Zápis z pracovní skupiny Využití potenciálu krajiny dne 25. 11. 2014
Zahájení: R. Vondráková – vedoucí skupiny
1. Představení zúčastněných: J. Jelinek, S. Loutchan, M. Matuška, P. Duda, N. Krtilová, A.
Heřmanová, D. Smítková, M. Hájek
2. SWOT analýza – bez připomínek, všechny navržené změny doporučeny k zapracování, další
doplnění nejsou
3. Kontrola priorit a témat:
2.Ekologické zaměření pásy okolo lesů
zajištění techniky v době zimního klidu - P.Duda
3.F 1 3 speciální stroje na údržbu cest , okrajů polí údržba dřevin neobdělávatelných pozemků
F 1 4 přechody pro zvířata
F 4 2 podpora komunitního programu pozemková úprava - příprava předem /projekt/
4.lesnictví připomínka p. Loutchana pozemkové úpravy realizovat i v lesích
F 1.1 Lesní cesty/ opravy úpravy cest, nové budování by bylo problematické
F 1 2 víceúčelové cesty včetně zeleně po jedné straně
Poznámka p. Loutchana /holanská škarpa
Fl1 3 má vázat na projekt s dlouhodobou péčí – min. 2 roky
F.1.4 vybavení, mobiliář
5. F.2.1 podpora diverzifikace tradičních zemědělských, lesnických a řemeslných činností,
vybavení pro včelaře
F 2 2 mobiliář pro pobyt a přenocování v krajině, vybavení pro rybáře
F 2 3 krátké dodavatelské řetězce, zrající komory linka na balení brambor, vybavení na
zpracování ovoce zeleniny, vytvoření distribuční sítě
F 2 4 projekty vzájem. spolupráce, rybářství
F 3.1 přidáno oprava a výstavba nových melioračních sítí přírodě blízkým způsobem
kamenováním, výstavba brodů
F.3.2 budování studánek, studně, další zdroje vody v krajině, pitná voda by mohla být
problém
F.3.3 doplnit typy stromů pro včely, krmné biopásy
F 3 4 škodná zvěř – prevence proti přemnožení
Biodiverzita přírodě příznivá opatření proti škůdcům, odchytová zařízení –
mechanické zábrany, fotopasti
F 4.2 práce s terénem před uskutečněním KPÚ
Počet projektů na přípravu projektů
F 5 1 spojování pracovních operací, ostatní vyškrtnout
4. Sporné body: ŽÁDNÉ nejsou, doplnit po konzultaci se včelaři pouze typy stromů pro včely.
K dořešení na Výboru – dodatečný návrh na změnu priority – „Potenciál krajiny“… slovo
„Využití“ vynechat – je nepříjemné blízké „zneužití“... působí negativně.

Zapsala: Dana Smítková, dana.smitkova@post.cz
Ověřila: R. Vondráková

