Žádost
Občanské sdružení PG Pálava
se sídlem Ivaň 102,691 23
IČO 22865853
(dále jen PG Pálava)
žádá o povolení výjimky dle § 43 zákona č. 114/1992 Sb. ,o ochraně přírody a krajiny v
platném znění.
Tímto Vás žádáme o povolení výjimky ze zákazu provozovat létání na padácích v národních
přírodních rezervacích (§ 29, písm. f) za účelem provozování padákového létání v lokalitě
„Stolová hora“ v NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen“. Dále žádáme o stanovení
místa pro startování a pro přistávání letců v uvedené lokalitě (námi navrhovaná místa jsou
vyznačena na mapě v příloze č. 1).
Navrhujeme, aby provozování padákového létání v uvedené lokalitě bylo umožněno v období
leden - prosinec v době od 8:00 - 20:00. PG Pálava dále navrhuje stanovit platnost výjimky
pro rok 2011.
Zástupci PG Pálava se zavazují provádět pravidelnou péči o plochu která bude stanovena jako
přistávací (sečení a odklízení travní hmoty, vyřezávání náletových dřevin). Dále se zavazují k tomu,
že v terénu vybudují a budou udržovat značení, které bude informovat letce i turisty o
provozovaných aktivitách a stanovených podmínkách. Tyto činnosti budou realizovány
v součinnosti se Správou CHKO Pálava.
Domníváme se, že touto činností nedojde k poškozování dochovaného stavu přírody, ale naopak k
jeho zlepšení, ať vznikem sešlapanějších ploch nebo aktivním managementem přistávací plochy
(sečení, vyřezávky) – viz příloha č. 2 (vyjádření S CHKO České středohoří).
V případě potřeby místního šetření nebo konzultací se prosím obraťte na kolegu pana Michala
Gilániho či pana Karla Vejchodského, kteří jsou členy naší oranizace PG Pálava a se situací v
uvedené lokalitě jsou velmi dobře obeznámeni.
Kontakt:
Michal Giláni – michal.gilani@seznam.cz ; tel. +420 774 301 330
Karel Vejchodský (předseda PG Pálava) - vejchodsky@gmail.com ; tel. +420 777 560 735
V Mikulově dne 15.9. 2010
Za PG Pálava
_________________
Michal Giláni
příloha:
příloha č. 1) mapa s vyznačením navrhovaného místa pro starty a přistání pilotů v měřítku 1 : 5 000
příloha č. 2) vyjádření S CHKO České středohoří
příloha č. 3) koncepce paraglidingu
příloha č. 4) podpora LAA

