
4. komunitní plánování MAS Podřipsko 

18. 9. 2012 - Štětí 

Životní prostředí, ochrana krajiny, zemědělství - výstupy 

 

1. SKUPINA 

Neexistence územních plánů, nejsou zpracované za přispění obyvatel 

→ tvorba nových územních plánů tak, aby se s nimi ztotožnili všichni dotčení 

(podnikatelé, zemědělci, běžní obyvatelé) 

Pozemkové úpravy 

→ projev vůle vlastníků pozemků, motivovat je k domluvě 

Černé skládky 

→ legislativa – tvrdší postihy 

Umístění zemědělských areálů v centru obce 

→ tolerance zemědělec – občan; vyzdvihnout historii, tradice 

Odkanalizování 

→ dotace – nové i rekonstrukce již existujících, odkanalizování dešťové vody 

Neexistence cest (existují pouze v mapách, jsou rozorané od zemědělských strojů) 

→ pozemkové úpravy, vč. obnovy tradičních cest 

Zemědělská výroba ve vztahu k obytné zástavbě v obcích 

→ volba vhodných technologií, plodin; opět vzájemná tolerance 

Zemědělství ve vztahu k myslivosti 

→ vznik biokoridorů (meze, remízky); zároveň kompenzace zemědělců 

Vytápění tuhými palivy – lokální topeniště 

→ úprava legislativy – zvýhodnění ekologického vytápění, motivace jako v zahraničí 

Chátrající nevyužité zemědělské areály 

→ hledání alternativního využití, dotace 

Dopad hluku vznikající z dopravy (dálnice, dráha – nedořešené z dob výstavby) 

→ výsadba izolační zeleně 

Eroze půdy 

→ meze, remízky; kompenzace zemědělců 

Údržba malých vodních toků 

→ čištění formou zapojení občanů (např. i v zimě při protahování silnic) 

 

2. SKUPINA 

Úprava cest (polní, lesní) 

Pozemkové úpravy 

Protipovodňové opatření 



→ ve všech případech obec jako nositel, pomoci vlastníkům půdy, snaha o komunikaci; 

dotace na protipovodňová opatření 

Obnovitelné zdroje – pěstovat japonský topol  

→ pomoc obcí s administrativou, motivace 

Biokompost, komunitní kompostárny 

→ vytvářet místní kompostárny, dohoda se zemědělci 

Odkanalizování – problém při malém počtu ekvivalentních obyvatel 

→ dotace pro malé obce 

Černé skládky 

→ uklízet již v zárodku 

Údržba zeleně okolo cest 

→ obce by měly motivovat vlastní obyvatele 

Zemědělské areály – problémy vlastnictví 

→ jednání s majitele, hledání investorů 

 

3. SKUPINA 

Lokální topeniště, černé skládky – nedostatečná legislativa státu 

→ osvěta, vzdělání – ekologická výchova, praktické příklady 

→ využít „všechny“ – obecně prospěšné práce; fotopasti 

Bleskové povodně 

→ pravidelná údržba vodních toků, finanční nástroje pro realizaci úprav 

Vlastnictví pozemků 

Útlum produkčního zemědělství na tlak státu 

Obtěžování biologickým hnojivem na úkor obyvatel, rekreantů – špatná vzájemná 

komunikace 

Špatná prostupnost krajiny 

→ údržba a obnova cest 

Absence lokálních produktů a potravin 

→ aktivní podpora 

Nedostatek financí na odkanalizování sídel 

→ finanční podpora 

Likvidace brownfiels 

→ „donucení“ majitele k rozebrání a prodání 

 


