
Vážení občané Božího Daru, 
  
před pár dny se mi dostalo do rukou sdělení Ing. Horníka adresované občanům a podnikatelům 
Božího Daru. Vzhledem k tomu, že uvedené sdělení, týkající se postupu Města Jáchymov, obsahuje 
celou řadu nepravd, v zásadě i lží, rozhodl jsem se touto, ne úplně tradiční formou, zareagovat. 
  
Město Jáchymov nemá v žádném případě požadavky na napojení do veřejné vodovodní a kanalizační 
sítě v počtu 2000 EO (ekvivalentních obyvatel), jak pan starosta Horník zcela zjevně chybně uvádí. 
Pravděpodobně tím byly myšleny stavby na katastrálním území Města Jáchymov na vrcholu Klínovce 
a na Neklidu, kde potřeby Města Jáchymov jsou ve srovnání s požadavky ostatních investorů 
minimální. Mezi největší žadatele ohledně počtu připojení EO v katastru Města Jáchymov patří Město 
Boží Dar (hotel na vrcholu Klínovce), apartmány pana Jurici na vrcholu Klínovce, hotel Rumburak na 
Neklidu a gastro zařízení Skiareálu Klínovec. Proto se jako Město Jáchymov musíme ohradit proti 
zjevnému a bezostyšnému překrucování faktů ze strany pana starosty Horníka. 
  
Město Boží Dar se, dle mého názoru, snaží vytvořit rezervy ve vodohospodářské infrastruktuře pro 
projekt Rýžovny, který osobně považuji za kontroverzní z hlediska umístění v jádru chráněného území 
UNESCO i z hlediska ochrany životního prostředí. Koneckonců tento diskriminační postup vedl 
k pokutě udělené krajským úřadem Městu Boží Dar a potvrzené ministerstvem zemědělství. 
  
Pokud by tedy Územní plán Města Jáchymova měl řešit napojení na infrastrukturu novým 
kanalizačním řádem do Jáchymova (tak, jak to zřejmě pan Horník požaduje), bylo by asi nutné to řešit 
společnou investicí všech zúčastněných investorů. Územní plán Města Jáchymova v současné podobě 
nechává řešení na investorech a zásadně nenařizuje konkrétní řešení. Nicméně se nebráníme 
koordinační roli Města Jáchymov a našeho městského úřadu v rámci řešení nějaké další změny 
územního plánu, která by jasně stanovila, kam která lokalita bude odkanalizována a případně, odkud 
bude napojena na pitnou vodu. K tomu je ale potřeba vytvořit podmínky pro konstruktivní spolupráci 
všech zainteresovaných partnerů, tedy nejen investorů v dané lokalitě, ale i sousedního Města Boží 
Dar. 
  
V zásadě tedy vůbec nerozumím stížnosti pana starosty Horníka a vnímám to spíše jako jeho 
předvolební zviditelnění na úkor Města Jáchymov. 
  
V průběhu psaní této mé reakce nám do datové schránky přišlo sdělení Krajského úřadu 
Karlovarského kraje ve věci podnětu podaného starostou Božího Daru Ing. Horníkem k zahájení 
přezkumného řízení. Když se ještě vrátím ke sdělení Ing. Horníka, kolik času ho stálo zpracování 
námitek a připomínek k Územnímu plánu č. 4 Města Jáchymov, je pro mne trochu úsměvné, že 
krajský úřad na našem postupu neshledal nedostatky a nejsou tedy důvody vedoucí k zahájení 
přezkumného řízení. Tudíž, Změna č. 4 Územního plánu Města Jáchymov zůstává v platnosti. 
V příloze Vám zasílám celý text sdělení. 
  
Závěrem Vám přeji příjemné prožití dovolených. 
  
S pozdravem 
  
Ing. Bronislav Grulich 
Starosta města Jáchymov 
Email: grulich@mestojachymov.cz 
Tel. 353 808 113, 777 071 620 
 


