Zelená pro Pardubicko z.s.

Zpráva o činnosti spolku Zelená pro
Pardubicko z.s.
za rok 2019

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, Břehy, Jankovice, Lipoltice

Rada sdružení: ing. Jan Linhart (předseda), Mgr. Lenka Günnerová

Revizor:

Zuzana Čechová

Sídlo:

Bartoňova 831
530 12 Pardubice

Kontakty:

info@zelenapropardubicko.cz
tel.: 602 186 285
č.ú. 1032675429/6100

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
I. dle zákona o ochraně přírody a krajiny
V roce 2019 jsme byli přihlášení do správních řízení dle zákona o ochraně přírody a krajiny
114/1992 Sb. u Pardubického kraje, Magistrátu města Pardubic, UMO I, III a VI, MěÚ
Chrudim, Přelouč, Sezemice a obecních úřadů Rybitví, Břehy, Jankovice a Lipoltice.
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. Pokud je kácení
povoleno, trváme důsledně na uložení náhradní výsadby.V roce 2019 jsme se zúčastnili cca
35 řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, popř. o povolení výjimky
z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů.
II. ostatní činnost
Úzce jsme spolupracovali s občanskou aktivitou "Červeňák" a se spolkem "Zastavme
elektrárnu Chvaletice". Ve složitých causách svou činnost koordinujeme se spolkem
"Chráníme stromy." Další spolupráci jsme navázali se spolkem "Děti Země" konkrétně RNDr.
Patrikem a spolkem "Zelený dům Chrudim".
Můžeme říci, že náš spolek se za dobu našeho působení stal důležitou, neopominutelnou
součástí systému ochrany přírody a krajiny 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.

Zpracoval: ing. Jan Linhart
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