
Spolek Lipensko pro život vznikl v roce 2021, aby chránil přírodu Lipenska, čistotu vody v přehradě 
a zájmy místních lidí a podnikatelů.         

 
 

CO JE NAŠÍM CÍLEM?   
Zlepšit nebo alespoň udržet kvalitu vody v Lipně 

 
Hydrobiologové z přehrady odebírají desítky let vzorky vody. Z jejich výzkumů je zřejmé, že se od roku 2009 kvalita vody  
v Lipně opět rychle zhoršuje. Souvislost s výstavbou a každoročním sezónním náporem turistů je navíc podle  
hydrobiologů zcela zřejmá. Když bude výstavba pokračovat, můžeme se dočkat vodního květu v takové míře, že dojde 
k naprostému kolapsu a bude nebezpečné se ve vodě koupat. V některých zemích se již z tohoto důvodu rozhodli některé 
umělé nádrže zrušit.  
 

Zachovat přírodu Lipenska 
 
Obáváme se rozsáhlé výstavby 17 developerských projektů, které se chystají obklíčit celé Lipno. Co udělá zástavba  
s krajinou? Jaký dopad to bude mít na nás?  
 
Apartmánová sídliště, přístavy, hotely, sjezdové tratě... Pokud by se všechny realizovaly, zaberou více než 200 ha lesů nebo 
luk a přinesou do oblasti až 4 500 nových lůžek. To představuje až 2 000 aut navíc denně. Dopadneme jako Pražáci, kteří  
se do centra celý rok nedostanou kvůli davům turistů a vysokým cenám, nebo obyvatelé obcí v okolí jezer v severní Itálii  
(např. Lago di Maggiore nebo Lago di Como), kde se přes výstavbu k jezeru už nikdo ani nedostane. 

 
Co děláme pro kvalitu vody? 

 
●       Tlačíme na starosty a Krajský úřad, aby na zlepšení kvality vody spolupracovali a u velkokapacitních čističek 
           zvýšili účinnost odstraňování fosforu na 99,9%.       
●       Chceme, aby Ministerstvo životního změnilo podmínky pro získávání dotací na modernizaci ČOV a budování  
           vodovodních řadů, pro města a obce s velkým podílem rekreačních objektů.  
●       Města musí lépe kontrolovat technický stav jímek, které povolují.  
●       Chceme, aby nebyly povolovány velké rekreační resorty bez připojení k velkým ČOV. 

 
 
Proč je voda zelená?  
 
Voda v Lipenské přehradě je ve špatném stavu.  
Dočkáme se vypuštění přehrady?   
Je vůbec možné kvalitu zlepšit nebo alespoň  
zastavit úplnou degradaci? 
 
Největším problémem je neustále se zvyšující  
přísun rozpuštěného fosforu do vody. Ten způsobuje 
nadměrný rozvoj sinic a vodního květu (zelená voda). 
To má za následek nedostatek kyslíku ve vodě, což 
ohrožuje ryby. Ohroženo je ale i zdraví lidí, protože 
mnohé sinice jsou toxické. Fosfor se dostává do vody 

Neobvyklý pohled na vodní květ sinic v nádrži Lipno nedaleko Dolní Vltavice, říjen 2017.  
Foto: Petr Znachor; www.fytoplankton.cz
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primárně z čističek. Velké čističky, které mají technologii na odstraňování fosforu a jsou kontrolované, se nacházejí  
pouze v Lipně nad Vltavou, Frymburku, Horní Plané a Černé v Pošumaví. Ale i tyto čističky zachycují fosfor s účinností  
pouze 80 % až 90%. Navíc se při každém větším dešti vypláchne jejich obsah přímo do Lipna. Tak se dostává každoročně  
do jezera asi 0,5 až 1 tuna nového fosforu, který se v sedimentech na dně kumuluje celé roky.  
 
