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SENAT

v soudasn6 dob6 jsem piedsedou V'lboru pro rizemni rozvoj, veiejnou sprdvu a Zivotni
prostiedi Sen6tu Parlamentu CR, ale zdroveri jil 22 let starostou resp. mistostarostou
m6sta Krdsnd Lipa v eesk6m Svycarsku.
M6l bych za sebe jedno t6ma, o kter6m jsem mluvil a zdroveh psal ministrovi iokovi
(o v6ci jsme jednali i s dalsimi lidmi).

lednS se budouci rekonstrukce vybranfch n5drainich budov v iR.
Po vzoru Spolkov6 republiky NEmecko bychom u n6s v regionu chtEli ud6lat niidraii
N5rodniho parku (v SRN je to ispdin,i partnersk'l projekt s DB).
Byly bychom rddi, aby do pl6nu pfiprav rekonstrukce bylo zaiazeno i n5draZi v Kr5sn6
Lip6, kter6 je sidlem Spr5vy NSrodniho parku iesk6 Svfcarsko a tak6 dobrym
vlichozim bodem a uzlem.
A niidraii je v )alostn6m stavu, 15di bychom se piipadnd aktivnE 0dastnili projektovich
praci a budouciho uplatn6ni. Upravy okoli, zeleh, parkovaci mista, novou komunikaci a

autobusovf zdliv jsme jiZ zrealizovali. A i nad6le jsme ochotni spolupracovat.
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ZbynEk Linhart

V Praze dne 25. ledna 2017

VdZenli pane generii ln i iediteli,

Podobn6 by bylo vhodne uvaZovat napi. o n6draZi v Bene5ovE nad Ploutnici, kter6 je
jednim z d&lezitich kiiZovatek pii piijezdu do Sirsiho regionu )nav6zalo by se tak na
rekonstrukci ieleznidni trat6 Bene5ov n.Pl. - Rumburk).

Bylo by samoziejm6 vhodn6 ieiit i dal6i n6draii v regionu, kterai je5t6 neproSla
rekonstrukci, jako napi. nSdraZi ve Varnsdorfu, kter6 je t6m6i v havarijnim stavu,
piiiemZ toto mEsto je druh6 nejv6tii v okrese a prvni na piijezdu ze SRN.

V piipad6 osobniho setkdni bychom mohli probrat i jinii t6mata tfkajici se probl6m0
sZoC ve vztahu k iivotnimu prostiedi, piipadnE dal6i.
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Budu riid za osobni jedn5ni, piipadnE za zprostiedkovdni osoby kompetentni k v1i5e

uvedenfm v6cem, piedev5im vSak za kladn6 posouzenI vySe uvedenfch ndm6t&.
Vice piipadn6 niisledn6 di osobnE.

Se zdvoiilrl m pozdravem
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Ing. ZbynEk Linha rt
piedseda Vliboru pro rizemni rozvoj, veiejnou sprdvu
a Zivotni prostiedi 
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