Zápis z veřejného projednávání témat
Životní prostředí a krajina, Ochrana biodiverzity
FLORA i FAUNA Zemědělství a lesnictví
Účast dle prezenční listiny

Karlovice 15.5.2014

 Vodní hospodářství
 ovzduší

Jak vypadá současnost?
Údržba krajiny se zlepšuje
Znečištění ovzduší-nárůst dopravy
Chybí pestrá skladba zemědělských plodin – souvisí s úhynem
zvěře a přemnožením
Složitá situace malých zemědělců – nedostatek financí, tlak
potravinových řetězců na ceny, zpožďování plateb, nedostatečné
materiálové vybavení
Nešetrný způsob těžby dřeva v lesích
Rozbité polní cesty a komunikace
Špatná údržba vodotečí – souvisí se záplavami
Absence retenčních nádrží, poldrů
Znečišťování ŽP krajiny odpadem (chalupáři)
Nepořádek u konkrétních objektů
Nevhodné způsoby vytápění
Neúčast podnikatelských subjektů na údržbě krajiny a turistické
infrastruktury
Špatný stav turistických tras a stezek
Absence alejí
Dostatek zeleně v obcích (někdy až příliš)

Problémy s bioodpadem
Špatná prostupnost (významný vliv silnice I/35)
Liknavý přístup úředníků, pozemkové úpravy
Opětovný vznik černých skládek
Spekulativní nákupy pozemků
Rozsáhlé ovocné sady
Příliš obdělávané půdy
Lidé se stěhují na venkov z měst, jinde zase naopak (vliv
infrastruktury)
Lidé se nepřihlašují k trvalému pobytu, ale čerpají služby
V některých katastrech nejsou velké pozemky – ztrácí se
malebnost
Zdlouhavost v územním plánování (brání kapacita úřadů)
Dotčené orgány SP omezují stavební rozvoj v obcích místním
obyvatelům
Ochrana přírody nebrání krajinu
fotovoltaika

Vize:
 Stálé obdělávání pozemků v menších celcích s různorodými
plodinami
 Prostupnost krajiny
 Vytváření – umožnění výstavby místních obyvatel, přednostně
uvnitř obcí
 Uvážlivé hospodaření v lesích
 Zlepšit druhovou a věkovou strukturu dřevin
 Chybí rychle rostoucí dřeviny na polích
 Jemnější způsoby hospodaření v lesích, lepší vybavení majitelů
lesa
 Zachováno a podporováno včelařství a rybářství
 Upravené vodoteče, příkopy
 Vyčištěné rybníky

 Zadržení vody v krajině
 Spolupráce podnikatelů, neziskových organizací a veřejné
správy – zájem společného cíle
 Obecná shoda na koncepci krajiny
 Obnovená nebezpečná zeleň (přestárlé stromy)
 Nejsou nelegální skládky
 Osvěta dětí, mládeže, ale i dospělých k ochraně přírody
 Přiměřené stavy zvěře v krajině
 Měkká turistika převažuje
 Dostatek parkovišť, kde jsou třeba
 WC
 Obnova koupališť a vodních ploch ke koupání (Rokytňák II.)
 Vyřešeno ekologické vytápění
 Vyřešeno využití bioodpadu
 Hospodaření drobných zemědělců, zlepšení jejich pozice

Co udělat pro zlepšení?















Pozemkové úpravy
Vlastníci budou trvat na jejich existenci
Změna legislativy a koncepce zemědělství
Dobré územní plány obcí
Využívání ekonomických nástrojů pro zlepšení druhové skladby
lesa
ÚP je vypracován tak, aby nezamezoval výsadbě nepůvodních
dřevin a zřizování fotovoltaických elektr.
Obce budou jednat s vlastníky lesů (jemné hospodaření)
Změna legislativy (lesy ČR budou jednat s obcemi)
Podpora včelařství, rybářství a rybníkářství
Jednání obcí se správci toků o údržbě vodotečí
Dotace na vodohospodářské stavby
Komunita podporuje patriotismus a aktivitu místních
Při obnově přestárlých stromů projednání s odborníkem a
veřejností
Hustší sítě sběrných dvorů a osvěta a kontrola občanů









Kraj a velké zemědělské podniky finančně podpoří myslivce
Územní plán nastavuje limity pro projekty cestovního ruchu
Jednání s vlastníky pozemku o zřízení parkoviště a WC
Jednání s vlastníky Rokytňáku II o získání dotace
Rozšíření možností pro získání „kotlíkových dotací“
Zřízení velkokapacitní kompostárny pro více obcí
Motivace a dotační podpora na zpracování zemědělské
prvovýroby a prodej v místě
 Zjednodušení legislativy pro drobné zemědělce z hlediska
výroby a prodeje (vzor v Rakousku)

Projednávání skončeno v 16:20 hod.

