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TOP 09: Šetřit na zalesňování jde proti 

zákonům přírody i lidskému rozumu 

PRÁVĚ PŘED ROKEM KRITIZOVALI KRAJŠTÍ ZASTUPITELÉ ZA TOP 09 A STAN MAXIMÁLNÍ PŘÍSPĚVEK NA 

ZALESŇOVÁNÍ VE VÝŠI 220 TISÍC KORUN. STŘEDOČESKÝ HEJTMAN MILOŠ PETERA POTÉ PŘISLÍBIL 

NAVÝŠENÍ TÉTO KAPITOLY V DALŠÍCH LETECH. PO ROCE JE VŠECHNO JINAK. NA ZASTUPITELSTVU 

PŘEDLOŽILA KRAJSKÁ VLÁDNÍ KOALICE DOKUMENT, VE KTERÉM SNIŽUJE STROP PRO ZÍSKÁNÍ PŘÍSPĚVKU 

NA 180 TISÍC KORUN. A ZAVÁDÍ DALŠÍ NOVINKU - PŘÍSPĚVEK V ROCE 2016 NEBUDE VYPLÁCEN ZA 

ZALESNĚNÍ, KTERÉ PROBĚHLO V ROCE 2015.  

Krajský zastupitel Patrik Brodan (TOP 09) proto vyzval zastupitelstvo ke schválení pozměňovacího návrhu se dvěma 

zásadními změnami - navýšením finanční částky pro jednoho žadatele až na 250 tis. korun a zrušení podmínky čerpání 

dotace za zalesnění provedené pouze v letošním roce. 

 

"Mrzí mě, že vedení kraje nedrží slovo a k žádnému většímu navýšení příspěvků pro lesníky nedošlo. Do toho se 

ještě zavádějí úsporná diskriminační opatření, která zásadně až po vypsání soutěže upravují pravidla pro 

možnosti čerpání. Tohle se opravdu nedělá. Práce lesníků bychom si měli vážit a snažit se  jim vytvořit co 

nejvhodnější podmínky pro jejich náročnou práci,"  uvádí Patrik Brodan. 

  
"V loňském roce se se svými 220 tisíci Středočeský kraj zařadil mezi nejlakomější kraje z celé republiky. Je 

potřeba zdůraznit, že lesy díky svým ekologickým a rekreačním funkcím slouží celé společnosti, příspěvek na 

hospodaření není žádnou dotací pro vlastníka lesa. Můj otec do r. 2006 každoročně dostával od ministerstva 

zemědělství na hospodaření v lesích příspěvek více než 1 mil. korun, a my se dnes handrkujeme o pár desítek 

tisíc. Je to příspěvek na lesy, které budou růst dalších sto let a budou k užitku našim vnukům. Bezohlednost k 

životnímu prostředí v takové míře bude mít nezvratné důsledky," dodává majitel lesa, místostarosta Dymokur a 

kandidát do Senátu Tomáš Czernin (TOP 09). 

 

V Praze, 26. 4. 2016     Natálie Červencl Tomková, krajská manažerka TOP 09 Středočeský kraj 

kontakt pro novináře 

Patrik Brodan, 608 261 555, patrik.brodan@me.com 

Tomáš Czernin, 602 458 441, tomas.czernin@top09.cz 


