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41. veřejné zasedání
zastupitelstva obce
Staré Křečany čp.38
--------------------------

Věc Návrh na změnu vyhrazení cyklotras a hipotras

Přílohy: Návrh na změnu vyhrazení cyklotras a hipotras vč. mapových podkladů, prezentace
k zonaci s přísliby a mapami bezzásahových území.

Předkládám na jednání 41. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany Návrh na
změnu cyklotras a hipotras. Správa NP stále nemá zpracován zákonem stanovený a
požadovaný dokument – Zásady péče o NP ČŠ. Další strategický dokument, který však nebyl
řádně diskutován s územně samosprávnými celky a to Zonace NP schválen v roce 2018 není
plněn a uplatňován. Správa NP prosadila, že celé území je prakticky bezzásahové a
v důsledku toho došlo k totální devastaci lesů nejen na území parku, ale také v našich
lesích. Odůvodnění , že vše způsobilo sucho a přírodní obměna je zcela zavádějící. Správa
NP ČŠ nereagovala na naše upozornění a došlo tak ke Kůrovcové kalamitě a její důsledky
dnes pociťujeme. Je paradox, že za tuto situaci nikdo není odpovědný . Gradující kůrovcová
kalamita, degradace porostů, rušení turistických tras, uzavírky, neprůchodnost území, zvýšené
požární riziko, poškozená estetická funkce, negativní veřejná prezentace to vše se děje pod
dozorem ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY.
Zároveň bych chtěl zastupitelstvo a veřejnost vyzvat , aby si vyhodnotili činnost
Správy Národního parku České Švýcarsko a udělali si úsudek sami co nám NP ČŠ přinesl
a o co jsme pod dozorem orgánu ochrany přírody přišli. Situace dospěla do takového stavu,
že se starosta obce Staré Křečany zúčastnil dne 1.4.2022 osobního jednání na Ministerstvu
životního prostředí s paní ministrní Annou Hubáčkovou, která přislíbila, že se bude otázkou
současné situace v NPČŠ zabývat.
Lze však konstatovat , že spolupráce územně samosprávných celků se Správou parku ČŠ
nefunguje , kdy obec na tuto problematiku poukazovala již v minulosti .
Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem proto navrhuji zastupitelstvu přijmout
níže uvedený návrh Usnesení:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a nesouhlasí s Návrhem na změnu vyhrazení cyklotras
a hipotras v důsledku kůrovcové kalamity .
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