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Lipensko pro život, z.s. 

         Městský úřad Horní Planá 

 

Věc: Odpověď na projednání petice zastupitelstvem Horní Plané ze dne: 11.4.2022 

 

Vážený pane starosto,  

Je nám líto, že reagujeme se zpožděním. Nicméně svůj čas jsme museli věnovat připomínkování 

předimenzovaných projektů, které se v celém okolí Lipenska, včetně Horné Plané, chystají.  

Je naším úkolem upozornit na tyto projekty a na neblahé důsledky trendu rychlého zastavování 

krajiny, protože naším cílem je zachovat kvalitu krajiny Lipenska pro další generace. Z jednání 

politické reprezentace v obcích na Lipensku je zřejmý opačný zájem a je pro nás nepochopitelné, že si 

starostové a zastupitelé neuvědomují závažná negativa a nevratnost ztráty krajiny způsobené jejím 

zastavováním.   

Dále nám dovolte reagovat na jednotlivé body. 

Připomínky k náležitostem petice. Kopie, resp. skeny petičních listů obsahovaly skutečně v některých 

případech sken pouze jedné strany s podpisy, nicméně Vás můžeme ujistit, že všechny originály jsou 

v pořádku a pokaždé obsahují i text petice na první straně. Stačilo nás vyzvat k předložení originálů.   

Nový nástroj na elektronické petice v době vzniku této petice ještě neexistoval a námi použitý způsob 

se zpětným ověřením emailu je běžně používán a uznáván. 

Na krajské úrovni byla petice akceptována bez výhrad.  

I. Požadavek na zastavení projektu Karlovy Dvory.  

Projekt je skutečně posuzován podle zákona z pohledu dopadů na životní prostředí EIA, o čemž jsme i 
my informovali. To je ale pouze jedna rovina problému.  
 
Druhá rovina problému, jehož řešení je plně v samostatné působnosti Vašeho města podle § 35 odst. 
1 zákona o obcích a § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, je ochrana území a zájmů města a jeho 
občanů před předimenzovanou zástavbou ve stále vzácnější krásné krajině. To, že příslušné úřady 
posuzují v rámci státní správy záměr v procesu EIA, neznamená, že město, které je účastníkem 
příslušného územního řízení, musí v samostatné působnosti s každým záměrem na  svém území 
souhlasit. Jak nepochybně musíte vnímat i Vy, projekt Karlovy Dvory je v dnešní době 
předimenzovaný: 30 ha zabrané kvalitní zemědělské půdy, zejména luk, 2 hotely pro 100 lidí, asi 150 
domů a 2 přístavy pro 200 jachet. Je to projekt, který měl u Lipna jisté opodstatnění možná před 20 
lety, ale v současné době je necitlivým developerským anachronismem. Doba výstavby podobných 
satelitů na zelené louce končí. To, co je v dnešní době na levém břehu Lipna cenné a vzácné a co sem 
láká turisty z celé ČR i zahraničí, nejsou apartmánové domy či restaurace, ale krásná krajina a čistá 
voda v lipenském jezeře. 
 
Územní plán města Horní Planá v podobě z roku 2014 je zastaralý a neodpovídá novým podmínkám, 
které se v posledních 10 letech na levém břehu Lipna dramaticky změnily: nepřiměřeně velké 
množství rozsáhlých developerských projektů podél celého levého břehu, stále se rozšiřující rekreační 
výstavba na zemědělské i lesní půdě, a to ve významné míře i v rámci CHKO, privatizace krajiny a 
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omezení její přístupnosti a výrazné zhoršení kvality vody v jezeře. To vše jsou okolnosti, které zcela 
mění situaci, jež tu byla v roce 2014.  
 
Jak jistě víte, podle § 5 odst. 6 stavebního zákona jsou obce a města povinny soustavně 
vyhodnocovat své územní plány. A pokud dojde ke změně podmínek, na základě kterých byly jejich 
územní plány kdysi vydány, jsou povinny pořídit jejich změnu. Přesně tato situace nyní v Horní Plané 
nastává. A přesně tato situace je nyní i důvodem k tomu, aby město Horní Planá zaujalo vůči 
developerskému projektu v Karlových Dvorech nesouhlasné (či přinejmenším kritické) stanovisko. A 
to i z toho důvodu, že vymezené zastavitelné plochy v územním plánu nedávají developerovi právní 
nárok na to, aby mu příslušné orgány povolily jakýkoli záměr, o který požádá. Podle rozsudku 
Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 222/2019-45: „stanovením a schválením návrhových ploch v 
územním plánu pro konkrétní účely automaticky nevzniká budoucím investorům právní nárok na 
vydání všech potřebných souhlasů a povolení“. 
 
