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Nový územní plán státu
Návrh nové „Politiky územního rozvoje ÈR 2008“ (dále

PUR) zanechaný ministrem Èunkem na Ministerstvu pro
místní rozvoj kromì obèanù a profesních organizací rozpo-
ruje i MŽP, které požaduje úplné pøepracování. Mezi
hlavní pøipomínky patøí:
" nerespektování nutnosti vyšší úrovnì ochrany pøírody v
NP a CHU, naopak na Šumavì, v Krkonoších a v Jesení-
kách prosazuje intenzivní rozvoj infrastruktury pro turistic-
ký ruch
" nedostateèné posouzení potøebnosti nìkterých doprav-
ních staveb. PUR se zamìøuje zejména na severozápadní
èást okruhu kolem Prahy, který se pøipravuje k výstavbì ve
variantì pøes MÈ Suchdol, která byla vyhodnocena jako
horší z hlediska vlivù na životní prostøedí, dále na stavbu
rychlostní silnice R43 Moravská Tøebová - Brno, která má
procházet hustì osídlenou èástí Brna a navíc plán výstavby
nové vzletové a pøistávací dráhy v Ruzyni, která podle do-
stupných údajù povede k nadlimitnímu zatížení okolních
obcí hlukem
" MŽP trvá na zakotvení limitù tìžby hnìdého uhlí v se-
verních Èechách, kritizuje pøedèasné vymezení územní
ochrany šesti lokalit pro úložištì vyhoøelého jaderného pa-
liva, rozšíøení Temelína a Dukovan a vymezení území pro
novou jadernou elektrárnu v Blahutovicích
" neøeší nejožehavìjší problém životního prostøedí v sou-
èasné dobì: èistotu ovzduší. (napø. prostøednictvím stano-
vení limitù pro výstavbu nových velkých zdrojù zneèiš�o-
vání v krajích)

Podrobnosti k PUR, stanovisko MŽP.

Karbofuran
Pøestože je pokládání otrávených návnad v pøírodì zaká-

záno více než 40 let, v poslední dobì se stalo módním pro-
støedkem v boji se „škodnou“. Nejèastìji zneužívány bývají
široce dostupné insekticidy FURADAN, jejichž úèinnou
látkou je karbofuran. Nìkolik kapek tohoto jedu dokáže
spolehlivì usmrtit nejen „škùdce“ zemìdìlských plodin, ale
prakticky cokoli živého. Zøejmì proto se v èeské krajinì
objevují návnady napuštìné karbofuranem, pomocí nichž
se „manažeøi pøírody“ zbavují lišek, kun nebo vyder a zøej-
mì nechtìnì se otráví i dravci nebo pes na procházce.

Pokládání otrávených návnad, které mùže být nebezpeè-
né i pro èlovìka, lze považovat hned za nìkolik trestných
èinù. Pøesto státní orgány, a zejména Policie ÈR, doposud
neusvìdèily žádného z travièù...

Pøípravek využívaný jako pesticid k ochranì rostlin se
nesmí používat od 13.12.2008, jeho prodej byl zakázán od
13.12.2007. Státní rostlinolékaøská správa vydala pøedmìt-
né rozhodnutí již 30.8.2007. ÈSO však po dohodì s dalšími
ochranáøskými organizacemi z celé Evropy o zákazu nein-
formovala, aby se travièi nemìli èas výrobkem pøedzásobit.

ÈSO upozoròuje na to, že aèkoli se jedná o jednoznaèný

úspìch evropské ochrany pøírody, jeho praktický dopad ne-
musí být pøíliš zøetelný. Dùvodem je skuteènost, že k otrá-
vení návnady je potøeba pouze pár kapek roztoku a travièi
mohou své staré zásoby využívat ještì nìkolik let.

Ornitologové vytvoøili webové stránky informujících o
pøípadech otrav karbofuranem.

Datové schránky
Ve smyslu zákona 300/08 Sb. jsou pro komunikaci s

úøady od 1.7.2009 povinné „datové schránky“, naštìstí však
zatím jen pro nìkteré subjekty (územní orgány, právnické
osoby zøízené zákonem a subjekty zapsané v obchodním
rejstøíku). Tímto krokem pokroèil „stát“ zase o kousek dál
v postupné digitalizací státní správy - všechny „úøední do-
pisy“ (tedy s modrým, èerveným, hnìdým,... pruhem) se již
nebudou zasílat poštou, ale pouze elektronicky.

