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Životní prostředí a krajina,
Ochrana biodiverzity FLORA i FAUNA
Zemědělství, lesnictví, chov ryb
Tématem komunitního plánování, které se uskutečnilo 15. května 2014 ve
společenské místnosti OÚ v Karlovicích - Přáslavicích, bylo životní prostředí a
krajina (FAUNA). Za problémy v této oblasti byly označeny např.: znečištění
ovzduší-nárůst dopravy, chybí pestrá skladba zemědělských plodin – souvisí
s úhynem zvěře a přemnožením, nešetrný způsob těžby v lesích, špatná údržba
vodotečí – souvisí se záplavami, absence retenčních nádrží, poldrů a mnoho dalších.
Příležitost vyjádřit se k tomuto problému využilo 14 zástupců samosprávy,
neziskových organizací i zástupců firem.
Situaci by mohlo zlepšit mimo jiné komplexní pozemkové úpravy v celém území,
dobré územní plány obcí, jednání s vlastníky lesů a jejich lepší vybavení, jednat se
správci toků, atd., ……………
Životní prostředí a krajina, ochrana biodediverzity (flora) - Jeho účastníci
označili za největší problémy v této oblasti mimo jiné ochranu, obnovu a údržbu
veřejné zeleně, rybníky a jejich čištění, ochrana zdrojů pitné vody, vyčištění koryt
vodních toků, protierozní ochrana půdy, neřešení extravilánu v územním plánování,
systém vytápění rodinných domů, ochrana krajinného rázu, ochrana, obnova a
údržba liniové zeleně nebo distribuce dotací z centra.
Řešením by mohla být spolupráce obcí se zemědělci a zapojení všech
zainteresovaných subjektů (myslivci, ochránci přírody, rybáři, lesníci, podnikatelé
do ochrany krajiny. Agroenviromentální dotace by se měly rozdělovat na místní
úrovni, je třeba podporovat environmentální vzdělávání mládeže, zastupitelů a
veřejnosti. Důležitou podmínkou je posilování místního patriotismu, zapojení
veřejnosti do obnovy krajiny, podpora přírodě blízkého hospodaření, včelařství,
rybářství a rybníkářství, podpora prodeje regionálních produktů nebo spolupráce
obcí a provázání jejich plánování.
Téma zemědělství a lesnictví - Za největší problémy označili jeho účastníci
podporu dotací jen aktivním zemědělcům a lesákům, složitou situaci drobných
zemědělců a výrobců potravin, cílenou dotační politiku, neplacení daní dle místa
podnikání, legislativu a nekoncepčnost, nedokončené pozemkové úpravy, využití
stávajících zemědělských objektů, podpora marketingu a prodeje místních výrobků

nebo napojení výrobce přímo na zákazníka.

Ke zlepšení situace by mohlo přispět společné plánování obcí a zemědělských a
lesnických podnikatelů, nepřerozdělování dotací krajem, ale přímý tok, vytvoření
distribuční cesty od výrobce k zákazníkovi přímo v místě. Je nutné podporovat
živočišnou výrobu, obce by měly spolupracovat s podnikateli, myslivecká sdružení
by měla být motivována k redukci zvěře a měla by být pojištěna na škody třetí
osobě. Další podmínkou je ochrana vodních toků při pasení, osvěta v ochraně
krajiny, moderní vybavení škol s technickým zaměřením a podpora učňovského
školství.
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