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Stanovisko k aktualizaci dokumentu Ministerstva zemědělství - Generelu území
chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto ploch
Vážený pane inženýre,
dne 16.10.2015 jsme obdrželi žádost o vyjádření k informaci o záměru Ministerstva
zemědělství ČR rozšířit seznam lokalit vhodných pro budování vodních nádrží, konkrétně o
lokalitu Hořice.
Tento záměr nás velice překvapil. Zaráží nás naprostá neinformovanost dotčených obcí a
zároveň nám není znám jakýkoliv přínos pro obec.
S výhledovým záměrem vybudovat vodní nádrž v lokalitě Hořice
vyjadřujeme zásadní nesouhlas.
V současné době je zpracováván územní plán obce, ve kterém je lokalita určena převážně pro
zemědělskou výrobu a rekreaci. Územím procházejí také silnice spojující Hořice s Miletínem,
Rohoznicí a Velkým Vřešťovem.
Jsme přesvědčeni, že k budování nádrže z protipovodňových účinků není důvod, uvítáme
pravidelnou údržbu toků v centru obcí (pravidelné vybagrování nánosů, tak aby se voda
nevylévala z koryta a neohrožovala majetek obyvatel v obci apod.). V oblasti zadržování vody
preferujeme obnovu přirozených funkcí krajiny (podpora luk, mokřadů apod.), a to po celé
délce toků. Zdravá krajina před suchem i povodněmi ochrání levněji a účinněji než uměle
vybudované hráze a betonové břehy.
Z hlediska zadržování vody za účelem nalepšování průtoků v povodí Cidliny, se domníváme,
že, zabezpečení 5 % výhledově potřebného objemu je velice málo, a k tomuto účelu jistě
vyhovují jiné lokality, které by byly schopny zadržet větší množství vody.
V zájmové lokalitě Hořice se navíc přímo v k.ú. Rohoznice nachází trvale obývané budovy i
s přilehlými nemovitostmi. Osud těchto obyvatel nám určitě není lhostejný a jsme zásadně
proti jejich vystěhování a vykoupení jejich pozemků.
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Rovněž se v celém zájmovém území nachází množství polností, které obhospodařují lokální
soukromí zemědělci a zemědělské firmy, u nichž je zaměstnána značná část místních lidí. Byli
bychom sami proti sobě, kdybychom dovolili, aby obyvatelé o práci přišli. Nehledě na to, že
odvody na daních z příjmů právnických i fyzických osob jsou důležitou součástí příjmů
rozpočtu obce.
Zájmová lokalita zasahuje do přírodní rezervace Miletínská bažantnice, Natura 2000
Miletínská bažantnice a přírodní památky Údolí Bystřice. Nechceme, aby nádrž zatopila tato
území a malebná údolí dotčených toků, zničila stávající biotopy, změnila klidný a
odpočinkový ráz krajiny a tím narušila životy občanů.
Věříme, že celá záležitost bude ze strany Ministerstva zemědělství ještě řádně zhodnocena a
zároveň bude přihlédnuto k připomínkám starostů všech dotčených obcí a upuštěno od
záměru vybudovat vodní nádrž v lokalitě Hořice.
Z výše uvedených důvodů zaujímáme k celé akci odmítavé stanovisko.
S pozdravem

Miloš Nosek
starosta
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