
Vážení občané Lobkovic a Neratovic, vážení zastupitelé, 

 

v nedávné době (před prázdninami) se na veřejných vývěskách města objevila informace paní starostky 

vysvětlující dění kolem plánované výstavby přístaviště na louce u Labe v Lobkovicích. 

Abyste měli k dispozici veškeré informace v nezkreslené podobě a mohli si tak učinit vlastní a objektivní 

názor, dovolujeme si informace paní starostky doplnit a předložit také pár důkazů pro naše tvrzení. 

 

 
Fotografie informační tabule vystavené u stánku s občerstvením na louce u Labe v Lobkovicích při studentské akci gymnázia 
F. Palackého „Majáles 2016“. Text vyjádření je zcela shodný s vyjádřeními na oficiálních informačních místech města 
Neratovice. 

 

Aby bylo zcela jasné, co z vyjádření paní starostky uvádíme na pravou míru, použili jsme doslovný 

přepis jejího oficiálního sdělení a větu po větě jej komentujeme. Vyjádření paní starostky jsou pro 

přehlednost uvedena „modře“ : 

 

„Od roku 2012 probíhají jednání o vybudování přístaviště.“  

Je pravdou, že se v Lobkovicích konalo 4. června 2012 veřejné setkání města s občany, kterého se 

zúčastnilo 32 místních obyvatel. Zápis z toho jednání naleznete na webu města Neratovice. Pro 

přehlednost jej také přikládáme k tomuto vyjádření a doplňujeme o naše záznamy z proběhlého 

setkání. 

Diskuze s občany byla moderovaná a věnovala se zejména investicím do kanalizace, oprav komunikací, 

problémům dopravního provozu a dostupnosti veřejné dopravy, úklidu a péči o zeleň a pozitivního 

vnímání místního prostředí. 



Ze zápisu vyplývá, že jakási informace o plánovaném přístavišti na tomto setkání zazněla. Vhledem 

k tomu, že v této době se teprve začínalo o přístavišti uvažovat, mnoho konkrétních informací ještě 

v tuto dobu město nemělo. Ze zápisu také vyčteme, že „obyvatelé chtěli přístaviště v Lobkovicích“.   

 

Přístaviště  - Projekt do SP 
přístaviště je plánováno v lokalitě pod jezem, v Lobkovicích jen úvaziště 

požadavek obyvatel Lobkovic o přesun přístaviště nad jez – lokalita, památky 
prozatím se řeší finanční stránka věci 

podpora přívozu Mlékojedy - Lobkovice  
  

Takže ano, nějaký takový nápad na setkání zazněl. Návrh byl však spojen především s přívozem do 

Mlékojed a provedení mělo být jednoduché a malé. Je však nutné celý zápis číst dál a na konci se 

dozvíme, že přítomní občané hlasovali o diskutovaných tématech a přiřadili jim priority. No a zde se již 

o přístavišti nedozvídáme vůbec nic.  

 

Výsledky hlasování o prioritách opatření 

Oblast Počet hlasů Pořadí 

Kanalizace 34 1. 

Propojení Lobkovice – Neratovice  25 2. 

Opravy komunikací 23 3. 

Cyklostezky 14 4. 

Dětské hřiště 11 5. – 6. 

Křižovatka „u Kavana“ 11 5. – 6. 

Údržba zeleně 5 7. 

Cesta Kojetice – Lobkovice 4 8. – 11. 

Označení obce 4 8. – 11. 

Spolková činnost 4 8. – 11. 

Bezpečnost (doprava) 4 8. – 11. 

Individuální veřejná doprava 3 12. 

Provoz na ul. Kostelecká 2 13. 

Místo pro setkávání (společenský sál) 1 14. 

Bezdomovci 0 - 
 

Tento oficiální zápis města doplňujeme o fotografie ze setkání, kdy v jeho průběhu byly návrhy a dotazy 

občanů zaznamenávány na tabuli. Zde je jasně patrné, že přístaviště nebylo občany Lobkovic 

požadováno a pokud tento návrh zazněl, byl to pouze návrh jednotlivce a nikoliv občanů Lobkovic. 



