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Žádost o stanovisko ke zbudování Mini ZOO na pozemku p.č. 1291/1 v k.ú. Písková
Lhota

Na základě Vaší žádosti čj. 331/18 ze dne 16. 10. 2018 o souhlasné stanovisko ke
zbudování Mini ZOO na pozemku p.č. 1291/1 vk.ú. Písková Lhota a posouzení vlivu na
životní prostředí a travní plochu, která vznikla úpravou kolem retenční nádrže Brudek, Vám
sdělujeme následující:
Vzhledem k tornu, že byly travnaté plochy na výše uvedené parcele obnovovány za finanční
spoluúčasti prostředku z Operačního programu životní prostředí v rámci akce Obnova
přirozených krajinných struktur Polabí vobci Písková Lhota, ID akce 19805489, je nutné
zajistit, aby v rámci udržitelnosti akce 10 let po ukončení realizace byla zajištěna existence
druhově rozmanitých travních ploch založených v místě. Trávníky by měly být udržovány
jako extenzivní, s kosením 2
3 x v pruběhu vegetace, aby měly byliny vtravnatých
plochách možnost vykvetení a tvorby semen. Žadatel se po tuto dobu musí zdržet všech
činností, které by poškozovaly nově založené travnaté pbchy. Současně nesmí být plochy
obnovované zeleně oplocovány nebo jinak ohrazovány, ani na nich umísťovány stavby.
Upozorňujeme, že pro umístění zvířat by bylo nutné zbudovat oplocené nebo ohrazené
výběhy a zázemí, jako např. prostory pro ustájení, krmení a napájení, to vše by narušilo
stávající travní plochy.
Z těchto duvodu se záměrem, tak jak byl předložen, nesouhlasíme a doporučujeme v území,
kde byly dle projektu nově zakládány květnaté luční travní plochy, žádné objekty
zamýšleného Mini ZOO nerealizovat.
—

S pozdravem
Ing. Ladislav Pořízek
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