridorů, tak aby nedošlo ke konfliktu
zájmů.
Další připomínky byly odmítnuty a to navíc
bez dostatečného zdůvodnění. Ve vypořádání
připomínek ministerstvo prakticky u všech
odmítnutých návrhů odkazuje pouze na
„Společné stanovisko MZe a MŽP“což je
jednostránkový dokument obsahující velmi
obecné prohlášení , které uvádíme v plném
znění na další stránce Zpravodaje.
Na tomto jednání všichni přítomní podepsali
nesouhlasnou petici nazvanou „Stanovisko
k postupu
Ministerstva
zemědělství
a
Ministerstva
životního
prostředí
při
projednávání Plánu hlavních povodí.
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Stanovisko hlavních pořizovatelů Plánu hlavních povodí České
republiky, Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního
prostředí k připomínkám k seznamu lokalit vhodných pro akumulaci
povrchových vod
Klimatické změny očekávané v příštích
padesáti až sto letech se projeví zvýšenou
extremitou výskytu suchých období a
povodňových situací. Plán hlavních povodí
České republiky se zabývá, s přihlédnutím k
principům předběžné opatrnosti ve vodním
hospodářství, ochranou lokalit, které lze
využívat
k
eliminaci
důsledků
předpokládané klimatické změny. V těchto
lokalitách je možnost vytvoření retenčních
prostorů, které by byly schopny řešit jak
nedostatek vody, tak i povodňové situace, a
to v návaznosti na realizaci všech
adaptačních opatření specifikovaných v
Národním programu na zmírnění změny
klimatu v ČR.
Hlavní pořizovatelé se shodli, že zájmem
strategického dokumentu je nepřipustit
znehodnocení těchto lokalit, aby příští
generace měly možnost rozhodnout o jejich
případném způsobu využití. Seznam
hájených lokalit není plánem výstavby
přehrad.
Vymezení lokalit bude doprovozeno jejich
promítnutím do územních plánů. Limity
omezující využití území umožní běžný
rozvoj obcí – výstavbu a rekonstrukce
rodinných domů, menších rekreačních
zařízení, občanské vybavenosti a služeb,
lokální infrastruktury a inženýrských sítí.
Vyloučeny jsou pouze investice, které jsou
svým charakterem nadmístního významu
(dopravní a technické infrastruktura,
průmyslové zóny, těžba nerostů) a mohly by
nevratně poškodit nebo podstatně ztížit
budoucí využití hájené lokality.
Vymezená plocha ohraničuje maximální
rozsah území k hájení. Při

budoucím rozhodování o využití lokality,
které podle aktuální potřeby zhodnotí
budoucí generace, dojde ke konkrétnímu
posouzení všech podmínek a dopadů, které
může vyústit v návrh využití lokality v
menším rozsahu.
Vodohospodářský zájem na územní ochraně
lokalit
vhodných
pro
akumulaci
povrchových vod je dlouhodobě předmětem
všech koncepčních vodohospodářských
dokumentů. Lokality vhodné pro výstavbu
vodních nádrží jsou známy již od počátku
minulého století. V rámci Plánu hlavních
povodí České republiky jde o pokračování
jejich územního hájení v souladu s platným
vodním zákonem na méně lokalitách a v
méně přísném režimu nevyžadující například
stavební uzávěru.
Existence zvláště chráněných území nebo
krajinných prvků v prostoru, které jsou
předmětem dlouhodobé ochrany přírodních
podmínek není považována ve vztahu
k hájení lokalit pro akumulaci povrchových
vod za konflikt veřejných zájmů. Oba
veřejné zájmy se dotýkají stejného území a
směřují v podstatě k jeho nenarušení
zásadními změnami.
Plán hlavních povodí České republiky
stanoví, že scénáře opatření a dopadu
klimatické změny se budou postupně
upřesňovat a umožní v rámci další
aktualizace Plánu hlavních povodí České
republiky na základě komplexních studií v
jednotlivých
povodích
srovnávajících
potenciál a efektivnost různých řešení
provést aktualizaci seznamu lokalit.

