
Vážený pane,

dnes jsem se dozvěděl, že se na Vašich pozemcích vyskytují zvláště chráněné druhy živočichů (3 druhy čolků, užovka,
ropucha a modrásek). Z těchto důvodů lze provádět sekání jen ručně (křovinořezem nebo kosou) a to až po 15. září
a nesmí se používat chemie (pes cidy). Také je nutné ponechat strniště alespoň 10 cm vysoké a posekanou hmotu
ponechat na místě nebo ji odvézt ihned.  Při delším ponechání hmoty na ploše a následném odvezení by zejména
při ochlazení mohla být odvezena i s chráněnými živočichy, kteří by v ní hledali úkryt.
Ideální je provádění mozaikovitého sekání (jeden rok mozaikovitě část plochy a druhý rok zbytek).   

Děkuji za respektování výše uvedených podmínek.

Ing. Jiří Jokl

Odbor životního prostředí

Oddělení ochrany přirody
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sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

pracoviště: Frýdlantská 183, Liberec (Nový magistrát)
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From: Jokl Jiří [mailto:jokl.jiri@magistrat.liberec.cz]
Sent: Tuesday, September 13, 2016 12:56 PM
To: 'Josef Lank' <Josef.Lank@seznam.cz>
Subject: RE: Dotaz - MML/ZPOP/Jok/175148/16-SZ166989/16/2

Dobrý den,

plevele je třeba minimálně posekat. Je třeba zabránit jejich šíření na okolní pozemky, proto by měly být posekány
nebo jinak v souladu s dalšími zákony zlikvidovány každoročně před vysemeněním
(tj. zpravidla nejpozději do 30.6.).
Bohužel to už letos nes hnete.. Přesto je třeba plevele co nejdříve zlikvidovat a snížit tak úlet semen na okolní
pozemky.  

Ing. Jiří Jokl

Seznam Email https://email.seznam.cz/#search/prefix:jokl/66918
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From: Josef Lank [mailto:Josef.Lank@seznam.cz]
Sent: Tuesday, September 13, 2016 12:42 PM
To: posta@magistrat.liberec.cz
Cc: jokl.jiri@magistrat.liberec.cz
Subject: Dotaz - MML/ZPOP/Jok/175148/16-SZ166989/16/2
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