Obecní ú ad
K e 95
394 95 K e

Vážení ob ané,
Koncem listopadu roku 2007 jste byli informováni rozhlasem o zám ru firmy J. P.
z Jind ichova Hradce, která má zájem o výstavbu v trné elektrárny na našem katastrálním
území.
Do dnešního dne nikdo neprojevil zájem o nahlédnutí zasazení elektrárny do krajiny, ani o
další bližší informace podávané v ú edních hodinách na našem obecním ú ad .
Zásadní formace:
Jednalo by se o jednu v ž s podstatn menším dodávaným výkonem a tedy i s menší výškou,
než bylo v p vodním zám ru, který se týkal stavby v že u vodojemu. M la by být zasazena
poblíž silnice vedoucí na Tábor, p esn ji na „Kozmicku“.
Zde je t eba si uv domit:
•
•
•

•

V této lokalit by stavba v žádném p ípad nenarušila ráz obce, p ípadn krajiny.
Bude nutné vzít v úvahu, že touto oblastí povede elektrické vedení vysokého nap tí,
jehož stožáry dosahují výšky kolem 60 metr .
Do tohoto projektu bude zasahovat a vyjad ovat se ada institucí, v etn Ministerstva
životního prost edí R. Rozhodovací ízení však není otázkou jednoho roku a
výsledek závisí a na ad mnoha dalších faktor . Jedním z nich je i skute nost, že
takováto nabídka se nemusí již více opakovat.
Finan ní p ínos do obecního rozpo tu – základní ástka pro jednání iní minimáln
300 tisíc korun ro n . Elektrárna má životnost 20 let, je tedy nezpochybnitelné, že
takováto suma, má-li se obec rozvíjet, není zanedbatelná. V p ípad uzav ení smlouvy
m že dojít i ke zvýšení zisku obce a nabízí se i jiný splátkový kalendá .

Bližší informace poskytneme v ú edních hodinách na OÚ ve st edu a pátek od 19 do 21 hodin.
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