Starostové se snaží vinu za stav vody házet na chataře, kteří  
nejsou připojení ke kanalizaci a provozují své jímky, které by  
měli nechat pravidelně vyvážet. Pokud tak nečiní a vypouštějí  
odpadní vody do přírody, není to samozřejmě v pořádku.  
Nicméně odborníci z hydrobiologického ústavu uvádějí, že  
odpad vypuštěný do země v dostatečné vzdálenosti od vody je 
zemí filtrovaný a může spíše než vodu v Lipně ohrozit okolní 
blízké studny. Tímto majitele takových objektů neomlouváme,  
ale tvrdíme, že se takto nezodpovědně zdaleka nechovají všichni 
a navíc je v kompetenci městských úřadů je kontrolovat. Problém 
je tedy zejména s rekreačními objekty a další zástavbou přímo  
u vody. A právě tam většina developerských projektů směřuje. 
Tato zástavba navíc ničí levý břeh, který je pro kvalitu vody  
v jezeře nesmírně důležitý, protože na rozdíl od pravého má  
zátoky, ve kterých se nachází vodní rostliny, které jako jediné mají 
schopnost fosfor z vody odstraňovat přirozenou cestou. Stavby 
na levém břehu mimo obce navíc svádějí své odpadní vody  
do nekontrolovaných lokálních čističek, které nemají technologii 
na odbourávání fosforu. Tím vším se dále zkáza urychluje.   
 
 
Proč se obáváme rozsáhlé výstavby?  Co udělá zástavba s krajinou?  
Jaký dopad to bude mít na nás?  
 
Znečištění ovzduší, více aut, nadměrný hluk, světelné znečištění, vyšší ceny. Údržba infrastruktury, vývoz odpadů, 
zajištění dostatku pitné vody, větší náklady na čištění vody splaškové…  
 
Dávno je známo, že je-li více než 40 % objektů v katastru obce určeno pro druhé bydlení, je provoz náročný a náklady zatěžují 
místní rozpočty i obyvatele. Mnoho nás navíc také v turismu podniká nebo pracuje. I to je ohroženo možnou kompletní  
devastací kvality vody v Lipně a zdejší přírody, která stále více ustupuje betonu.  
 
Co je naším cílem?  
      ● Chceme zabránit velkým developerským projektům které zabírají rozsáhlé plochy kvalitní krajiny. Jedná se 

většinou o spekulativní investice. 
      ● Podporujeme citlivý rozvoj a individuální investice beroucí ohled na hodnoty krajiny a historický ráz Lipenska.  

Například opravy zchátralých budov nebo stavby malých penzionů, kde majitel je nebo se stává občanem města.   
      ● Chceme snížit míru zastavitelnosti pozemků, aby to nebyl betonový „šmoulov“ nebo nahuštěné sídliště. 
      ● Chceme, aby byl rozvoj udržitelný a ve prospěch místních obyvatel i stávajících chatařů a podnikatelů.   
      ● Chceme zabránit vzniku mrtvých měst a předimenzovanému průmyslovému turismu.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zastavěný břeh Balatonu – chceme to takto? 

Břehové porosty schopné čistit vodu od fosforu na levém břehu Lipna.  
Foto: Monika Krolová
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 Zachraňme, co se dá! 
 

Jak je možné, že mohou zahraniční i čeští developeři „vytěžit“ naši krajinu, i když dříve bylo 
okolí Lipna přísně chráněno a stavět se tu nesmělo?  

 
Předimenzovanou výstavbu umožňují územní plány (ÚP), jejichž pořizovatelem a zadavatelem jsou jednotlivá města  
a obce. K územnímu plánu se vyjadřují různé instituce, zde mimo jiné také zástupce Chráněné krajinné oblasti Šumava,  
neboť ta se rozkládá téměř okolo celého Lipna. Tato chráněná oblast je rozdělena do zón I. až IV. Na levém břehu se  
nachází III. a IV. zóna s tzv. nejnižším stupněm ochrany. Jak jsme zjistili, je to v podstatě ochrana nulová.  
 
Veřejnost se může účastnit projednávání a může požadovat změny ÚP. Jedná se ale o složitý proces a většinou se do něj  
zapojí spíše developeři, nebo ti, kteří chtějí změnu týkající se jejich vlastních pozemků. Veřejný zájem tedy většinou nikdo 
nehájí. A tak tam, kde občané spoléhají pouze na své zastupitele a starostu, mohou nakonec zjistit, že jejich prostor k životu 
se mění k nepoznání.  
 

Každopádně již nyní je jisté, že budoucí zastupitelé budou mít mnoho práce, aby zachránili, co se ještě dá.  
Proto bude velmi důležité, komu dáte na podzim v komunálních volbách svůj hlas.  

 
 
 
Zastavování dosud volné krajiny se plánuje v podstatě všude. Pro toto číslo jsme vybrali část připravovaných projektů.  
S rozsahem výstavby v dalších oblastech Vás seznámíme v příště. 
 