                     

 

Další veřejné setkání s občany Lobkovic se konalo 19. 1. 2015. Tohoto setkání se zúčastnilo 27 občanů 
a i z tohoto zasedání je uveřejněný zápis na webu města. Jediné, co zde o přístavišti z úst vedení města 
zaznělo, byla informace, že se o jeho budování jedná. Tato informace navíc zazněla jen jako odpověď 
na dotaz, zda existuje studie na vodní valy. Odpověď paní starostky: „v současnosti se zpracovává 
oponentura, ale místní občané to nechtěli, proto jsou Lobkovice již vyloučeny, jedná se o budování 
přístaviště“.  

Pokud se tedy o budování přístaviště tak intenzivně jednalo, proč nezazněla podrobná informace 
k občanům Lobkovic o tom, jak daleko tato jednání jsou, jak velké přístaviště bude, kolik to bude stát, 
jaké jsou plánované doprovodné stavby atd.? 

 

„Původní návrh umístění pod jezem byl na základě návrhu obyvatel Lobkovic a pod vlivem následků 

povodně v roce 2013 změněn do lokality u louky v Lobkovicích.“ 

Obyvatelé Lobkovic žádný takový návrh nepředložili. S obyvateli Lobkovic o plánované stavbě 

přístaviště, jejím umístění, velikosti a plánovaných doprovodných stavbách nikdo z vedení města 

nediskutoval. 

Povodně v roce 2013 byly mnohem menší, než povodně v roce 2002. Ničivá síla povodní tedy byla 

známa již v roce 2012, a to ta mnohem větší. Povodně v roce 2013 tedy nepovažujeme za pádný 

argument pro změnu lokality výstavby přístaviště. Navíc je nepovažuje za důležité ani Ředitelství 

vodních cest (ŘVC), o čemž existují četné záznamy, např. e-mailová komunikace členů Osadního výboru 

Lobkovice a účastníků územního řízení s ŘVC. 

 

„O tomto záměru byli místní občané informováni v lobkovickém listu č. 3-2014, dále formou 

informační tabule v lobkovických restauracích a také na akci Setkání u Labe v září 2014, kde byl 

projekt představen občanům i zastupitelům při plavbách po Labi.“  



Konkrétní číslo Lobkovického listu, který vydává občanské sdružení Lobkovice, přikládáme pro Vaši 
informaci jako přílohu. Stavby přístaviště se týkalo toto sdělení:  
 

„ZPRÁVA Z M ěÚ: Přístaviště v Lobkovicích 
Středočeský krajský úřad asi sežene finanční prostředky na přístaviště sportovních lodí a parníků ve městech na 
Labi. Záměrem je využít Labe jako prostředek k vodní turistice, tak jako jsou využity vodní toky a kanály v západní 
Evropě. Zástupcům města se podařilo přesunutí přístaviště od železničního mostu do Lobkovic. Ukázky z projektu 
jsou vystaveny v restauraci „Na návsi“ a od července budou v restauraci Mlýn. Slibně vypadá i obnovení přívozu 
do Mlékojed.“ 
 
Není nám známo, na základě čeho se zástupci města snažili o přesunutí přístaviště od železničního 

mostu do Lobkovic, když občané Lobkovic do doby vydání zmiňovaného Lobkovického listu neměli 

absolutně žádné povědomí o plánování takto zásadní stavby v místě jejich bydliště. Navíc sdělení 

v Lobkovickém listu je nic neříkající. Jediné, co nám „lobkovičákům“ sděluje, je skutečnost, že se možná 

seženou nějaké peníze na nějaká přístaviště. Ukázky z projektu bylo ve skutečnosti jen několik obrázků 

počítačových animací, jak asi takové přístaviště může ideálně vypadat, připíchnutých na polystyrenové 

desce. Opět nic konkrétního a především žádná oficiální informace od vedení města. Jednalo se pouze 

o soukromou informační aktivitu jednotlivce / jednotlivců.  

„Setkání u Labe“ bylo povedenou společnou akcí občanského sdružení Lobkovice a SDH Lobkovice. 