Pro ostatní pøíjemce „úøedních dopisù“ (zbývající práv-
nické osoby, fyzické osoby,...) jsou schránky zatím dobro-
volné (stát je povinen zøídit schránku do 3 dnù po doruèení
žádosti), do 3 let však probìhne další vlna rozšiøování po-
vinných osob. Vìtšiny NNO a obèanù se to zatím netýká,
ale za tøi roky kdo ví. Podrobnosti o datové schránce.

Èasopis Nika
Mnozí to tušili, nìkteøí možná i vìdìli - tradièní èasopis

pražských ochranáøù Nika je beznadìjnì mrtev. Podrobnos-
ti jsou sice ponìkud staršího data, ale teprve nyní jsem je
na netu vyš�oural. V dubnu 2008 sice ještì jedno èíslo vy-
šlo, ale tím stopa mizí...

Obojživelník a Plaz roku 2009
Muzeum pøírody Èeský ráj každoroènì vyhlašuje zmínì-

né obojživelníky roku (letos to bude ropucha zelená a
ještìrka obecná) a na plakátu nabízí možnost publikovat
aktivity k tìmto obojživelníkùm - máte-li zájem, pošlete jim
informace (datum, název akce, web,...). Každý uvedený
spolek na plakátu dostane k využití minimálnì 100 kusù
plakátu.

V sobotu 21.2. probìhne v Hradci Králové semináø k
ochranì obojživelníkù a plazù. Budete mít možnost se prak-
ticky seznámit se správným provádìním této èinnosti, s nej-
modernìjšími pomùckami, ale i se správným postupem pøi
pøenášení pøes komunikaci. Semináø bude zdarma od 10 do
16 hodin, Hradec Králové, DDM (naproti Okresnímu sou-
du), autobusová zastávka „Zimní stadion“, z nádraží trolej-
busem è. 1 a 2 nebo autobusem è.16 a 28. Pøihlášky nejpoz-
dìji do 14.2.2009 na T: 732 858 380 nebo na mailu.

Nejvìtší zneèiš�ovatelé
Arnika zveøejnila na svých stránkách žebøíèek nejvìt-

ších zneèiš�ovatelù z tìchto krajù: Hl. mìsto Praha, kraj Li-
berecký, Støedoèeský, Jihomoravský a Plzeòský. Žebøíèky
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byly sestaveny na základì dat získaných pomocí Integrova-
ného registru zneèiš�ování (IRZ), do kterého data ohlašují
samotní zneèiš�ovatelé.

Podle Arniky lze konstatovat, že tyto žebøíèky spoleènì
s veøejnì pøístupnými daty pøispívají k výraznému omezo-
vání únikù toxických látek jejich pùvodci, nebo� málokterá
firma chce kralovat takovýmto žebøíèkùm. Celý text vèetnì
žebøíèkù pro jednotlivé kraje jsou k dispozici na internetu.

Energetický prùkaz budov
Od 1.1.2009 musí mít prùkaz každá nová budova nebo

budova, která je rekonstruována a jejíž celková podlahová
plocha je vìtší než 1.000 m . Naøizuje to evropská smìrnice2

2002/91/ES. Rekonstrukcí se zde nemyslí drobné opravy,
ale taková rekonstrukce, která má dopad na energetickou
nároènost. Podle zákona se tím rozumí zásahy do více než
25% pláštì budovy nebo zmìna vytápìní objektu. Podrob-
nosti k energetickým prùkazùm budov.

Vyvlastnìní?
Ekologický právní servis nabízí právní pomoc všem,

kterým hrozí vyvlastnìní pozemkù (zahrada, pole,...) „ve
veøejném zájmu“ (t.j. z dùvodù stavby dálnice èi silnice,
stavby továrny, otevøení lomu, vedení plynovodu, trasy el.
vedení,...). Podrobnosti.

Co dokáže strom
aneb „O zeleni s trochou fyziky“ bude téma besedy ve

støedu 11.2.2009 od 18 do 20 hodin - v kavárnì Carpe
Diem (Jièínská 4, Praha 3 - Vinohrady). Vstup zdarma.

Napadlo vás nìkdy, že stromy nám zdarma poskytují øa-
du služeb? Umíte si pøedstavit, kolik by takové služby stá-
ly, kdybychom je pøevedli na provoz pøístrojù a komerèní
cenu energií? V dobì pøevažujícího ekonomického uvažo-
vání nabízí biolog RNDr. Jan Pokorný, CSc. pøekvapivá
èísla a fakta o nejstarších žijících organismech na Zemi -
stromech. Ukazuje, jak moc jsou pro èlovìka dùležité, aniž
bychom si to uvìdomovali.

