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Věc: Podpora žádosti o změnu územního plánu v prostorách přírodního parku
Klánovický les – Čihadla, části přírodní rezervace Klánovický les – Cyrilov a části
chráněného území Natura 2000
Vážený pane primátore,
jedním ze základních poslání České společnosti entomologické je v souladu s § 2,
odstavcem 14 Stanov České společnosti entomologické ochrana přírody a životního prostředí.
Výbor České společnosti entomologické přijal dne 1. listopadu 2007 se znepokojením
zprávu o aktivitách firmy Forest Golf a záměru vybudovat nové golfové hřiště v prostorách
přírodního parku Klánovický les – Čihadla, části přírodní rezervace Klánovický les – Cyrilov
a části chráněného území Natura 2000.
Česká společnost entomologická zásadně nesouhlasí se záměrem, projektem a
vybudováním golfového hřiště v tomto prostoru vzhledem k tomu, že jde o zcela mimořádnou
přírodní lokalitu na území hlavního města Prahy, zasluhující ochrany v souvislosti se
zákonem č. 114/ 1992 Sb., kde prokazatelně žije velká skupina živočichů a rostlin chráněných
vyhláškou č. 395/1992 Sb. a celá řada dalších biologických druhů dnes vedených v Červených
seznamech ohrožených druhů cévnatých rostlin, bezobratlých i obratlovců.
Česká společnost entomologická podporuje v souladu s usnesením č. 31/2005 MČ
Klánovice žádost o změnu územního plánu z funkčního využití SO2 na LR.
Výbor České společnosti entomologické pověřil na svém zasedání dne 1. listopadu 2007
Doc. PaedDr. Jana Farkače, CSc. – vědeckého tajemníka společnosti a RNDr. Vladimíra
Novák – hospodáře a člena výboru společnosti k dalšímu jednání ve věcech této kauzy
s dotčenými orgány státní správy a v souladu s projeveným vyjádřením a názorem výboru
České společnosti entomologické.
S pozdravem
RNDr. Vladimír Novák
člen výboru ČSE
V Praze, 18.12.2007
Na vědomí: Odbor územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy
Odbor ochrany prostředí
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