Dopis starostů k velmi nestandardnímu prodeji lesních pozemků v majetku ČZU

Vážení,
dovolujeme si Vás touto formou informovat o případu značně nestandardního prodeje lesa na
pozemku p. č. 227/4 v katastrálním území obce Štíhlice, který je v majetku ČZU, obhospodařován
Školním lesním podnikem (ŠLP) a na jehož místě má vzniknout kamenolom. My, starostové dotčených
obcí Vyžlovky, Štíhlic a Kozojed u Kostelce n. Černými lesy kategoricky odmítáme vznik lomu v uvedené
lokalitě a navíc v situaci, kdy s potenciálně postiženými obcemi o daném záměru nikdo nejednal,
naopak celý záměr probíhá co možná v podezřelé tichosti a za souhlasu Správní rady ČZU.
Stručný popis okolností:
Daná lokalita je pokryta cenným vzrostlým bukovým lesem, hnízdištěm čápů černých, prameništěm
potoka Šembery a cennou archeologickou lokalitou. Vznikem kamenolomu by došlo rovněž k
dramatickému zhoršení života obyvatel nejen přímo sousedících obcí. V letošním létě zde proběhly
geologické průzkumy a na jejich základě byl připraven geometrický plán pro účely prodeje pozemku.
Tyto aktivity si objednala, dle našich zjištění, společnost spojená se jménem těžaře Františka Jampílka,
nikoli ČZU nebo ŠLP. Následně byl, ve vší tichosti, schválen Správní radou ČZU prodej cca 15ha části
lesa formou výběrového řízení s ukončením příjmu nabídek k 21. 12. 2020. Pokud tedy určitý soukromý
investor investoval prostředky do nákladných průzkumů i do geodetického zaměření, zdá se být o
„správném“ kupci již rozhodnuto…
Je samozřejmé, že pokud by došlo k výše uvedenému prodeji a následnému kategorickému odporu
proti vzniku kamenolomu vč. již připravované široké mediální publicity a občanské angažovanosti,
došlo by také k nepochybnému poškození dobrého jména ČZU a jejího Školního lesního podniku (ŠLP).
Proto se na Vás obracíme s prosbou o pomoc a podporu alespoň tím, že vznesete otázky na
kompetentní orgány ČZU, neboť jsme si jisti, že zde došlo k jednání, které je v přímém rozporu nejen
s posláním univerzity a ŠLP, ale i dobrými mravy.

S pozdravem
Ing. Jan Pelikán, Ph.D. – starosta obce Vyžlovka
Josef Kučák – starosta obce Štíhlice
Pavel Piller – starosta obce Kozojedy
Přílohy:
Odkaz na prodejní inzerát pozemku: https://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/les/stihlicestihlice-/1993149532#img=0&fullscreen=false
Otevřený dopis panu rektorovi ČZU: https://www.vyzlovka.cz/wp-content/uploads/2020/12/Dopisrektorovi-CZU.pdf

