Předmět

Re: FW: Informace o oboře Litošice

Odesílatel

Karel Markvart <kct.markvart@volny.cz>

Adresát

<postmaster@litosice.cz>

Kopie

Honza Linhart <honza@hradnik.cz>, Jana Liberská <jana@fortrans.cz>

Datum
13.04.2018 11:08
Dobrý den pane místostarosto,
zjistil jsem podrobnosti k plánované přeložce naší zelené turistické trasy u Litošic. Tedy: trasu v nejbližších dnech
přeložíme z lesního úseku bez výhledů na turisticky mnohem hezčí trasu mimo silnici. Konkrétně povede ze
Semteše vozovou cestou mezi lesem a vinicemi do obce Brambory (je tu i hospoda) a odtud opět polní cestou
nahoru do ohybu silničky u samoty Hajný na původní trasu.
Ohledně povolení nebo nepovolení stavby obory jsem Vám psal už 21.3. V tom Vám naše značená trasa
nepomůže. Stále si ale myslím, že obora vzniknout nemůže bez souhlasu zastupitelstva vaší obce. Navíc si i bez
značené trasy můžete vymínit, že tam a tam budou zřízeny přelízky, aby obora byla i nadále veřejnosti přístupná.
Zdraví Karel Markvart, KČT.
-------- Přeposlaná zpráva -------Předmět:Re: FW: Informace o oboře Litošice
Datum:Tue, 03 Apr 2018 20:21:24 +0200
Od:postmaster@litosice.cz
Komu:Karel Markvart <kct.markvart@volny.cz>

Dobrý den,
děkuji za informace a chci se tedy poptat kudy nová trasa povede, neboť podle dokumentace firmy zpracovávající
dokumentaci pro stavbu obory je to po silnici.
A v tom případě si dovoluji nesouhlasit s tím, že tato trasa je hodnotnější, není to pouze můj názor, ale většiny
občanů, kteří tyto lesy po této stezce navštěvují.
Současná zelená trasa je vedena po historické královské stezce a je vedena okrajem kaňonů vodotečí, okolo
skalních výchozů, které v tomto kraji mají také svoji historii, dále okolo průzračných lesních jezírek. Stezka vede
nádherným lesem s místy až parkovou úpravou a tak se nám opravdu zdá tvrzení, že po silnici bude stezka
hodnotnější opravdu podivné. Současná stezka je hojně využívána cyklisty na různých terénních kolech a ti také
nechtějí jezdit po silnici.
Pokud dojde k tomuto přeznačení bude to jen pomalování několika stromů podél silnice, které nebude nikoho
zajímat.
Jako turista navštěvuji mnoho míst po celé republice a dlouhých pochodů v místech, kde je značeno podél silnice a
nic k vidění mám již za sebou mnoho a raději se zeptám místních na zajímavosti a jdu jinudy. O takové trasy totiž
nikdo nestojí.
To jen na okraj názor místních občanů.
Doufali jsme, že nám ta trasa v boji proti panské zvůli pomůže, neboť pokud nenajdeme zákonný důvod na zrušení
záměru výstavby obory, bude i ta nově přeznačená stezka zcela zbytečná - po silnici podél plotu.
S pozdravem
za obec Litošice Březina Petr
Dne 21.03.2018 13:01, Karel Markvart napsal:
Dobrý den pane místostarosto,
o přeložení zelené tur. trasy nás již na podzim požádala firma zpracovávající dokumentaci pro stavební řízení na
novou oboru a navrhla nám nové vedení této trasy. Naši značkaři již provedli průzkum v terénu a konstatovali, že
nová trasa je turisticky hodnotnější než ta původní. K jejímu přeložení tedy dojde, ať už stavba obory bude
nealizována nebo ne.
Co se týče obory samé, nemůže si vlastník či správce pozemku oboru postavit bez povolení příslušného stavebního
odboru obce s rozšířenou působností (to je vám jistě známo). Vaše obec je ze zákona účastníkem tohoto řízení a
podle mého názoru v případě nesouhlasu jakéhokoli účastníka řízení (tím spíše obce, na jejímž katastru se má
stavba uskutečnit) stavbu stavební odbor nepovolí a své povolení podmíní dohodou obou stran. Můžete si tedy
například vymínit, že stavebník umožní vstup do obory např. tím, že zde vyrobí přelízky a tyto bude na své
náklady udržovat apod. To záleží na tom, na čem se zastupitelstvo vaší obce dohodne.
S pozdravem
Mgr. Karel MARKVART

Předseda Rady značení
Klub českých turistů
Revoluční 1056/8a, 110 00 Praha 1
Mobil: (+420) 736 754 004
Mail: markvart@kct.cz
www.kct.cz

Dne 21.03.2018 v 9:25 Klub českých turistů napsal(a):

-----Original Message----From: postmaster@litosice.cz [mailto:postmaster@litosice.cz]
Sent: Tuesday, March 20, 2018 7:59 PM
To: undisclosed-recipients:
Subject: Informace o oboře Litošice
Dobrý den,
dovolte abych Vás oslovil s informacemi o plánované stavbě obory pro černou zvěř v katastru obce
Litošice.
Jelikož se jedná o projekt, který krom majitele lesů nikdo široko daleko nechce prosíme tímto také o
radu, či přímo o pomoc jak zabránit oplocení turisticky a rekreačně nejcennějšího území v této lokalitě.
V příloze zasíláme otevřený dopis a řadu informací, aby si každý mohl udělat obrázek o arogantním a
bezohledném jednání majitele lesů a snaze v podstatě oplotit obec Litošice a tím zničit jakýkoliv další
rozvoj této obce a to vše jen pro pohodlný lov divokých prasat, majiteli soukromé honitby.
Připadá nám velice nesmyslné upřednostňovat chov divokých prasat a navyšovat mnohonásobně jejich
stavy (v době moru prasat, kdy se mají stavy celorepublikově snižovat)na úkor veřejného zájmu
využití lesů, jako je volný průchod krajinou a rekreační a hospodářský potenciál lesa.
Tento dopis rozesíláme majitelům nemovitostí v dané lokalitě, občanům, kteří zde žijí, úřadům, a lidem
o nichž si myslíme, že by nám mohli pomoci, či poradit, jak tento projekt zastavit.
S pozdravem
Za obec Litošice
Březina Petr místostarosta obce

