DOPIS PREZIDENTU REPUBLIKY
KE KROKŮM PO SCHVÁLENÍ NOVELY ZÁKONA
O OCHRANĚ PŘÍRODY

Prezident republiky
Miloš Zeman
Hrad I.nádvoří č.p.1
Hradčany
119 08 Praha 1
posta@hrad.cz	
  
paré info@zemanmilos.cz	
  

V Praze, dne 17.dubna 2017
Vážený pane prezidente,
Po schválení novely zákona o ochraně přírody a krajiny č.114/1992 Sb. a po
předpokládaném nabytí účinnosti se v naší zemi dostáváme do situace, kdy lze legálně
páchat škody na přírodním bohatství a na majetku České republiky.
Jako člen naší pracovní skupiny, zabývající se profesionálně problematikou NP
Šumava, která má ve svých řadách právníka, ekonoma a obyvatele Šumavy, kteří zde
již více než 20 let hospodaří; a která se nezabývá jen listinnou podobou dané
problematiky, ale má též konkrétní vlastní zkušenost s péčí o určité zanedbané území v
NP Šumava, které jí nejprve bylo Správou umožněno obhospodařovat a po jednom
roce velkých vlastních výdajů fyzické práce i finančních prostředků, jí bylo opět
Správou znemožněno v teto péči pokračovat.
Díky této zkušenosti a detailnímu prostudování novely zákona o ochraně přírody a
krajiny nemůžeme zůstat v klidu a nečinně přihlížet.

PRÁVNÍK se nemůže srovnat s tím že:
- přijatý zákon je v přímém rozporu s článkem 7 Ústavy	
  
- podle reakcí poslanců na naše odborné podněty, hlasovali poslanci pro zákon bez
znalosti, co vlastně zákon obsahuje, stanovuje, definuje a nařizuje, resp. umožňuje a to
v naprosto klíčových oblastech fungování zákona (klidové zóny, kůrovec, aj.)	
  
- je ještě posílena kumulace moci Správy a to i přes prokazatelně špatné výsledky
její práce, rada parku, která má být demokratická pojistka pro zásahy na daném
území, je zřizována správou NPŠ, tedy vlastně nejistí vůbec nic	
  
- nejsou stanoveny de fakto žádné povinnosti Správy, resp. odpovědnost za majetek
státu svěřený jí do péče, mantinely pro správní úvahu jsou stanoveny vágně, některé
otázky musí být sice dohodnuty s obcemi a radou parku, ale při nedohodě stejně
rozhoduje MŽP	
  
EKONOM se nemůže smířit s tím, že:
- škody na Šumavě nikoho ve sféře státní moci a správy zřejmě nezajímají, přestože
jde zjevně o škody v řádu mnoha miliard korun, na jejichž vytváření jsou ještě
vydávány každoročně peníze daňových poplatníků v řádu stovek milionů korun
- na Šumavě zůstávají ležet milióny kubíků dřeva bez dalšího využití, bez úcty k
darům lesa a bez jakéhokoliv ekonomického přínosu
MILOVNÍK a znalec Šumavy se nemůže smířit s tím, že:
- v národním parku je rozsah zničených území o rozloze 20 tisíc hektarů, což
představuje plochu obdélníku o straně 1 km x 200 km!!!
- již nyní jsou rušeny některé značené turistické trasy do zvláště zničených míst
- louky, které má v péči Správa, ne zemědělci, zarůstají bez jakékoliv péče
náletovými dřevinami již 25 let
- Správa staví v katastrálním území některých obcí "černé" stavby ( to znamená bez
povolení a přitom za peníze daňových poplatníků)
OBYVATEL Šumavy zde hospodařící se nemůže smířit s tím, že Správa ještě před
odsouhlasením novely zákona si dovolí předkládat zemědělcům nájemní smlouvy v
naprosto nepřijatelné - vyděračské podobě (např. výpovědní lhůta z pozemků 30 dnů!
Nájem na 3 roky, i když podmínkou přijetí dotací je hospodaření na pozemcích
minimálně 5 let! Pokud toto zemědělec nesplní, vrací zpět dotaci za předchozí roky v
plné výši včetně nemalé finanční sankce!). Smlouvy jsou evidentně nastaveny tak, aby
Správa měla dostatek "právních", v tomto případě spíše protiprávních prostředků pro
odsun zemědělců z území národního parku, zřejmě pouze čeká na nastavení tzv.
klidových území. Upozorňujeme, že se jedná o zemědělce, kteří zde mají i 25 let své
kořeny, tedy i rodiny a další vazby. 	
  
