Podnět číslo 20070821174000
1) Podnět č.j.

20070821174000

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–
Vláda, předseda Miroslav Topolánek- ODS, (r.2010 Petr Nečas.ODS), ministr zemědělství, ministr financí,

5) Kdo by měl o podnětu vědět ministr životního prostředí, poslanec. senátor

posta@vlada.cz, info@mze.cz, info@env.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz, podatelna@mfcr.cz

6) Co je třeba udělat

Zvýšit poplatek za vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního formu. Stávající cena (14Kč za metr
čtvereční) je směšná a vede ke ztrátě potravinové soběstačnosti ČR.
Klíčová slova: grunt, orná půda, potravinová soběstačnost, louka, les

7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět
adresáty z odstavce č. 5

Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20070821174000

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
14. 12. 2017
Na jedné straně se bojíme tisíců ekonomických uprchlíků, na druhé necháme růst halová města,
„obývaná“ tisíci skladníky importovanými např. z Ukrajiny, bez ohledu na to, co udělají se svým okolím.
Zejména v pohraničí (Cheb, Bor u Tachova apod.) jsou desítky skladů zahraničních „podnikatelů“ – v
místech kde se nedávno pěstovalo obilí.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
25. 01. 2017
Rozbor aktuální potravinové "soběstačnosti" ČR je uveden ZDE.
Ohlásil:
13. 10. 2016
Č.R. už není soběstačná ani v bramborářství, Téměř polovinu jich dovážíme.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
27. 04. 2016
Vláda hodlá zpřísnit pravidla na ochranu půdy proti erozi?
Ohlásil:
14. 12. 2013
Cituji z programového prohlášení vládních koaličních stran:
"Posílíme zákonnou ochranu zemědělské půdy tak, aby vynětí půdy nejlepších bonit k jiným účelům bylo
velmi obtížné, s výjimkou strategických zájmů státu. Podpoříme změny v hospodaření na půdě a
zaměříme se na zachování její kvality. Zahájíme program protierozních opatření a program k zachování
kvality půd."
PODROBNOSTI.
Ohlásil: Arbed
24. 10. 2013
O tom, jak bylo po r. 1989 zdevastováno české zemědělství se píše ZDE.
Ohlásil:
13. 05. 2012
Vývoj počtů skotu, vepřů a drůbeže - důkaz dalšího snižování potravinové soběstačnosti Česka.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
17. 04. 2010
Tady už pšenice neporoste. Ani brambory.
Ohlásil:

Přílohy:
Přílohy:

Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

