Podnět číslo 20111009103343
1) Podnět č.j.

20111009103343

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–
Vláda České republiky

5) Kdo by měl o podnětu vědět ministři: zemědělství,životního prostředí, Poslanecká sněmovna, Senát

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

6) Co je třeba udělat

Odmítnout snahy o snížení poplatku za přeměnu orné půdy na stavební parcelu, zejména pro
případy, kdy na pozemku mají stát objekty sloužící obchodu. ZDŮVODNĚNÍ
÷

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-20111009103343

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
06. 12. 2017
"Posametový" úpadek českého zemědělství a jeho důsledku je popsán ZDE.
Ohlásil:
10. 02. 2017
Od roku 1996 ubylo na jihu Čech 6675 hektarů zemědělské půdy? Její cena se však téměř zdvojásobila.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
23. 11. 2016
Aktuálně se plocha orné půdy změnšuje o 5 tis. ha ročně?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
21. 10. 2016
Česko už není soběstačné= ani v produkci brambor?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
09. 07. 2016
Od roku 1966 se snížila výměra zemědělské půdy o 290 000 hektarů, což odpovídá velikosti tří okresů.
Zakrytí povrchu půdy nepropustným materiálem způsobuje závažné škody na životním prostředí.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
27. 04. 2016
Vláda hodlá zpřísnit pravidla na ochranu půdy proti erozi?
Ohlásil:
01. 06. 2015
Zpráva NKÚ:
v České republice jeohroženo zhruba 50 % orné půdy vodní erozí a téměř 10 % erozí větrnou. Většina
ohrožené půdy tak není systematicky chráněna a orné půdy trvale ubývá. PODROBNOSTI.
Ohlásil:
12. 11. 2014
Za poslední tři roky zabraly silnice a dálnice téměř 5 tis. hektarů zemědělského půdního fondu a přibližně
461 hektaru lesní půdy, nejvíce přitom ubylo ve Středočeském a Jihočeském kraji.
Ohlásil:
06. 12. 2013
Dle informace ČT24 zabírají haly skladů (převážně zahraničních firem) v Česku už 4,5 mil. m2. Aktuálně
se staví obrovské haly amerického internetového obchodu Amazonia, který dokonce ani nemá českou
mutaci webových stránek.
Ohlásil:

18. 10. 2011
na podnět upozorněni adresáti: Úřad vlády ČR , RNDr.Petr Nečas , Petr Bendl , Tomáš CHalupa ,
Bohuslav Sobotka , Zbyněk Stanjura , Petr Gazdík , Pavel Kováčik , Karolína Peake , Petr Vícha ,
Richard Svoboda , Václav Koukal , Soňa Paukrtová , Milan Štěch , podnety@podnety.cz
Ohlásil: leo-pold@seznam.cz

Přílohy:
Přílohy:

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