Toto vše (viz výše) nově navíc pod ochranou zákonné normy!
Jelikož jsme zjistili, po několika podáních, že stávající právní prostředí v ČR nedává
občanům žádnou reálnou možnost účinného odvolání a dovolání se! proti zřejmému
porušování práv občanů, zaručených jim Ústavou ČR, Listinou ústavních práv a
svobod a Listinou základních práv Evropské unie, obracíme se, pane prezidente, na
Vás tímto dopisem, ve kterém rekapitulujeme nám známé skutečnosti a naše názory.
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Novela mj. umožňuje:
-   změnu zonace v národnímu parku Šumava v prvních dvou letech od vyhlášení!
-   fixaci zonace na dobu minimálně 15 let bez ohledu na její průběžné dopady na
přírodní zdroje
-   rozšíření klidových území na ploše národního parku bez limitu, z důvodu „umožnění
nerušeného vývoje ekosystémů“, v praxi tedy bez jakékoli péče
-   nehospodaření v lesích národního parku
-   absolutní volnost činnosti Správy NP Šumava bez dostatečné, nezávislé a odborné
kontroly jejího dopadu na zachování, ochranu a rozvoj přírodního bohatství.
Je veřejně komunikovaným záměrem, že zóny klidu budou rozšířeny a přírodní
bohatství ponecháno „nerušenému“ vývoji bez zásahu, tedy např. bez zásahu pro
záchranu již mizejících vodních zdrojů, pro zabránění vysychání lesů a ztráty prostředí
vhodného pro různé druhy rostlin a živočichů, pro jejichž jedinečnost a ochranu je
míněn samotný záměr ochrany přírody. Bez zásahu proti trvale probíhající kůrovcové
kalamitě, kterou Správa NP Šumava řeší rozšiřováním bezzásahových zón, což je
katastrofální spojení nečinnosti Správy a nebrzděné aktivity kůrovce! Lesy uschnou
během pár let nastojato na celém území NP Šumava jen tak pro nic zanic!
Na Šumavě se nebude dát žít, zvířata i lidé budou muset z postižených míst odejít,
natož aby mohly být uchovány silné zdroje podzemní vody a prameny řek, zásobujících
vodou část České republiky.
Sveřepost přijetí zákona navzdory vetu senátu a vetu prezidenta České republiky a
především navzdory obecnému nesouhlasu těch, kteří na území Šumavy žijí a
hospodaří i těch, kteří situaci na Šumavě znají a dlouhodobě sledují, bez jakéhokoliv
kvalifikovaného rozboru stávající situace Šumavy na úrovni státních orgánů, VEDE K
DOMNĚNCE, že přijetí novely zákona má zakrýt již napáchané škody i osoby, které se
na nich přímo podílely a současně umožnit legálně páchat další škody dokonce v
souladu se zákonem.
Pravděpodobně jsou ve hře ještě další záměry a zájmy, které nemají nic společného s
ochranou přírody, ani přírodou samotnou.
Jinak totiž nelze pochopit, proč je dnes Šumava na území národního parku, tedy na
území nejvyššího stupně ochrany přírody, jedním z nejzanedbanějších a
nejzničenějších území vyspělé Evropy, s jejíž platnou legislativou již velmi
pravděpodobně jsme - způsobem naplňování původního zákona o ochraně přírody a
krajiny - v nejednom rozporu, který ještě naroste při implementaci novely.
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Dosavadní výsledek působení Správy NP Šumava
Pro posouzení dosavadního vlivu Správy NP Šumava na místa již dříve zařazená do
zón nejvyšší formy ochrany přírody v ČR předkládáme následující fotografie:

Debrník, I.zóna národního parku, leden 2017

Výsek z předchozí fotografie ukazující označení „I.zóny národního parku“
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Vltavská cesta, pruhy označují hranici I. zony národního parku, duben 2017

Pod Černohorským močálem, I.zóna národního parku, duben 2017
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Prameny Vltavy, I.zóna národního parku, duben 2017

Cikánská slať, I.zóna národního parku, srpen 2016
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Velká Mokrůvka, přírodní památka, srpen 2016

Tato poškozená místa se nacházejí ve vrcholových partiích Šumavy, v místech, která
na konci 20.století bývala nejcennější v ČR co do čistoty přírody, druhového bohatství
a kvality vodních zdrojů. Která bývala po staletí obývána a opečována lidmi. Jejichž
stav po skončení totalitního režimu, před převzetím Správou NP Šumava, byl
výsledkem spolupůsobení tvořivosti jak přírody, tak člověka.
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Porovnání
Následující fotografie ukazují 2 šumavské lokality zasažené hurikánem Kyrill v lednu
2007. Obě se nacházejí ve srovnatelné nadmořské výšce a obě jsou stejně přístupné:

Knížecí stolec, duben 2017. Vojenský cvičný prostor, spravovaný armádou. Polom byl vyklizen v roce
2007 a během let 2008-9 zasazeny 4 miliony sazenic.

