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Vážený pane senátore,

odpovídám ze své pozice na Vaše dotazy ze dne 11. 4. 2022, které jste poslal prostřednictvím 

elektronické pošty na mě a na státního tajemníka MŽP Ing. Landu, a níže uvádím požadované 

informace k záměru na vybudování naučného areálu v Krásné Lípě a kempu na Mezní Louce. 

V úvodu bych chtěl upozornit, že aktuální informace k stavu realizace těchto záměrů byly sděleny 

zástupci Správy NP České Švýcarsko v rámci posledního plenárního zasedání Rady NP České 

Švýcarsko, které se uskutečnilo dne 7. dubna 2022 v Krásné Lípě. 

Nejprve zareaguji na dotaz ohledně kempu na Mezní Louce. Obnova kempu je zatím ve fázi 

dokončení likvidace původních nevyhovujících chatek, v současné době se provádějí terénní 

úpravy. Provoz kempu v letošní turistické sezóně je zajištěn na období od 1. 5. do 31. 10. 2022, 

a to s dosavadním provozovatelem na základě uzavřené pachtovní smlouvy. Není pochyb o tom, 

že toto místo vyžaduje zásadní přeměnu. Zde musím konstatovat, že ve věci rekonstrukce 

kempu se opakovaně nedaří dosáhnout souladu mezi představami Ministerstva životního 

prostředí a Správy NP České Švýcarsko, nicméně jednání v této věci pokračují a cílem 

Ministerstva životního prostředí je co nejrychleji nalézt takové řešení, které již konečně napraví 

dlouhodobě neudržitelný stav kempu na Mezní Louce. 

Co se týče záměru na vybudování naučného areálu u sídla Správy NP České Švýcarsko v Krásné 

Lípě, tak Vás mohu informovat, že byla schválena žádost o finanční podporu projektu 

z Operačního programu Životní prostředí. Aktuálně probíhají jednání mezi odpovědnými zástupci 

Ministerstva životního prostředí a Správy NP České Švýcarsko o konečném rozsahu projektu. 

Správa NP České Švýcarsko předpokládá zahájení realizace záměru v říjnu 2022. 

S pozdravem

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.

podepsáno elektronicky

Vážený pan
Ing. Zbyněk Linhart
senátor
Senát Parlamentu ČR
Praha

mailto:posta@mzp.cz
http://www.mzp.cz/

		2022-04-29T11:41:27+0000
	Not specified