Pøednáška ukáže, jak zeleò ovlivòuje mikroklima kon-
krétní ulice èi celé krajiny a dotkne se souvislosti mezi
zmìnami klimatu a nièením pøírodního prostøedí na pozadí
pøíkladu z Èech a Afriky.

Kozí mejdan
10. roèník Kozího mejdanu probìhne od støedy 5. do

støedy 12.8.2009 na Kozím vršku v Milkovicích u Chodova
v Èeském ráji. Podrobnosti o zajímavé akci pro pøátele al-
ternativního zpùsobu života.

Na zelenou
Nadace Partnerství vyhlásila grantový program na pod-

poru bezpeèných cest do školy (zvýšení dopravní bezpeè-
nosti dìtí na cestì do školy, podpora udržitelné dopravy a
zdravého životního stylu, zvýšení povìdomí žákù a rodièù
o pravidlech dopravního chování, zvýšení zájmù žákù i ro-
dièù o vìci veøejné, zlepšení životního prostøedí v okolí

škol,...).
Limitní èástka pro NNO sice není závratná (20.000 Kè),

pøesto však mùže nìkterou aktivitu zajímavì obohatit. Uzá-
vìrka je 28.2.2009, podrobnosti.

Pøipoj se
Mladí lidé ve vìku mezi 16-26 lety, kteøí vytvoøí mini-

málnì 5-èlenný tým (alespoò jedna osoba v tomto týmu
musí být starší 18 let) mùže získat v maximálnì 6 mìsíèním
grantu až 30.000 Kè na pomìrnì širokou škálu aktivit
(napø. pomoc rùzným znevýhodnìným skupinám, umìlecké
a sportovní aktivity, kulturní aktivity, osvìta,..) se základní
podmínkou, aby projekt pøinesl prospìch a užitek ostatním
lidem (napø. celé místní komunitì obce, sídlišti èi mìstu,
starým lidem z domova dùchodcù, postiženým lidem, dì-
tem z místní školy, studentùm univerzity, dìtem z dìtského
domova apod.) èi iniciují pozitivní zmìny, zlepšení nebo
øeší problémy v blízkém èi širší okolí, ve kterém mladí lidé
žijí (obnova komunitního života, starých tradic, spoleèného
setkávání lidí, posílení kulturních èi sportovních aktivit,
zlepšení soužití obèanù, tolerance menšin, populárnì nauè-
né nebo ekologické projekty apod.).

Uzávìrka je 31.3.2009, podrobnosti.

Paktuji se radní s mafii?
 Deník aktualne.cz popsal vazby mezi podsvìtím a míst-
ními politiky v severoèeském Litvínovì - nìkteøí litvínovští
politici napøíklad dostávají od mìsta milionové zakázky.

Pokud máte podobné zkušenosti z nìkterých mìstských
èástí èi obecních úøadù, pošlete své postøehy, názory a tipy
redakci emailem. Podrobnosti.

5P pro Prahu
Nadace Partnerství pøipravuje zajímavý grantový pro-

gram, který bude otevøen mìstským èástem a neziskovým
organizacím, která komunikují s obèany, a jsou pøipraveny
v partnerství s uživateli vybraného veøejného prostranství,
s okolními podnikateli, obchodníky a obèanskými iniciati-
vami zpracovat a realizovat plán jeho úprav ve prospìch ši-
roké veøejnosti. Maximální výše grantu mùže být až
1,500.000 Kè, nic bližšího (kdy bude uzávìrka, podrobnos-
ti,...) zatím není známo.

Nový obèanský zákoník
Pøíprava nového OZ finišuje, Zelený kruh však vznesl

zásadní námitky vùèi jeho poslední úpravì vnesené Minis-
terstvem vnitra a spravedlnosti, které ve svém dùsledku
omezují svobodu sdružování obèanù. Protože se návrh OZ
týká opravdu všech, bylo by vhodné situaci nepodceòovat.
Podrobnosti. 

Pøivítáme jakékoliv pøipomínky, námìty,...
ale i elektronické adresy pro další pøíjemce.

Pokud vás tyto informace neoslovily, moc se omlouváme

a prosíme o zprávu - z pøíjemcù vás prostì vyøadíme.
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