 

HORNÍ PLANÁ 

 „My za nic nemůžeme. My to jen prodáme a povolíme.“ 
 

Míra zastavění, kterou umožňuje v současnosti platný územní plán, je značná a předimenzovaná. Největší monolit je právě  
v oblasti Karlových Dvorů, kde, pokud se zastaví celá plocha k tomu určená, vznikne v podstatě nový ohromný sídelní  
útvar propojující Karlovy Dvory s Jenišovem. Na pozemku nad silnicí dnes roste les, který je nicméně uveden v katastru  
jako ostatní plocha. V případě uskutečnění výstavby bude celý vykácen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jak se k projektu vyjádřil zástupce CHKO? Tak jako všechny ostatní jakkoli naddimenzované projekty mu nevadí, a i k tomuto 
projektu dal bezvýhradné souhlasné stanovisko. Jaká je tedy ochrana krajiny v Chráněné krajinné oblasti Šumava? Je vůbec 
nějaká nebo si na to jenom hrajeme?  

Územní plán Horní Plané  pro lokalitu Karlovy Dvory.
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Jaký rozsah má projekt Karlovy Dvory? 
 
Nejproblematičtější je v současnosti projekt Karlovy Dvory. Na 30 ha zabrané půdy mají v blízké budoucnosti  
stát dva hotely o celkové kapacitě 100 lidí, asi 150 oplocených až dvoupodlažních domů, školka, dvě přístaviště  
pro 200 jachet a dvě nové pláže o rozloze 3 600 m2. Jak můžete vidět na obrázku míra zastavění je skutečně „hustá.“  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt vytváří svým rozsahem v podstatě novou sídelní oblast. Svým rozsahem a hustotou zástavby předčí mnohokrát  
současnou velikost Karlových Dvorů. Investor se jednoznačně snaží o výstavbu ještě předtím, než bude existovat 
vodovodní a kanalizační řad, na který by se mohl připojit. Zatím nebyly předloženy žádné podklady, ze kterých by bylo 
zřejmé, že jsou tyto klíčové vodovodní a kanalizační systémy připravovány a kdo je bude realizovat a hradit. V dokumentaci 
zpracovatele záměru Karlovy Dvory firmy BaHa s.r.o., je zmíněno pouze vybudování přípojky. Dále se zde uvádí, že  
projekt bude dočasně připojen na lokální čističku. Hodlá tudíž vypouštět odpadní vodu bez dostatečného odstraňování 
fosforu přímo do Lipna. Každopádně i v případě jeho připojení na centrální kanalizaci a ČOV bude jeho realizace opět  
znamenat další znečištění vody z důvodů uvedených výše. Proto jsme ve své připomínce a v souladu s peticí žádali  
o zamítnutí tohoto projektu. 
 
 
Co vše se odehrálo a jak probíhá komunikace s městem?  
 
V Horní Plané se uskutečnily již dvě besedy s občany. Pan starosta se nezúčastnil ani jedné z nich a my bychom se  
přitom přímo od něho velmi rádi dozvěděli, jaký přínos má podle jeho názoru developerská výstavba pro občany.  
 
Chceme proto s panem starostou Hůlkou toto téma veřejně diskutovat, zatím to však vypadá, že se pan starosta diskuzi 
vyhýbá. Poté, co jsme v 16. 3. 2022 na městský úřad zaslali petici a požadavky na zastavení výstavby v katastru Horní Plané, 
bylo povinností zastupitelstva tyto požadavky řádně projednat. Bod byl zařazen na jednání 30. 3. 2022, ale pouze v bodě 
různé! Obyvatelé Horní Plané tedy nemohli mít ani tušení, že se jejich požadavek právě na tomto jednání projednává. Písemná 
žádost našeho spolku o zařazení petice jako řádného bodu až na následující jednání byla bohužel zcela ignorována. Proto 
byla petice projednána pouze za přítomnosti naší předsedkyně a několika zástupců developerů, kteří se tam nějakou  
„náhodou“ zrovna nacházeli.  
 
 
Jaká byla odpověď města na petici a co dál?  
 
Z odpovědi, kterou připravila rada města, je zřejmé, že se ani tak nezajímá o to, jaká jsou přání a obavy občanů, ale 
spíše hledá cesty, jak se řešení tohoto nesouladu vyhnout.  

Projekt Karlovy Dvory – situace záměru.
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Ve své reakci rada města uvádí, že provedení komplexní studie dopadů projektů na krajinu, životní prostředí a kvalitu vody  
v nádrži Lipno není v jeho kompetenci. Ale právě proto, že je v gesci města tvorba územního plánu, jsou jeho kompetence 
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.  
 
