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Vážený pane náměstku ministra,
navazuji na společný seminář 28. srpna 2015 v Českých Budějovicích a po projednání
v předsednictvu Spolku pro obnovu venkova ČR Vás žádám o přehodnocení Vašeho
stanoviska ve věci obnovy a výstavby polních cest v rámci CLLD.
Nerozporujeme, že u individuálních projektů, podporovaných přímo SZIF bude možné
polní cesty realizovat pouze v rámci komplexních pozemkových úprav. V případě menších
staveb realizovaných z omezených prostředků CLLD (v rámci Programu rozvoje venkova se
podle indikativních alokací v průměru na 1 MAS jedná o 20 mil. Kč na celé nadcházející
bruselské plánovací období) bude těmito alokacemi MAS vedena k tomu, aby výstavbu
polních cest podpořila jen velmi omezeně – u méně nákladných úseků polních cest, zajišťující
přístup k lesním pozemkům a prostupnost krajiny včetně případného využití pro chybějící
krátké úseky cyklotras (multifunkcionalita) v případech, kdy individuální projekt v rámci
komplexních pozemkových úprav nebude možné v daném čase efektivně připravit. Pokud
nebude dotčený pozemek ve vlastnictví obce, nabízí se také využití jednoduché pozemkové
úpravy – žádáme Vás proto také o zahrnutí tohoto postupu do připravované Metodiky pro
tvorbu fichí.
K tomu podotýkáme, že článek 17, odst. 1, písm. c) Nařízení 1305/2013, který zní:
„Investice do hmotného majetku, které se týkají infrastruktury související s rozvojem,
modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví, včetně přístupu k zemědělské a
lesní půdě, s pozemkovými úpravami a melioracemi a dodávkami a úsporami energie a vody“,
takový postup umožňuje. Legislativa EU umožňuje uplatnit v PRV odchylný přístup pro
CLLD, než je v programu stanoveno pro ostatní specifické cíle.

Vážený pane náměstku, pan ministr na uvedeném semináři naznačil i záměr jednat
s ministrem dopravy o podpoře výstavby cyklostezek z prostředků tohoto resortu. Takový
záměr Spolek podporuje, podpora bude však pravděpodobně možná jen v rámci
individuálních projektů (Operační program Doprava CLLD neobsahuje), popř. v rámci
národních podpůrných programů.
S úctou
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