From:
Sent: Monday, April 04, 2016 5:34 PM
To: podatelna@mesto-zakupy.cz;
Subject: E-podatelna: žádost o informaci
Tento email byl vygenerován automaticky z epodatelny města Zákupy

Věc: žádost o informaci
Dobrý den,
na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o
informaci k případu pokácení ovocného sadu pod Kamenickým vrchem na pozemku
parc. č. 2651 v k. ú. Zákupy o výměře 33542 m2.
Ve dnech 24.-26. 3. pokácela soukromá firma z iniciativy vlastníka pozemku
(Biochov s.r.o., Postřelná 121, 47125 Jablonné v Podještědí) ovocný sad na
výše uvedeném pozemku.
Dle vyhlášky č. 189/2013 Sb. je k pokácení ovocného sadu potřeba povolení
orgánu ochrany přírody. Zajímá mě, zda bylo toto povolení vlastníkovi pozemku
vydáno, pokud ano, zda mu byla uložena náhradní výsadba a v jakém rozsahu.
Ovocný sad v tomto místě má nespornou kulturně historickou, krajinářskou,
estetickou i přírodní hodnotu, jelikož se jedná o biotop mnoha živočišných
druhů. Ovocné stromy byly zdravé a plodné. Podle informací od občanů města
majitel sadu na jeho údržbu čerpal nemalé dotace.
Jak mi bylo řečeno pracovníky, kteří prováděli kácení stromů, ovocný sad byl
vykácen z důvodu založení pastvy krav na předmětném pozemku za účelem získání
vyšších dotací! (Pastva krav na okolních pozemcích brání prostupnosti krajiny
a degraduje zemědělské pozemky. Dotace na pastvu krav jsou nastaveny velmi
nešťastně, vliv pastvy na zemědělskou půdu je bez kontroly.) Řada obyvatel
města Zákupy je tímto činem znechucena a se změnou využití pozemku z ovocného
sadu na pastvinu ani se založením pastviny na něm nesouhlasí. Zajímá mě, jak
se ke změně využití pozemku (po)staví dotčený orgán ochrany přírody a co mohou
obyvatelé města a zastupitelstvo města udělat pro to, aby k založení pastviny
na předmětném pozemku nedošlo a ovocný sad byl v celém rozsahu obnoven?
Děkuji za informace,
s pozdravem,
č.j. MUZ/1121/2016
-----Original Message----From: Marta Dostálová [mailto:dostalova@mesto-zakupy.cz]
Sent: Thursday, April 14, 2016 4:21 PM
To:
Subject: žádost o informaci
Na základě vaší žádosti Městský úřad Zákupy, jako orgán ochrany přírody
příslušný dle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), Vám
sděluje:
Městský úřad Zákupy obdržel dne 18.3.2016 od společnosti Angusland s.r.o.,
se sídlem Nové Zákupy č. p. 315, 471 23 Zákupy, oznámení o pokácení sadu na
pozemku p. č. 2651 v k. ú. a obci Zákupy. Toto oznámení bylo v souladu s §
77 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně přírody a krajiny postoupeno Městskému
úřadu v České Lípě, OŽP, orgánu ochrany přírody, T. G. Masaryka 1, 470 35
Česká Lípa.

Č. j. MUZ/1251/2016
S pozdravem
Ing. Marta Dostálová
vedoucí odboru výstavby
město Zákupy
Borská 5
471 23 Zákupy
dostalova@mesto-zakupy.cz
487857203, 487827773

č.j. MUZ/1251/2016