Jednalo se o čistě zábavné setkání dospělých i malých „lobkovičáků“, kteří se dobře pobavili na lodích, 

při koupání v Labi a různými soutěžemi. Takováto akce opravdu není vhodnou událostí k prezentaci tak 

zásadních plánů města, jako je stavba obrovského přístaviště pro 14/12 lodí a jednu velkou dopravní 

loď. Celá prezentace se navíc sestávala z jedné tabule s obrázky, které před tím byly pár dní 

v Restauraci na návsi. Fotografii informační tabule naleznete v příloze. 

 

Pozvánka na akci Setkání u Labe – žádná zmínka o plánovaném představení přístaviště ani informace, že by se 

na pořadatelství podílelo město 

 

Rádi bychom ještě vysvětlili „co je občanské sdružení Lobkovice“. Dle nového občanského zákoníku se 

občanská sdružení nazývají spolky. Tyto dobrovolné spolky občanů vznikají vždy za konkrétním účelem. 



Lobkovice o.s. vzniklo za účelem připomenutí a zviditelnění historie Lobkovic. Spolek také několikrát 

do roka organizuje tematicky zaměřená zábavná setkání občanů. Za tuto činnost děkujeme. Chceme 

však upozornit, že na takováto sdružení občanů v žádném případě nemohou být přeneseny povinnosti 

a zodpovědnost vedení města. Pokud tedy toto sdružení na svých akcích vystavilo nějakou informační 

tabuli, není v žádném případě možné tvrdit, že občané Lobkovic byli o záměru městem řádně a 

dostatečně informováni. 

A dovolíme si jednu poměrně zásadní poznámku: Jak je možné, že dle tvrzení paní starostky byl celý 

projekt představen zastupitelům města teprve v roce 2014, když jednání probíhala od roku 2012, a 

to ještě zcela neoficiálně při zábavné plavbě po Labi?  

 

„V tu dobu proti umístění přístaviště nikdo oficiálně nevystoupil a bylo zadáno zpracování projektové 

dokumentace.“  

Nikdo z občanů nemohl proti stavbě přístaviště vystoupit, neboť občané Lobkovic neměli absolutně 

žádnou představu o tom, co tato stavba pro ně bude představovat. Věty typu „plánuje se přístaviště“ 

či „jednáme o možnosti stavby přístaviště“ nejsou relevantní a dostatečnou informací. Proti tomu se 

nedá nijak vystoupit. 

 

„Od zahájení územního řízení v roce 2015, kdy již bylo zaplaceno 600 tis. Kč, probíhají protesty 

odpůrců výstavby.“  

Teprve v tuto dobu se občané Lobkovic díky zahájenému územnímu řízení poprvé oficiálně dozvěděli 

o záměru města. Prvními občany, kteří informaci po té pochopitelně šířili dál, byli účastníci územního 

řízení. Tedy občané, kteří mají v budoucnu žít v bezprostřední blízkosti této megalomanské stavby. 

Chtěli bychom uvést, že argumentace vedení města a ŘVC, které má celou stavbu realizovat, že stejná 

přístaviště jsou i v jiných městech velikosti Neratovic uvádíme, že v žádném z těchto měst (Nučnice, 

Libotenice, Dolní Zálezly, …..) není v bezprostřední blízkosti rodinných domů umístěno plánované 

obrovské přístaviště se štětovnicovou zdí. 

 

Libotenice - Přístaviště pro rekreační plavidla, plovoucí a nenarušující břeh 



 

Molo pro osobní lodní dopravu (OLD) – pěkné ve srovnání s plánovaným pontonem v Lobkovicích 

 

Nučnice – přístaviště pro rekreační plavidla, silnice a restaurace 

 



 

Přístaviště OLD Ústí nad Labem – centrum a nikde poblíž obytné domy, jen nádraží a silnice 

 

Zaplacených 600 tisíc není argumentem pro stavbu přístaviště, které není vítáno. Je zásadní chybou 

vedení města, pokud tuto nemalou částku z městské pokladny vynaložilo bez toho, aby si vůbec ověřilo, 

že nebudou tyto peníze vynaložené zbytečně. Pochopitelně narážíme na skutečnost, že vedení města 

se nezajímalo o názor občanů Lobkovic a dokonce se ani neobtěžovalo občany alespoň informovat. 

