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Odpověď na Váš dopis značky 00306/2018/POZ
Pozlovice, 7. února 2018
Vážená paní starostko,

dne 31. ledna 2018 jste mi zaslala dopis, ve kterém mě žádáte o vysvětlení proč je členem spolku
navrhováno řešení podstatně negativněji zasahující do krajiny, než vedení v ose koridoru.

Obdobnou otázku jste mi položila na veřejném zasedání zastupitelstva, které se konalo
13. prosince 2017 a kde jsme se na dané téma již bavili. Znovu zopakuji, že takové jednání mezi
investorem a Františkem Talašem proběhlo čistě z jeho iniciativy, bez účasti a vědomí spolku a
v čase, kdy František Talaš ani nebyl členem našeho spolku a tudíž se nejednalo o aktivitu spolku. Náš spolek neinicializoval a ani v rámci diskuze výboru spolku neprojednával tak detailní
úpravy vedení v oblasti Řetechova, o kterých píšete a na které poukazujete. František Talaš, ještě
předtím, než se stal členem spolku, uskutečnil řadu jednání, jak s orgány státní správy, samosprávami, tak i s investoremve věci úpravy vedení VVN. Tato jednání realizoval před svým vstupem do spolku a tato jednání vedl jako jednotlivec. Spolek o této své činnosti a aktivitě neinformoval.
Velice mě mrzí, že neustále napadáte činnost spolku. O tomto konkrétním případě jsme se bavili
v rámci diskuze při veřejném zasedání zastupitelstva a již tam jsem Vás důrazně žádal, abyste
rozlišovala činnost spolku od aktivit vlastníka pozemku a nepodsouvala spolku, že svou aktivitou způsobuje změny, které podstatně negativněji zasahují do krajiny. Není to pravda a domnívám se, že Vám není zapotřebí se uchylovat k takovým postupům.

Myslím si, že toto Vaše jednání je naprosto zbytečné a nevhodné. Myslím si, že takové jednání
Vám a úřadu, který zastupujete, nesluší.

Mimochodem, s panem Františkem Talašem jste se mohla kdykoliv spojit a probrat jeho osobní
postoje vlastníka nemovitosti ke změnám na Řetechově, vždyť minimálně od veřejného zastupitelstva víte, že se nejednalo o činnost spolku, ale o aktivitu konkrétního vlastníka nemovitosti.

Náš spolek má za cíl co nejlepší ochranu přírody, krajiny a životního prostředí městyse Pozlovice
a jeho okolí. Spolek poukazuje dlouhodobě na nevhodnost trasování VVN přes Luhačovické Zálesí a členové užšího vedení spolku (výboru spolku) jsou přesvědčeni, že současný návrh stavby je
zbytečnou zátěží pro Pozlovice, Provodov a celou lázeňsko-rekreační oblast Luhačovic.

Jedná se o zbytné zatažení technické infrastruktury nadmístního významu do oblastí, které jsou
využívány spíše turisticky a rekreačně. Především odbočka a trafostanice 110/22 kV ve stávajícím návrhu je devastací hodnot, které se náš spolek snaží uchránit. K politování je, že v případě
odbočky, je více dbáno na technicko-ekonomické řešení, než na širší hodnocení a hledání alternativ. Jsme přesvědčení, že existuje daleko vhodnější řešení této problematiky a bez tak zásadních zásahů do prostředí městyse Pozlovice, poutního místa Malenisko, Brda, Lipska, Na Klenkově a dalších krásných míst Luhačovického Zálesí.
Na závěr chci uvést, že jsme rádi, že Městys Pozlovice se chce aktivně účastnit správních řízení a
prosazovat takové úpravy, které povedou k ochraně přírody, krajiny a životního prostředí nejen
v Pozlovicích.
S pozdravem

Marek Lukács