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.  
 
Celý dopis i odpověď na něj najdete na našich webových stránkách https://www.lipenskoprozivot.cz/komunikace-2/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kde byste rádi trávili dovolenou?  Foto: Hana Míková 
 
  

ČERNÁ V POŠUMAVÍ 

„Námitka se zamítá, občane, jestli se Ti něco nelíbí, přestěhuj se jinam.“ 
 
Rozhodnutí o založení spolku Příroda pro Mokrou z.s. uzrálo na konci roku 2021. Hlavní  
motivací k tomuto kroku byl nesouhlas občanů Mokré s připravovanou výstavbou  
70–80 domů v jižní části osady Mokrá a s dalšími zamýšlenými projekty OÚ v této lokalitě.  
 
Tento svůj nesouhlas jsme vyjádřili v září 2021 v Petici občanů za zachování osady Mokrá, kterou OÚ 
„vzal na vědomí“ bez náznaku dalšího zájmu o důvody nebo snahu o konstruktivní jednání  
s občany. Naopak, byl dokonce zaznamenán i verbální nátlak ze strany vedení obce na některé  
obyvatele, kteří petici podepsali, což je zcela jistě vrcholně neetické a smutné. 
 
Začátkem prosince 2021 se uskutečnilo na OÚ v Černé v Pošumaví veřejné zasedání k návrhu  
5. regulačního plánu (RP), kterého se zúčastnili zástupci občanů osady Mokrá. V zákonné lhůtě  

byly podány námitky a připomínky, které byly zpracovány renomovaným architektem a obsahovaly závažné důvody, na  
základě kterých by tento plán měl být přepracován. Bohužel, vypořádání námitek a připomínek nebylo zařazeno do  
programu lednového zasedání OÚ, resp. do programu, který obec umísťuje na úřední desku, a tím tak nebylo občanům 
Mokré umožněno se k vypořádání dále vyjádřit. Navíc, jak jsme se dozvěděli ze Zpravodaje, který obec vydává, naše  
námitky a připomínky byly v podstatě smeteny ze stolu a zástupci OÚ rozhodli o vydání 5. RP.  
 
Z tohoto důvodu se vedení spolku Příroda pro Mokrou v březnu 2022 obrátilo na Krajský úřad v ČB se žádostí o zrušení  
platnosti 5. RP. Na základě doplňujících informací, které byly KÚ ze strany spolku následně poskytnuty, byla tato  
žádost KÚ překvalifikována na podnět k provedení kompletního přezkumného řízení o vydaném regulačním plánu. 
Toto rozhodnutí KÚ považujeme za náš první úspěch. Jde nám o přirozený rozvoj Lipenska, protože jsme přesvědčeni, že  
v zájmu celého regionu je rozumné plánování nové zástavby, které bude v souladu s přírodou, nikoliv další masové budování 
tzv. studených postelí, které regionu v dlouhodobém horizontu nic nepřinesou, naopak zcela nenávratně zničí to, co je pro 
celou Šumavu a Lipensko typické – prostupnost krajiny, krásné louky, čistá a zdravá voda, a především zachování přirozené 
fauny a flory v celém regionu. 
 

Autor: Evženie Nacházelová, MBA, předsedkyně, Příroda pro Mokrou z.s. 
Zkratka: enacha 

Mail: enacha@prirodapromokrou.cz 
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FRYMBURK 

„Pitnou vodu? Nepotřebujeme, hlavně že se staví.“ 
 

Už od roku 2012 působí ve Frymburku spolek ŠumavaNe 
NaProdej. Jeho vznik byl inspirován jednak nelegálním  
kácením v nejcennějších částech NP Šumava pod záminkou 
řešení kůrovcové kalamity, jednak urputnou snahou develo-
perů působících v Lipně nad Vltavou podstatně rozšířit místní 
frymburskou sjezdovku a propojit ji soustavou vleků a dalších 
sjezdových tratí s areálem na Kramolíně, a to i za cenu  
zničení zdrojů pitné vody pro Frymburk nacházejících se na 
svahu vrchu Kaliště. Tuto akutní hrozbu se podařilo (alespoň 
zatím) po dlouhých a vyčerpávajících bojích zažehnat  
vyřazením předpokládaných vleků a sjezdovek z územního 
plánu Frymburka až v r. 2019. 
 

