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Městslcý uřad

tř.T.G'Masaryka 80
552 03 Ceská Skalice

1.4.2009

Dne 10'3.2009 zveřejni1a holandská firma Beste - Investering s.r.o. inzetát na ýstavbr-r 26
rekreačních c1omkťr o velikosti parcely 310 . 1100 m2. Je1ikoŽ se jedná o celkovou plochu 30 910 m2, je
přeclpokiad výstavby (po odečtení cest) až cca 30 objektů.

Vzhleclem k tomu, že da|ši navazující uzemípta,.ouane k rereaci je v majetku jfuých sorrkrorÚch
vlastníkr-r př.eclpokládá se, Že na ploše cca 50 000 m2 zde v budoucnosti mťrŽe bý vystaveno dalšíclr cca
30 rela.eačních objektťr a to představuje celkem cca 60 novostaveb v této lokalitě.

Přestože se jedná o katastrální území Česká Skalice, bude se využivat stávající příjezdoi'á
konrunikace př.es obec Spyta a její náves. Je nemyslitelné' aby obyvatelé této ma1é, i<lidné a oblíbcné
vesnice byli poškozováni při výstavbě trvedených rekreačních domků pro obchodní zájmy lro]andské
fi.my Beste-Investering S.r.o. pro pravc1ěpodobné holandské nebo jiné rekreanty. Těžká meclranizace
pro ýstavbu silnice (stávající p.p. 151 bude z.ekonstntována a da1ší mezi rekreačními objekty btrcltrr-r
rrově vybudovány), karnlizace' přívod el. pror'rdu' vodovodního řadu a vlastní výstavbu domťr bucle
projíždět touto vsí.Bude poškozovat životní prostředí místníclr obyvatelnadnrěmýn hlukem, výťurkov1hni
splodinanri,prachem'Znečištěnou vozovkou a bude zďe zvýšené nebezpeči urazů zpťrsobených ner-rstá]e
projíŽd€1icimi dopravními prostředlcy na porněrně úzké místní komunikaci.Neúměmé zqýšení dopravy v
obci způsobí znečišt'ování apostupné znehodnocování životního prostředí zejménapro stávající vlastnílry
nemovitostí.

Dá1e je potřeba si uvědomit, že ves Spýa byla 1iž v minulosti zce\a sevřena násiln1imi zásahy z
jiálí strany zatopením polností vodní nádrž,i Rozkoš, ze západni strany vybudováním cvičiště psů ZKo
téměř v obci, ze sevemí strany oddělena od města zatezem silničního obchvatu. Nyní by se vesnice zcela
uzavřela z východní strany plánovanou výstavbou rekreačních donrlď. Takto plánovarror-r a rozsálrlou
výstavbou v uvedené lokalitě bude zce1a zntčenpťrvodní charakter vsi Spýa s cca 30-ti popisnými čísly.
Unrístění p1ánovaných rekreační domku plpule navazuje na stávající zástavbl ve Spýě a tento zžrnér
lrolandského investora způsobí nadměmou kumulaci lidí v této lokalitě. Roi,něž provoz případrrých
zkolaudovaných cca 60-ti novostaveb bude dále poškozovat místní obyvate1e, protože ve vsi neni žádné
zázem\ kde je možné nakupovat, neexistuje autobusová ani že|ezn1ční zastávka a všichní noví rekreanti
br'rc1ou jezdit v1astními auty pro své záklaclrri Životní potřeby přes střed vesnice pro každou maličkost'

PřestoŽe je celé uvedené územi(louka - p.p. 1590/28 a ostatní soukromé parce1y p.p. 1590/1 2-26)
plánované pro rekreaci, nikdo nepředpokládal, Že zde mťrŽe v budoucnu vyru-rst na p1oše cca 8 ha cca 60
rekreačních domťr. Jsme toho rtázoru, Žeby mě1o bý vyLržito jiným zpťrsobem např. pro spor1ovní vyžití
rnístních obyvatel celé České Skalice jako je hřiště, vodní spor1y, golf a pod.


