1. LOKALITA : ,, NOVÉ MILEŠ OVS KÉ HŘIŠ TĚ ,,

Tato lokalita se rozkládá v kú M ilešov, ve II. Zóně CHKO České středohoří v těsné
blízkosti I.zóny CHKO ČS a zároveň v blízkosti Evropsky významné lokality
M ILEŠOVKA. Stavba fotbalové klubovny, opěrné zdi z KB bloků a terénní úpravy
s navážkami suti a odpadu, byly provedeny bez stavebních povolení a dalších
souvisejících povolení. Tato činnost byla uskutečňována v režii OBCE VELEM ÍN a
SOKOLA M ILEŠOV, za naprostého nezájmu SPRÁVY CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ..
Na výstavbu fotbalové klubovny vydala Správa CHKO ČS závazné souhlasné stanovisko
zpětně, v době, kdy budova již stála. Ostatní nelegální stavby nebyly Správou CHKO ČS
řešeny vůbec.Na této lokalitě je porušen zákon O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY,
STAVEBNÍ ZÁKON a ZÁKON O ODPADECH.
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2. LOKALITA : ,,MILEŠ OVS KÝ RYBN ÍK POD ZÁMKEM ,,

Na této lokalitě byla provedena rekonstrukce rybníka přímo pod historickým objektem
zcela nevhodným způsobem z KB bloků. Rekonstrukci provedla OBEC VELEM ÍN
s využitím dotačního titulu. Výsledek vynaložených prostředků je tristní, vzhledem
k tomu že se jedná o kulturní památku.

2/8

3. LOKALITA : ,, MILEŠ OVS KÝ KRAVÍN ,,

Lokalita se nachází v kú M ilešov ve II. zóně CHKO ČS. Vznikla zde živelně černá
skládka, která není řešena STÁTNÍ SPRÁVOU.
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4. LOKALITA : ,, MLÝNCE ,,

Tato lokalita je v kú M ilešov ve II. zóně CHKO ČS mezi obcí a rybníkem v těsné
blízkosti milešovského potoka. Byla zde sutí a odpadem zavezena podmáčená louka.
Pozemek je majetkem pana Smoly, který je s místostarostou Obce Velemín panem
Josefem Brabencem členem statutárního orgánu SOKOLA M ILEŠOV. Dle vyjádření
starosty a místostarosty Obce Velemín na jednání na M Ú LOVOSICE tuto suť navezl pan
Smola z důvodu zpevnění podmáčené louky na plochu k výstavbě rodinného domu.
Plocha je zařazena v ÚZEM NÍM PLÁNU k výstavbě rodinného domu bez připomínek
SPRÁVY CHKO ČS. Dle našeho názoru je v tomto případě porušen ZÁKON O
OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY, ZÁKON O ODPADECH A STAVEBNÍ ZÁKON.

4/8

5. LOKALITA : ,, MEZI RYBNÍKY U LUČNÍHO MLÝN A ,,

Tato lokalita je v kú M ilešov ve II.zóně CHKO ČS mezi dvěma rybníky. Je zde
podmáčená louka s rákosinou, jejíž značná část byla v květnu 2006 Obcí Velemín
zavežena sutí a stavebním odpadem. Suť byla rozhrnuta a bylo vytvořeno hřiště. V době
realizace pozemek patřil POZEM KOVÉM U FONDU ( jeden za zastupitelů Obce
Velemín je zaměstnancem Pozemkového fondu.) Jedná se zde o porušení ZÁKONA O
OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY, ZÁKONA O ODPADECH A STAVEBNÍHO
ZÁKONA. I v tomto případě Správa CHKO ČS opět nereaguje.
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6. LOKALITA : ,, MILEŠ OVS KÁ NÁVES ,,
Budka před deštěm a sluncem na návsi Obce M ilešov je opravdu ,, KVALITNÍ
ARCHITEKTURA.,, Postaveno před komunálnímí volbami Obcí Velemín bez stavebního
povolení. Porušení Stavebního zákona.
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7. LOKALITA : ,, VELEMÍNS KÁ PRŮMYS LOVÁ ZÓNA ,,

Průmyslový areál firmy CREDO se nachází na orné půdě vedle Obce Velemín. Firma
CREDO LITOM ĚŘICE VDZ spol. s r.o. má v kú Velemín pouze provozovnu,
nezaměstnává místní občany a nepřináší Obci Velemín žádné daně.( sídlo firmy je v jiné
lokaci) Areál byl vybudován se souhlasem SPRÁVY CHKO ČS. Patří průmyslové areály
na území chráněných krajinných oblastí ?
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8. LOKALITA : ,, RYBÁŘS KÁ BAŠ TA ,,

Nachází se v kú M ilešov, těsně vedle rybníka. V okolí jsou II.zóny CHKO ČS.
Zbudováno Obcí VELEM ÍN. Další ,, ARCHITEKTONICKÝ SKVOST ,, Objekt slouží
k rekreaci a osvěžení, proti jeho účelu nemáme výhrady, proti jeho vzhledu máme značné
výhrady. M inimálně by kolem nemusel být nepořádek.
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