Frymburk byl vždy svým historickým charakterem a polohou náměstí s kostelem na poloostrově v jezeře naprosto odlišný 
od Lipna nad Vltavou, ovšem vzhledem k těsnému sousedství obou obcí se v poslední době trend rozvoje průmyslové  
turistiky stále silněji projevuje i zde. Současné vedení městyse sice často a rádo proklamuje, že si je vědomo cenné odlišnosti, 
která nám spadla do klína díky pracovitosti a moudrosti našich předků, a že tedy chce ve Frymburku rozvíjet komornější  
pojetí turistického ruchu; v praxi však vidíme ve frymburském katastru naprosto stejné nešvary, jaké známe ze současného 
Lipna: již aktuálně probíhající či v budoucnu plánované zastavování dosud volné krajiny novými velkoplošnými rekreačními 
rezorty (Větrník, Kovářov, Hruštice) a v intravilánu městyse rychlý a dramatický nárůst objektů tzv. druhého bydlení, tedy 
domů nesloužících k trvalému bydlení, ale k rekreaci či pronájmu. To vše v zoufale uniformním provedení, s předimenzovanými 
stavbami na miniaturních pozemcích, aby byl „využit“ každý kousek volného prostoru, dokonce i v těsné blízkosti  
jezerního břehu. To vše má ovšem za následek likvidaci právě oněch hodnot venkovského prostředí, které doposud činily 
tuto lokalitu turisticky přitažlivou, a tím i ohrožení budoucnosti regionu. 
 
S vědomím, že řešení tohoto nežádoucího vývoje přesahuje hranice katastru jednotlivých obcí a že lipenskou oblast je třeba 
vnímat jako jediný propojený regionální celek, navázal spolek ŠumavaNeNaProdej těsnou spolupráci s historicky  
podstatně mladším spolkem Lipensko pro život. Jeho prostřednictvím tak koordinuje svou činnost s dalšími spolky 
obdobného zaměření v oblasti Lipna v naději, že společným úsilím se podaří změnit situaci k lepšímu. 
 
O tom, že nejde o planý poplach a že Lipensku hrozí proměna zcela zásadní, svědčí následující snímky výmluvně  
ilustrující rozsah předpokládané zástavby Kovářovského poloostrova ve frymburském katastru, kde mají těsně  
vedle sebe vyrůst dva rozsáhlé rekreační komplexy:  
      ● projekt „Rekreační park Kovářov“ označený na pravém snímku jako „Posuzovaný záměr“ (139 rekreačních objektů, 

z toho 6 hotelů, a cca 871 lůžek, celková plocha dotčených pozemků 25,6 ha) a  
      ● projekt „Přístav Hruštice a Rekreační park Lipno“ v levé dolní části snímku (105 rekreačních objektů, včetně  

objektů občanské vybavenosti a přístavu, celková kapacita 435 lůžek, plocha dotčených pozemků 16,8 ha).  
V součtu tak na omezené ploše poloostrova vyroste dohromady 244 nových rekreačních objektů na ploše 42,4 ha, 
nepočítaje v to stávající zástavbu (bývalý Camp Hotel Hruštice, chatová osada Hruštice, osada Kovářov a již postupně  
realizovaná obytná a rekreační zóna v lokalitě Kovářov směrem do Lukavické zátoky). 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vlevo: 
Letecký snímek 
současného stavu 
zastavěnosti 
Kovářovského 
poloostrova. 
 
 
 
vpravo: 
Plán předpokládané  
nové rekreační 
zástavby.
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Střípky z pravého břehu 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pravý břeh Lipna je podstatně méně zastavěný, což má příčinu převážně v minulosti, kdy tu po 40 let bylo „zakázané  
pásmo“. A protože všechno špatné je pro něco dobré, zachovala se nám tady poměrně nedotčená příroda a určitá  
„zaostalost“ rekreačního ruchu. Tomu do jisté míry napomáhá i ochrana Národního parku a CHKO Šumava. Tak to alespoň 
působí při pohledu zvenčí. Jak už to tak bývá, realita je trochu jiná a CHKO tak přírodu okolo Lipna chrání jen málo, a to včetně 
pravého břehu. 
 