Navíc je otázkou, zda těchto 600 tisíc bylo opravdu placeno městem Neratovice. Jediné doklady 

(smlouvy) hovoří o financích vynaložených ŘVC a o penězích určených k profinancování při stavbách 

přístavišť na Labi, které ovšem pocházejí z fondů Evropské unie. Nezdá se nám pádným argumentem 

hovořit o vynaložených financích, pokud se nejedná o peníze města (tedy peníze určené pro občany 

všech městských částí Neratovic), když navíc tyto zmiňované náklady jsou zcela nekonkrétní.  

 

„Město proto nechalo zpracovat nezávislou studii posouzení umístění přístaviště v Neratovicích, 

která ze 3 variant vyhodnotila lokalitu v Lobkovicích jako nejvýhodnější.“ 

Studii nechalo město zpracovat v okamžiku, kdy se setkalo s výrazným odporem Lobkovic proti 

přístavišti. První hořkou chvíli si zástupci vedení města a ředitelství vodních cest zažili na vůbec prvním 

setkání s občany k přístavišti (říjen 2015), na které však nebyli pozváni zastupitelé. Lobkovických 

občanů se zúčastnilo cca 70. Toto setkání bylo zorganizováno na základě skutečnosti, že někteří 

účastníci územního řízení založili petiční výbor, sepsali petici proti stavbě přístaviště a začali sbírat 

podpisy. Z tohoto setkání již žádný oficiální zápis neexistuje, a to z celkem pochopitelných důvodů. 

Setkání s občany totiž bylo velmi emotivní, vypjaté a reakce ze strany občanů Lobkovic byly velmi 

kritické. 

Ke zmiňované studii bychom chtěli uvést, že absolutně není možné považovat ji za nezávislou a 

objektivní. Kdokoliv si tuto stručnou studii, která je uveřejněná na stránkách města Neratovice, přečte, 

zjistí, že je plná vnitřních rozporů, neobsahuje vůbec žádná kritéria hodnocení a výsledné hodnocení je 

tedy pouze subjektivním, nikoliv objektivním závěrem. Studie se navíc zmiňuje o střednědobém stání 

lodí, což je však něco jiného než oficiálně představené krátkodobé stání. 



Studie včetně našich komentářů je k dispozici na vyžádání u předsedy OV Lobkovice. Zde uvádíme 

pouze jeden příklad za všechny: bezprostřední blízkost malebných stavení je považována za výhodu a 

hodnocena nejvyšším počtem bodů -  ano, návštěvníci se budou mít na co dívat, ale co takhle pohled 

lidí, kteří budou v sezoně dennodenně vystaveni cizím zvědavým očím, hluku a nepořádku? Neměl by 

právě pohled očima místních občanů být pohledem města, které by mělo hájit zájmy svých občanů? 

 

        „Lenka Mrzílková, starostka“ 

           Osadní výbor Lobkovice 

 

Na závěr bychom chtěli také zmínit, že za celé funkční období paní starostky, nebylo v Lobkovicích 

učiněno zcela nic pro zlepšení života občanů v této městské části, čímž pochopitelně myslíme opravy 

komunikací, chodníků, osvětlení, kanalizace, bezpečné přechody pro chodce, řešení dopravní situace 

v obci, úklid v obci atd.  

Pokud by však někdo chtěl namítat, že z požadavků občanů přece jen bylo něco splněno, tak uvádíme, 

že o stavbu dětského hřiště se zasloužili právě sami občané, kteří zorganizovali masivní informační 

kampaň týkající se hlasovací soutěže o Rákosníčkova dětská hřiště, která staví na své náklady 

společnost LIDL. Dále se na Kostelecké ulici objevily značky s nápisem Lobkovice a v ulici Květnová byla 

umístěna dopravní značka omezující rychlost na 30 km/h. Nicméně vzhledem k tomu, že v ulici, resp. 

obci, je pouze toto jedno dopravní značení, omezení rychlosti je platné pouze pro cca 150m úsek mezi 

dvěma křižovatkami. Toto dopravní problém celé obce opravdu neřeší.  

 

Aktuálně pracujeme na dalším našem vyjádření, které komentuje druhou část starostčina vyjádření 

„Fakta o přístavišti“. Jeho uveřejnění očekávejte v brzkých dnech. 

 


