Zelená pro Pardubicko z.s.

Zpráva o činnosti spolku
Zelená pro Pardubicko z.s.
za rok 2018

Motto: “Ochrana přírody a krajiny se člověku vyplatí”
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Základní údaje
Cíle činnosti:

ochrana přírody a krajiny dle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992
Sb. o ochraně přírody a krajiny

Územní obvod: Statutárního města Pardubice
Pardubického kraje
Městských obvodů Pardubice - UMO I, UMO III, UMO VI
Města Přelouč, Sezemice, Chrudim
obce Rybitví
Rada sdružení: ing. Jan Linhart (předseda), Mgr. Lenka Günnerová

Revizor:

Mgr. Lada Škvrňáková

Sídlo:

Bartoňova 831
530 12 Pardubice

Kontakty:

info@zelenapropardubicko.cz
tel.: 602 186 285
č.ú. 5129521707/0400

IČ:

226 65 641

Zapsán v rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou L 6350 dne
1. srpna 2007.
Dne 1.1.2014 byla změněna právní forma na spolek.
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Činnost
V roce 2018 jsme byli přihlášení do správních řízení u Pardubického kraje, Magistrátu
města Pardubic, UMO I, III a VI, MěÚ Chrudim, Přelouč, Sezemice a obecního úřadu
Rybitví. Každoročně se tak zúčastňujeme desítek správních řízení nejen o kácení a zachránili
jsme stovky stromů. Ne vždy se vše povede, někdy to je umění možného. Za rok 2018 jsme
se zúčastnili cca 60 řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, popř. o povolení
vyjímky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů.
Úzce jsme spolupracovali s občanskou aktivitou „Červeňák“ a se spolkem „Zastavme
elektrárnu Chvaletice“. Ve složitých causách úzce spolupracujeme ze spolkem „Chráníme
stromy“. Další spolupráci jsme navázali se spolkem „Děti Země“ konkrétně RNDr. Patrikem a
spolkem „Zelený dům Chrudim“.
V roce 2017 jsme se stali příjemci dotace v rámci Operačního programu životní
prostředí 2014-2020 ve výši přes 1,6 milionů Kč na akci pod názvem „Doprůzkum
kontaminace a aktualizace analýzy v areálu a okolí bývalého areálu Tesla Přelouč“. Tento
projekt navazuje na projekt analýzy rizik v areálu Tesla Přelouč, který byl realizován v letech
2015-2016 a objevil rizika kontaminace vody nebo půdy a proto, pokračuje i v roce 2018.
Můžeme říci, že náš spolek se za dobu našeho působení stal důležitou,
neopominutelnou součástí systému ochrany přírody a krajina v Pardubickém kraji a získal si
u úředníků státní správy respekt.
Co dále v dalších letech?
Chtěli bychom úroveň naší práce pozdvihnout o stupeň výše, posílit členskou základu a chtěli
bychom se stát spolkem, který nemůže být v žádném řízení opomenut, jehož námitky budou
respektovány s plnou vážností.
Řízení o povolení
kácení dřevin rostoucích mimo les nebo
vydání závazného stanoviska, či vyjímky ze ZoPk o ochraně zvláště chráněných
živočichů,
či vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku, kterých
jsme se zúčastnili (výběr):
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•

vydání závazného stanoviska o kácení v lokalitě za hypermarketem Albert , kde jsme
se zaměřili na ochranu jasanu ztepilého s obvodem 510 cm ve výšce 130 cm. I na
základě našich argumentů vydal úřad záporné stanovisko

•

vyjímka § 56 odst. 1 zákona o ochraně přírody ze základních podmínek ochrany
zvláště chráněných živočichů a to z důvodu zamýšlené realizace záměru s názvem
„Revitalizace Labiště pod Černou“, „Labiště pod Opočinkem“ „Opatovického kanálu“

•

kácení v souvislosti s výstavbou prodejny Lidl na Drážce

•

dostavba MUK Palackého

•

vydání stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku vodní tok– k akci
„Provádění udržovacích prací na upraveném vodním toku IDVT 10174959“

Za rok 2018 jsme se zúčastnili cca 60 řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo
les.Pokud bylo kácení povoleno, vždy bylo důsledně vyžadováno provedení náhradní výsadby
s následnou péčí pro žadatele.
II. Ostatní činnost (výběr)
Dále jsme se zúčastnili (popř. pokračujeme):
•

úzce spolupracujeme se spolkem Děti Země hlavně při ochraně Slavíkových ostrovů u
Přelouče a při postupných krocích souvisejících se snahou o splavnění Labe do
Pardubic

•

spolupracujeme s veřejností a spolkem CHS v řízení o konečnou verzi Relaxačního
parku Lonkovka

• jsme nositelem snahy o omezení provozu firmy Topek-oil ve středu města
• úzce spolupracujeme se spolkem Zastavme elektrárnu Chvaletice s cílem zamezit
vydání vyjímky z emisních limitů
Za rok 2018 jsme se zúčastnili cca 60 řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo
les.
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Zpracoval: ing. Jan Linhart
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