Například v Přední Výtoni je platný územní plán již z roku 2005, a proto se ze zákona musel připravit nový. Jedná se 
jistě o správný krok, neboť ten stávající nereguluje vše tak, jak by měl. Jeho zpracování začalo v roce 2019 a v prvním 
návrhu byl k velkorysé výstavbě velmi vstřícný. V obci, kde žije asi 200 obyvatel, bylo na jedné louce navrženo až  
20 parcel, kde se daly stavět domy až o 4 podlažích. V některých lokalitách návrh umožňoval stavby rozsáhlejší  
než stávající bytovky v centru obce vzniklé za minulého režimu. 
 
Takto benevolentní návrh územního plánu by mohl znamenat navýšení lůžkových kapacit až o vysoké stovky. Proč lůžkových, 
tedy pouze rekreačních kapacit, a ne zvýšení počtu trvale žijících obyvatel? Protože zkušenost ukazuje, že počet obyvatel  
v obcích na Lipensku dlouhodobě klesá, v lepším případě stagnuje. 
 
 
Otázka tady zní – potřebuje někdo z obyvatel tuto výstavbu?  
 
Domnívá se snad někdo, že postavením domů, ať už je nazýváme bytové či apartmánové, se život v této obci zázračně  
oživí? Nebo budou z této výstavby těžit především draví podnikatelé, kteří pozemky využijí ke svému prospěchu,  
a obyvatelům a zřejmě i stávajícím ubytovatelům tak zůstanou jen oči pro pláč, protože tím zmizí kouzlo malé,  
klidné a stále ještě převážně přírodě zasvěcené obce?  
 
A co se stalo s návrhem územního plánu dál? Díky zájmu a aktivitě občanů a úsilí některých zastupitelů se podařilo zredukovat 
velikost staveb i počet staveb pro podnikatelské účely. Konečnou verzi územního plánu ještě neznáme, o jeho finální podobě 
bude rozhodovat zastupitelstvo, které to ve stávajícím volebním období už asi nestihne. A není to vůbec lehký úkol. Takový 
návrh územního plánu obvykle obsahuje rozsáhlé mapové podklady a stovky stran textu. Už jen prokousat se tím vším 
opravdu není pro každého. Navíc se jedná o velmi odbornou činnost, které zcela rozumí jen málokdo. A pak se může lehce 
stát, že zastupitel schválí něco, co vlastně ani nechtěl. 
 
Ovšem, jak všichni víme, neznalost neomlouvá a platí to i pro obecní zastupitele. Je jejich povinností zajistit si takové  
informace, kterým rozumějí, důvěřují jim a mohou se podle nich zodpovědně rozhodnout. A přesně takové zastupitele  
bychom měli v následujících komunálních volbách zvolit. 
 

A jak je to ve Vaší obci s územním plánem? 
sp 
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Sledujte náš Občasník, ať víte, co se děje! 
 
V příštím čísle našeho Občasníku se například najdete odpovědi na otázky:  
            ●      Co se musí stát, aby se z Lipenska nestal Disneyland a zničená země?  
            ●      Je vůbec šance, aby se něco změnilo? Co navrhujeme?  
            ●      Jaký je rozsah zastavitelných ploch v katastru a co je možné s tím dělat? 
            ●      Jak můžete i vy ovlivnit, co se bude ve vaší obci měnit a jaký to bude mít dopad na okolí vašeho bydliště  
                           nebo i na vaši peněženku?  
 
Dále se dozvíte více: 
            ●      o budování cyklostezky v úseku Radslav Dolní Vltavice podél jižního levého břehu a proč je její vybudování  
                           nesmyslné,  
            ●      o plánované rozsáhlé developerské výstavbě na Radslavském poloostrově. 

 
 

Napište nám na info@lipenskoprozivot.cz , jak jste spokojeni s řízením vaší obce současnými zastupiteli  
a jestli byste je chtěli opět zvolit do zastupitelstva. Váš názor nás zajímá! 

 
 

Sledujte dění na Lipensku!  
Pokud chcete dostávat informace o dění, napište na info@lipenskoprozivot.cz  

nebo sledujte náš facebook a web www.lipenskoprozivot.cz. 
 

Za Lipensko pro život  Pavla Setničková, předsedkyně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Každá pomoc při záchraně Lipenska je vítaná!  
Chcete-li se zapojit, kontaktujte nás! 

 
Budeme rádi, když přispějete na aktivity spolku třeba i malou  

pravidelnou částkou. Peníze využijeme na tisk letáků, úhradu provozu 
webové stránky, pořádání přednášek apod. 

 
Fio banka, a.s.: 2002087479/2010.  

V poznámce uveďte, že se jedná o DAR, což je odečitatelná položka z daní. 
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