Město Horní Planá tedy není povinno dát souhlas k aktuálnímu předloženému projektu v Karlových 
Dvorech, neboť je to projekt předimenzovaný, a též proto, že město jako účastník územního řízení 
v samostatné působnosti rozhoduje svobodně o tom, zda či za jakých podmínek dá ke konkrétnímu 
projektu souhlas, byť je to třeba projekt na zastavitelných plochách podle územního plánu. A nijak to 
nesouvisí s tím, zda či jak dopadne proces EIA. 
 

II. Požadavek na zastavení a přehodnocení všech velkoplošných projektů.  

Ve své reakci uvádíte, že provedení komplexní studie dopadů projektů na krajinu, životní prostředí a 

kvalitu vody v nádrži Lipno není ve Vaší kompetenci. I v tomto případě jsme velmi zklamáni z reakce 

většiny zastupitelů, kteří podpořili tuto vyhýbavou odpověď. Právě proto, že je ve Vaší gesci tvorba 

územního plánu, jsou Vaše kompetence v tomto ohledu značné. Záleží jen na ochotě a odvaze 

udělat něco pro budoucnost tohoto kraje a lidí, kteří v něm žijí. Odvaze nedopustit, aby se z tohoto 

kraje stal betonový skanzen. Každý plán se musí neustále vyhodnocovat a je třeba zkoumat, zda 

předpoklady, za kterých vznikl, jsou stále platné. My tvrdíme, že nejsou. Naše tvrzení podporuje 

Územní studie Jihočeského kraje z roku 2021, která jasně varuje před dalším zastavováním Lipenska a 

vznikem dalších resortů. Znamená to, že i Jihočeský kraj registruje tento nepřijatelný fenomén 

zastavování levého břehu. Není možné čekat, až se celý levý břeh zastaví, protože pak území Horní 

Plané ztratí ty největší hodnoty: krajinu a vodu. Tyto změny jsou navíc nevratné! Odborníkům i velké 

části veřejnosti je již jasné, že je tento trend neudržitelný a může mít závažné dopady na život i 

podnikání v této oblasti. Když sem kvůli zničené přírodě a vodě přestanou jezdit turisté, stávajícím 

podnikatelům zbydou oči pro pláč.  

Na změnu a přehodnocení územního plánu má obec nejen právo, ale je to dokonce její povinností, 
pokud by současný stav znamenal ohrožení udržitelného rozvoje.  
 
Dále viz níže v požadavku IV.  
 

III. Požadavek na komplexní ochranu Lipna.  

Bohužel nemůžeme souhlasit, že péče o kvalitu vody v Lipně není ve Vaší kompetenci. To je omyl, a to 

z podobného důvodu, jak bylo vysvětleno výše. Město jako účastník územního řízení chrání 

v samostatné působnosti území a zájmy města a jeho občanů, včetně příznivého životního prostředí, 

do něhož spadá i ochrana kvality vody. Působnost vodoprávních úřadů v oblasti státní správy vod se 

nevylučuje se samostatnou působností měst hájit v územních řízeních kvalitu svého prostředí, včetně 

kvality vody v Lipně. Lipenská nádrž je kromě přírody to nejhodnotnější, co Horní Planá má a co ji 
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odlišuje od jiných měst. Zachování dobré kvality vody by proto mělo být ve Vašem zájmu. 

Uvědomujete si, jaký dopad bude mít, když bude z důvodu nekvalitní vody zakázáno koupání?   

Co se týče Vaší argumentace k čističkám odpadních vod: Pouze velkokapacitní čistička v Horní Plané 

je schopna odbourávat rozpuštěný fosfor, který je primární příčinou kvetoucí vody. Ovšem i tato 

čistírna je schopna odbourat cca 80%, max. však pouze 90% fosforu. Malé lokální čistírny tuto 

technologii nemají vůbec. Přitom tato voda odtéká přímo do Lipna. Při celkovém sezónním zatížení 

turisty to představuje 0,5t až 1 tunu přísunu fosforu do Lipna ročně! A to nepočítáme případy, kdy 

zaprší a do přehrady je vypláchnutý celý obsah čističek.  

K požadavku IV. uvádíte, že není ve Vaší kompetenci zajistit zadání zpracování studie současného 

stavu vody v nádrži Lipno. Zde bychom se rádi odvolali na slib pana starosty Hůlky, který učinil na 

jednání zastupitelstva, že tento požadavek přednese na jednání Spolku Lipenských obcí a následně ho 

společně přednesou jako požadavek na Krajský úřad. K zadání takové studie přitom samozřejmě 

nepotřebujete žádné speciální kompetence, takováto iniciativa by měla být součástí standardní péče 

o krajinu v obci, zejména v situaci, kdy stav vody v Lipně  má pro obce v oblasti primární důležitost. 

