
Otevřený dopis zastupitelům města Napajedla 

Napajedla, 11. 5. 2019 

Zastupitelé města Napajedla, 

oslovuji vás vzhledem k vašemu rozhodnutí z posledního zasedání zastupitelstva města (dále jen ZM) dne 

24. 4. 2019.  

ZM na tomto zasedání schválilo návrh změny územního plánu v bodě č. 2. Mimo jiné byl, na žádost 

majitelů hřebčína, schválen návrh změny ÚP v Hřebčíně Napajedla. Společnost Sygnum (majitel Hřebčína 

Napajedla) podala návrh změny ÚP v lokalitě Výběhy s žádostí o změnu funkčního využití z plochy 

zemědělské a plochy výroby zemědělské a lesnické na plochu bydlení hromadné a plochu občanského 

vybavení. Tímto rozhodnutím jsou pastviny, nacházející se přímo v historickém centru hřebčína, 

přeměněny na stavební pozemky. Měly by zde stát 4-podlažní činžovní domy s nájemními byty. Tato 

myšlenka je pro existenci hřebčína a chov anglického plnokrevníka (dále jen A 1/1) naprosto zcestná    

a pro chov A 1/1 fatální. 

Hřebčín Napajedla byl a je největším hřebčínem s chovem A1/1 ve střední Evropě již 133 let. Je 

nemyslitelné, aby chov koní existoval bez pastevních ploch. Vaším rozhodnutím přichází hřebčín o cca   

8 ha pastvin přímo v hřebčíně, což je plocha, která umožňuje pastvu a odchov hříbat již od jejich 

narození. Tvrzení, že jsou další pastviny na Pěnném je naprosto nerelevantní, protože tyto plochy slouží   

k odchovu koní, zejména v letním období, kdy je zde přemístěna většina stáda. Pastviny v Pěnném jsou 

také důležité v jarním období pro sklizeň a zásobu sena, o které je v současných klimatických podmínkách 

stále větší nouze. 

Přímo v Napajedlích by přibylo cca 8 ha betonové plochy, což není vzhledem k ochraně životního 

prostředí ve městě malá plocha. Nehledě k tomu, že tento proces by byl nevratný, protože na betonové 

ploše již tráva nikdy růst nemůže. Navíc si nedokážu představit pohled z historického centra hřebčína 

směrem k Malině. Vyměnit pohled na zelené pastviny s pasoucími se klisnami s hříbaty za studenou, 

betonovou plochu by byl stresující. Centrální část Hřebčína Napajedla by se tak stala maximálně a pouze 

muzeem. Chov koní, zejména odchov hříbat od narození, bez pastvin, by byl naprosto nemožný. 

Myšlenka, že by koně chodili z centrálního dvora "travnatým pruhem" na horizont Maliny, kde jsou čtyři 

pastevní oplůtky, je rovněž naprosto zcestná. 

Z chovatelského hlediska je těžko pochopitelné, jak mohli majitelé hřebčína podat takový návrh,       

a z historického pohledu a ochrany životního prostředí je zcela nepochopitelné, jak mohli zastupitelé, 

tedy občané města Napajedla a mnozí rodáci, včetně paní starostky, takový návrh schválit. 

Zastupitelé, je úplně a naprosto zavádějící, jak jste mohli schválit několik návrhů změn ÚP v globále, 

nikoliv jednotlivě, jak bylo navrženo, ale neodsouhlaseno. Každý návrh změny ÚP se týkal jiné 

problematiky, proto je nutné, aby o takových navržených změnách ÚP bylo jednáno a hlasováno 

individuálně. Výrok paní starostky, že by na zasedání ZM tak museli být zastupitelé o hodinu déle, 

nebudu raději komentovat. 



Zastupitelé, nesouhlasím s vaším rozhodnutím a se zápisem ze zasedání ZM ze dne 24. 4. 2019.  

Žádám vás, zastupitelé, tímto otevřeným dopisem o přehodnocení vašeho rozhodnutí a revokaci 

usnesení č. 58/4/2/1/2019 a o opakované hlasování o návrzích změny ÚP, předložené a projednávané   

na ZM Napajedla dne 24. 4. 2019 v bodě č. 2, a to individuálně. 

Věřím, že daný materiál znovu prostudujete a rozhodnete na příštím zasedání ZM dle svého nejlepšího 

vědomí a svědomí, jako správní hospodáři, občané a mnozí rodáci města Napajedla. Rozhoduje se      

o zachování historického a chovatelského klenotu, jakým je Hřebčín Napajedla již 133 let. Hřebčín 

Napajedla a město Napajedla k sobě po celou tu dobu patří a občané Napajedel a chovatelé a milovníci 

koní na tento poklad byli, jsou a předpokládám, že i budou, hrdí. 

Teď to záleží jen na vás. 

S pozdravem    

MVDr. Antonín Černocký a níže podepsaní (viz. příloha petice za zachování stávajícího územního plánu 

v lokalitě Výběhy) 

 

 

Vážení spoluobčané, i VY můžete vyjádřit svůj nesouhlas s navrhovanou změnou územního plánu, a to 

Vaším podpisem na Petici, která je k dispozici u osob pověřených sběrem podpisů.    

 

 

  