Poledník, leden 2016 (stav odpovídá dnešnímu). Jde o Národní park Šumava, spravovaný orgánem
ochrany přírody - Správou NP Šumava zřízenou Ministerstvem životního prostředí.
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Závěr
Jak dokládají fotografie, dosavadní přístup Správy NP Šumava vedl ke zničení do její
správy svěřených nejcennějších míst. Novela zákona legalizuje jak již proběhlé ničení,
tak umožňuje pod rouškou zákona, tedy legálně, ničit další cenná území po dobu
následujících desítek let. Přitom by stačilo zrevidovat škody, které již Správa NP
Šumava přírodě způsobila a nikdo by jí další přírodní zdroje do péče nesvěřil!
Přírodní a vodní zdroje v ČR nesmí utrpět další ztráty, navíc probíhající pod
zákonnou ochranou. Nesmíme čekat dalších 15 let stanovených novelou zákona na
vznik škod, které lze předpokládat již nyní.

Vážený pane prezidente,
prostřednictvím Vaší kanceláře nám bylo sděleno, že zákon dle mínění vašich právníků
nevykazuje znaky protiústavnosti, které by bylo možné úspěšně napadnout před
Ústavním soudem, i když připouštíte, že po přijetí tohoto zákona se bude lidem na
Šumavě žít hůře a ještě to umožní další devastaci přírody. Přesto dle názoru Vaší
kanceláře z formálně-právního pohledu je zákon vytvořen obvyklým způsobem s
obvyklou formulací podmínek pro výkon státní správy.
Víme, že by se pro případný návrh na zrušení zákona k Ústavnímu soudu jednalo o
zcela bezprecedentní argumentaci, kterou nelze opřít o podobné rozhodnutí, ale je to
jediná možnost, jak na veřejném jednání předestřít všechny důkazy a všechny
skutečnosti péče o Šumavu, které jsou řadě poslanců patrně zcela jedno. Usuzuji tak
dle toho, ze jsem osobně byla na posledním zasedání sněmovny dne 4.4.2017, kdy byl
zákon přijat. Jako občan a právník jsem udivena, že poté, co zákon byl vrácen
senátem, Vy jako hlava státu jste nejenom zákon vetoval, ale ještě dlouze o Šumavě
hovořil v poslanecké sněmovně, a někteří poslanci četli vyjádření obyvatel Šumavy, a
sám ministr životního prostředí odsouhlasil, že jeho straničtí kolegové v krajích jsou
též proti této dikci zákona, byl nezájem většiny na takové úrovni, jako když se
neposední školáci baví v lavicích při výkladu učitele, který nejsou schopni na své
úrovni pochopit. Jedině tak si lze vysvětlit fakt, že je na světě zákon, který odporuje
zdravému rozumu a smyslu života. Většině zákonodárného sboru je zřejmě jedno, co
po nich zbyde a co svým hlasováním způsobí! Co je jim do Šumavy, že? I když obdrželi
informace a fotografický materiál a další indicie z činnosti Správy NPŠ, přesto slepě
hlasovali podle své stranické příslušnosti v domnění, že se tímto tématu Šumavy zbaví
a bude tzv. klid. Odmítám/e sloužit zákonům a pravidlům, která hrubě škodí životnímu
prostředí, Českému státu a Zemi!
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Je zřejmé, že stát nedbá šetrného využívání přírodních zdrojů a ochrany přírodního
bohatství, tedy neplní svoji základní povinnost uvedenou v článku 7 Ústavy České
republiky. Novela zákona mu ještě umožňuje tuto nečinnost zakonzervovat, tedy přímo
porušit článek 7 Ústavy a „nedbat“ o přírodní bohatství a jeho zachování. Protože na
Šumavě žijí lidé, dochází tímto i k porušení článku 35 Základní listiny práv a svobod,
kdy každý má právo na příznivé životní prostředí a při výkonu svých práv nikdo nesmí
ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody
a kulturní památky. Jak je popisováno výše, příznivé životní prostředí na Šumavě je
přímo ohroženo!!!
Byli bychom velmi rádi, kdybyste se zasadil vahou svého úřadu k podání návrhu na
zrušení novely zákona, případně se připojil k takovému návrhu, který mohou podat
další ústavní činitelé (skupiny poslanců, senátorů, samosprávných celků) a tím podtrhl
vážnost situace a nutnost rychlé změny.
Vážený pane prezidente, podnikli jsme a nadále budeme podnikat řadu aktivit pro
nápravu situace z pozice občanů, kterým není lhostejné, co se naší zemi a Zemi děje.
Můžete se na nás spolehnout!
Vážený pane prezidente, obracíme se na Vás se žádostí, jako na hlavního
představitele České země a nejvyššího zástupce občanů ČR, abyste použil své
pravomoci a učinil kroky k nápravě, aby nemohla být více ničena vzácná část České
země a její bohatství a též duchovní hodnoty, ve které každý potřebuje věřit!
V úctě,

	
  

Podpis

Podpis

Ekonom

Právník	
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