Podnět číslo 20101013084905
1) Podnět č.j.

20101013084905

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

50°5'31.768"N, 14°24'42.319"E
Odkaz vede na mapy.cz

Vláda České republiky - předseda RNDr.Petr Nečas (ODS), ministři zemědělství, financí a životního
prostředí.
5) Kdo by měl o podnětu vědět poslanec, senátor, ODS, ČSSD, TOP09, KSČM, Věci veřejné (VV)
posta@vlada.cz, podatelna@mfcr.cz, info@mze.cz, info@env.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz,
info@socdem.cz, hk@ods.cz, info@top09.cz, info@kscm.cz, info@veciverejne.cz

6) Co je třeba udělat

Do připravované novely zákona o prodeji státní půdy (č. 95/1999Sb) začlenit ustanovení o
předkupním právu státu i když se bude prodávat výhradně současným nájemcům. Jen tak lze p.p.
zajistit, aby ji následně neprodali např. Rakušanům. V Rakousku prý je cena zemědělských pozemků až 8x
vyšší.
Klíčová slova: Šrámek, orná půda, 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-20101013084905

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
19. 06. 2019
V Česku stojí industriální stavby, (převážně haly) už na 7,7 milionu metrech čtverečních plochy. Každý
rok bezmála 400 tisíc m2 přibývá. Tradiční zemědělec, zejména v okolí Prahy, nemá proti tomuto novému
světu žádnou šanci. Zahraniční firmy zde vydělávají obrovské peníze.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
13. 03. 2019
Půda je m.j. přirozený chladič, který odparem ochlazuje své okolí. I FV elektrárna na velké ploše
rozhoduje o způsobu distribuce sluneční energie v území. Množství zjevného tepla uvolňovaného z 20
km2 odvodněné plochy je srovnatelné je s instalovaným výkonem elektráren v ČR. ( 12 000 MW ). Za
jasného letního dne absorbuje 1m2 půdy až 6-8 kWh/m2 energie. Pokud není povrch chráněn
vegetací, anebo dostatečně vlhký, dochází k přeměně sluneční energie většinově (+ - 70% ) do tzv.
zjevného tepla, které se projevuje nárůstem teploty k 50°C a vede k dalšímu vysušováním okolí,
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
18. 12. 2017
Sokolovská uhelná a.s. prodala německé firmě pozemky na kterých se budou zkoušet moderní automobily?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
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:
13. 10. 2017
Na Tachovsku už 90% půdy patří cizincům? Kdy asi budeme pouhými nájemníky vlastní krajiny?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
13. 06. 2014
Levné české lesy a zemědělská půda lákají zejména zahraniční spekulanty. PODROBNOSTI.
Na Slovensku mají tamní farmáři předkupní právo.
Ohlásil:

Přílohy:
Přílohy:

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