K požadavku V. na revizi územního plánu uvádíte: Územní stude krajiny pro Jihočeský kraj je 

podkladem pro aktualizaci ZUR JČ kraje, byla vypracovaná tak, aby ZUR JČ kraje odpovídaly Evropské 

úmluvě o krajině. Pokud ÚSK JČ kraje z roku 2021 vyvolá změnu a úpravu ZUR JČ kraje, převezmeme 

takto upravenou ZUR JČ kraje do stávajícího platného Územního plánu města Horní Planá.  

Tento postup je samozřejmě Vaší zákonnou povinností. Zapracování Územní studie krajiny do ZUR by 

mělo být zahájeno v září tohoto roku ve zkráceném řízení, tzn. že by tento proces měl být ukončen do 

února 2023. Je nabíledni, že stávající verze územního plánu není v mnohém s touto studií v souladu. 

Z tohoto důvodu, a protože nás k tomu opravňuje Evropská dohoda o krajině, ke které Česká 

republika přistoupila v roce 2002, znovu žádáme, aby byl proces revize územního plánu zahájen 

okamžitě, už z toho důvodu, že se jedná o dlouhodobý proces. Velmi rádi poskytneme naši podporu a 

součinnost.  

Všechny výše uvedené úvahy je třeba chápat i v kontextu výše zmíněné povinnosti obce či kraje podle 
§ 5 odst. 6 stavebního zákona: "Obce a kraje jsou povinny soustavně sledovat uplatňování územně 
plánovací dokumentace a vyhodnocovat je podle tohoto zákona. Dojde-li ke změně podmínek, na 
základě, kterých byla územně plánovací dokumentace vydána, jsou povinny pořídit změnu příslušné 
územně plánovací dokumentace."  
Jedná se o zákonem uloženou povinnost obce či kraje, takže pokud ji obec či kraj nesplnily na úkor 
ochrany veřejného zájmu (např. na ochraně PFF či přírody a krajiny), pak – v kontextu výše 
uvedených argumentů - by orgány ochrany přírody i orgány EIA měly i toto ustanovení v územním 
řízení či řízení EIA zohlednit a při změně podmínek se odchýlit od svého předchozího souhlasu, který 
vydaly v minulosti v řízení o územním plánu (a opřít se o ten § 4 odst. 5 stavebního zákona). 
NSS v rozsudku č. j. 10 As 322/2016-58 uvedl též: „Obec či kraj jsou povinny pořídit změnu ÚPD ve 
vztahu k pozemkům, které již dlouhodobě neplní svůj původní účel, dosud zanesený v ÚPD (§ 5 odst. 
6 StavZ).“   
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Závěr 

S ohledem na uvedené skutečnosti a proto, že Vaši argumentaci považujeme za naprosto 

nedostatečnou, Vás vyzýváme k bezodkladnému provedení následujících kroků: 

• Vůči projektu Karlovy Dvory v jeho navržené podobě přijměte nesouhlasné stanovisko a 

zahajte s investorem jednání o přiměřené úpravě projektu. 

• Ve spolupráci s provozovatelem zajistěte zvýšení účinnosti odstraňování fosforu v ČOV Horní 

Planá na 99,9%. 

• Zahájení jednání s Povodím Labe o strategickém postupu v této věci, zejména v ošetření 

nefunkčních a nekontrolovaných lokálních ČOV bez technologie na odstraňování fosforu. 

Do doby zavedení opatření pro zachování kvality vody  

• Zastavte prodej dalších pozemků zahraničním i českým investorům „odvedle.“ Je nutné 

postupovat jako správný hospodář.  

• Zastavte veškerou developerskou výstavbu, dokud nebudou nastavena přísnější kritéria 

odpovídající aktuálnímu stavu životního prostředí v oblasti. Jedná se zejména o zastavení 

rozsáhlejších staveb (2 a více domů pro rekreaci), které nejsou připojeny na ČOV v HP. Znovu 

zdůrazňujeme: nejedná se nám o omezení místních obyvatel a stávajících chatařů.  

Dále žádáme o:  

• Zahájení revize ÚP. Vyzýváme Vás, usedněte s námi a dalšími zájemci z veřejnosti k jednacímu 

stolu a pojďme hledat řešení.  

• Zapojení široké veřejnosti do procesu rozhodování o dalším rozvoji. Pokud chcete znát názor 

občanů Horní Plané a získat mandát pro tyto kroky, opět navrhujeme zorganizování 

Občanského shromáždění viz náš předchozí dopis. Je nutné ovšem pochopit, že Občanské 

shromáždění není setkání občanů na náměstí, ale forma hledání řešení společně s občany.  

• Dále podle zákona 106 Vás žádáme o zprávy o naplňování územního plánu od roku 2014. 

• Žádáme také o zveřejnění této naší odpovědi v příštím čísle Hornoplánských listů, aby měli 

občané možnost objektivně posoudit argumenty obou stran.  

 

 

 

S pozdravem 

Za Lipensko pro život, z.s. 

Ing. Pavla Setničková, předsedkyně 


