Stanovisko ke schválené změně Územního plánu obce č.2
Vážení občané, na veřejném zasedání 21.7.2010 byla schválena zastupitelstvem obce téměř
dva roky připravovaná změna Územního plánu č. 2 obce Rynholec.
Vzhledem ke skutečnosti, že je mě jako starostovi obce vytýkána záležitost týkající se
zeleného pásu v jihozápadní části obce a s tím souvisejícího postupu lomu směrem k obci,
sděluji následující:
-

zelený pás jako ochranný prvek proti nežádoucím vlivům ze skládky
EKOLOGIE s.r.o, umístěný na hraně skládky v šíři 30 m byl navržen a
předložen zastupitelům obce společností EKOLOGIE s.r.o v průběhu roku
2008. Na můj požadavek byl návrh rozšířen i na hranu lomu Babín západně od
obce, tak aby plynule navazoval na krajinný prvek „Rynholecké břízky“
v prostoru tunelu ČD. V této podobě byl také zelený pás zanesen do
připravovaného zadání změny č.2 Územního plánu obce. V konečné podobě
doznala tato varianta změnu – šíře pásu se mění na 100 m a dochází k posunu
směrem k obci, tak jak je vyznačeno v mapové části územního plánu.

-

na žádném jednání se zástupci společnosti ČLUZ a.s. nebylo nikdy jednáno o
postupu lomu, pokud toto v náznaku někdy zaznělo, hájil jsem stanovisko
obce, opírající se o výsledek referenda o postupu lomu z roku 1993, kdy
občané více než 70% hlasy vyslovili nesouhlas s postupem lomu za tzv. Bílou
cestu. Toto jsem vždy respektoval a respektovat budu! (podotýkám ještě, že na
všech jednáních o změně ÚP byl účasten ing. Švůger a zpracovatel ÚP ing.
Topinka a ing. Nováková. Jsem přesvědčen, že ani jeden z účastníků jednání
nemůže říci cokoliv jiného. Dle vyjádření zpracovatelů ÚP ing. Topinky a ing
Novákové ÚP ani nemůže řešit postup lomové činnosti!)

-

společnost ČLUZ a.s. v případě zájmu o postup lomové činnosti musí
respektovat rozhodnutí Báňského úřadu, které přesně specifikuje podmínky
případného postupu, z nichž za nejdůležitější a pro obec klíčovou považuji
vyřešení majetkoprávních vztahů na dotčených pozemcích. Obec Rynholec
v onom „zájmovém území“ vlastní některé pozemky, což neznamená nic
jiného, než-li tyto pozemky majetkoprávně se společností ČLUZ a.s. řešit, ale
vzhledem k již zmíněnému postoji občanů v referendu v roce 1993 a usnesení
zastupitelů obce ze dne 21.7.2010, je toto nemožné.

-

naprosto chápu, že otázka lomové činnosti v okolí obce je historicky velice
citlivá a že v době dvou měsíců před volbami do zastupitelstev obcí pro některé
skupiny i zajímavá s možností naházet na někoho co možná nejvíce špíny,
pomluv atd., zdiskreditovat před zraky veřejnosti. Přesto všechno jsem hluboce
přesvědčen, že schválená změna č.2 Územního plánu obce je pro obec krokem
vpřed a vytváří podmínky pro zkvalitnění životního prostředí v oblasti směrem
k lomu a skládce. (a ještě poznámka na závěr: v této záležitosti je dle vyjádření
ing. Švůgera naprostá shoda s mým stanoviskem, bohužel na zmíněném
veřejném zasedání nebyl, neboť by moje stanovisko musel podpořit, ale před
volbami by to asi nebylo vhodné, takže je lépe pár minut před jednáním poslat
sms zprávu a omluvit se a čekat jak to všechno dopadne ….

-

materiály týkající se referenda a postupu lomové činnosti z roku 1993 nebyly
skartovány, mám je k dispozici a po seznámení se s nimi jsem přinejmenším
překvapen dnešním postojem tehdejšího vedení obce

-

úplně na závěr sděluji, že z mé strany nikdy nebylo jednáno proti zájmům obce,
nikdy jsem nejednal sám, za průběh projednávání a zpracování ÚP odpovídá
zpracovatel, a jsem přesvědčen, že ani z jeho strany nedošlo k pochybení a
nebyl porušen zákon. Nikdy a v žádné případě nebylo cokoliv zatajováno.

V Rynholci 15.8.2010

Jaromír Dyntar, starosta obce

