VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
PŘEDSEDA VÝBORU
Zbyněk Linhart

V Krásné Lípě dne 21. června 2019

Lesenská přehrada, „boj“ se suchem a aktivity SPÚ

Vážený pane řediteli,
17. červen byl Mezinárodním dnem boje proti suchu a rozšiřování pouští.
I od SPÚ slyšíme a čteme v médiích, jak v Čechách bojujeme se suchem. Bohužel
se jeví, že více na papíře než ve skutečnosti.
Na základě impulsu od občanů, kteří zaznamenávají tyto rozpory mezi
proklamacemi o tom, jak experti "řeší zadržování vody v krajině" a pochmurnou
realitou, mi dovolte zeptat se, co konkrétně SPÚ za posledních 5 až 10 let konal
na vodním díle Lesenská přehrada, která je v majetku státu.
Lesenská přehrada leží v bezprostřední blízkosti státní silnice č. 9 Praha Rumburk cca 300m před kruhovou křižovatkou Mýto a leží na katastru obce Dolní
Podluží. Kdysi krásná vodní plocha, svého času uváděná jako "nejmenší přehrada
v ČSR".
Dnes je Lesenská přehrada, stejně jako mnohé další vodní plochy, zdevastovaná
a nefunkční. Je zanesená erozní činností stejnojmenného potoka, vodní plocha
pak zarostlá s cca 3/4 náletovými dřevinami a vzrostlými stromy. Aktuální vodní
plocha je ve velikosti jen cca 2/5 původní rozlohy, s minimální hloubkou a zcela
zaplaveným jezem a dnem písčitými a bahnitými nánosy. Koruna jezu u původní
výpustě se hroutí. Atd.
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Jak tato kdysi krásná přehrada díky přístupu státu vypadá dnes, máte možnost
vidět například na těchto fotografiích:
https://1lacik.rajce.idnes.cz/Zdevastovana_Lesenska_prehrada
Tato vodní plocha je uváděna v: https://geoportal.gov.cz/web/guest/map/
jako vodní plocha parc. č. 1850/1 s výměrou 11790 m2 (ta platila tak po 2. sv.
válce.). A dále 2 spodní rybníky p. č. 1882 a p. č. 1862/2 v podobně neblahém
stavu.
Můžete mi prosím doložit:
a) Jak Vámi řízený úřad realizuje na Lesenské přehradě onen „boj se
suchem“ a jak zde naplňuje svou povinnost hospodařit s péčí řádného
hospodáře? Kdy rekultivujete toto vodní dílo?
b) Konkrétně kde v Ústeckém kraji, kdy přesně, za jaké finanční náklady
a na jakých konkrétních vodních plochách s jakou velikostí, kde Vám jako
Státnímu pozemkovému úřadu a Vašim podřízeným složkám náleží
povinnost řádně hospodařit s tímto majetkem státu, budou realizovány
a kdy reálně dokončeny rekultivace za účelem lepšího zadržování vody
v krajině, aby nezůstával “boj se suchem“ jen marketingovým sloganem
na letácích, v tiskových zprávách, analýzách, koncepcích, strategiích atd.,
ale naopak jste tento boj začali v terénu i opravdu „realizovat“?

Děkuji za odpověď.

S pozdravem

Vážený pan
Ing. Martin Vrba
ústřední ředitel
Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3 – Žižkov
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