Zápis z oborového setkání subjektů zabývající se
ochranou přírody
Setkání proběhlo v rámci procesu posilování partnerství v regionu Posázaví dne 12.12. 2005 od
15:00 v centru ČSOP Vlašim.

Předpokládaný časový harmonogram
15:00 – 15:05
15:05 - 15:15
15:15 – 15:45
15:45 – 16:30
16:30 – 16:40
16:40 – 16:50
16:50 – 17:05
17:05 – 17:45
17:45 – 18:00

Přivítání účastníků a představení cílů setkání
Představení jednotlivých účastníků
Pojmenování problémů regionu spojených s ochranou přírody
Hledání způsobů řešení problémů
Přestávka
Seznámení se současným stavem rozvojového plánování v
regionu Posázaví
Individuální seznámení se strategií
Aktualizace strategie na základě zpracovaných návrhů opatření
Definování závěrů a požadavků a zhodnocení setkání

Na setkání se dostavil malý počet účastníků, proto program nebyl dodržen a proběhla volnější
rozprava na základě připravených podkladů. Setkání trvalo cca 1,5 hodiny.

Prezenční listina oborového setkání v rámci posilování partnerství v
regionu Posázaví
počet Subjekt
1 ČSOP Střinap
2 ČSOP Vlašim
Město Vlašim, Odbor životního
3 prostředí - ZO ČSOP Benešov
4 Mikroregion Blaník
5 ČSOP Vlašim

Jméno a přijímení
Jiří Podhajský
Ing. Karel Kříž
Ing. Jana Zmeškalová
Ladislav Hejný
Jakub Hromas

Problémy v ochraně přírody:
-

špatný pohled lidí na ochranáře, problémy se vzájemnou komunikací, střetávání zájmu
ochrany přírody se zájmy obcí i občanů,
od 90. let ČSOP v regionu velmi aktivní,
nerovnoměrné zastoupení aktivních ČSOP, Vlašimsko velmi aktivní od Chotýšan na západ
(Benešovsko) spíše pasivní,
v této oblasti není podpora a zájem radnice (Benešov) ani aktivní nadšenci,
propagace a PR funguje, ale málo efektivní a dost drahá,
dnes na ochranu přírody není problém sehnat peníze, spíše je problém najít aktivní
organizace schopné realizovat projekty,
je to hlavně o lidech, protože to pro ně není pracovní aktivita,
najít způsob jak podpořit zájem o tuto oblast,
pro obce a i pro přírodu je zbudování kvalitní infrastruktury (vodovody, kanalizace, plyn)
stát by měl daňově zvýhodnit ekologické paliva (plyn)
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-

velkým problémem jsou nevypořádané restituce
 co se nerestituovalo by úřad pro zastupování státu měl převést na obce, oni
se o lesy a další majetek postarat dovedou
problémem je nerozlišování správy CHKO, státní správy ochrany přírody a zelené NNO

Návrhy na aktualizaci strategie rozvoje regionu Posázaví
Účastníci setkání byli seznámeni se stávajícím návrhem strategie regionu Posázaví. Ocenili, že na
ochranu přírody je v současné podobě návrhu dobře pamatováno. Vyslovili však obavu, aby se toto při
konečné redakci neotočilo. Dále navrhli doplnit následující body:
-

-

podpora využití obnovitelných zdrojů, především spalování biomasy
 většinou není možné postavit zařízení, aby se investice vrátila, vše je podporování
dotacemi
 nepodporovat větrné elektrárny, v regionu není vhodné, negativní dopady na krajinu
ponechat prostředky na osvětu a PR ochrany přírody

Závěrečné shrnutí a doporučení:
-

z první části debaty vyplynulo, že by bylo vhodné podpořit především institucionální pozici
organizací zabývající se ochranou přírody v tom smyslu, aby byly schopné a ochotné získávat více
externích zdrojů na svoji činnost,
pokusit se komplexně informovat o ochraně přírody a postavení jednotlivých subjektů touto
činností se zabývajících,
ve strategii podpořit spalování biomasy, jako alternativní zdroj energie.

Zapsal: Ondřej Marek
23.12. 2005
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