SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
8. FUNKČNÍ OBDOBÍ
VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
57. USNESENÍ
z 13. schůze, konané dne 3. srpna 2011
k petici „Zachraňme Šumavu“.
Senátní tisk č. 84

Výbor po úvodním slovu, odůvodnění a informaci zpravodaje výboru senátora Pavla Eyberta
o průběhu a výsledcích veřejného slyšení výboru k uvedené petici, v souladu s § 142a zákona
č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu a Podrobnějšími pravidly projednávání peticí v Senátu a po
rozpravě
VÝBOR

I.

ruší
své 51. usnesení, přijaté na 12. schůzi výboru, konané dne 20. července 2011;

II.

oznamuje
Organizačnímu výboru Senátu Parlamentu ČR, že šetření ve věci senátního tisku č. 84 –
petice „Zachraňme Šumavu“ bylo ukončeno;

III.

doporučuje
Senátu Parlamentu ČR, na základě zevrubného seznámení a projednání senátního tisku č.
84 – petice „Zachraňme Šumavu“ na veřejném slyšení výboru dne 13. července 2011,
přijmout usnesení, jehož návrh je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení;

IV.

navrhuje
Organizačnímu výboru Senátu zařadit na pořad schůze Senátu bod: senátní tisk č. 84 –
petice „Zachraňme Šumavu“;

V.

určuje, že
osobami zastupujícími petenty, které požívají práv podle § 142 a odst. 2 jednacího řádu
Senátu jsou mluvčí petičního výboru petice uvedení v příloze č. 2, tohoto usnesení;

VI.

doporučuje, aby
se schůze Senátu dále zúčastnil zástupce Správy Národního parku Šumava a zástupce
Ministerstva životního prostředí ČR, jenž výbor považuje za peticí dotčené, a kteří jsou
uvedeni v příloze č. 2 tohoto usnesení;

VII.

určuje
zpravodajem výboru pro projednání senátního tisku č. 84 na schůzi Senátu
senátora Pavla Eyberta;

VIII.

pověřuje
předsedu výboru senátora Ivo Bárka toto usnesení předložit předsedovi Senátu
Parlamentu ČR, předsedovi Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a
Organizačnímu výboru Senátu.

Ivo Bárek v. r.
předseda výboru
Pavel Eybert v. r.
zpravodaj výboru

Miloš Vystrčil v. r.
ověřovatel výboru

Příloha č. 1
k usnesení č. 57
Počet listů: 1

Návrh usnesení Senátu Parlamentu ČR
SENÁT

Parlamentu České republiky

vědom si vážnosti situace v Národním parku Šumava, ve kterém dochází k nevratným škodám na
tisících hektarů lesa vlivem naprosto nezvládnuté kůrovcové kalamity po sporném ponechání stovek
tisíců kubíků dřeva z polomů bez náležitého ošetření nebo zpracování
I.

bere na vědomí
petici „Zachraňme Šumavu“,která byla předána Senátu Parlamentu ČR 9. 5. 2011;

II.

konstatuje, že
zpravodaj Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí provedl příslušná
šetření ve věci petice uvedené v bodě I;

III.

podporuje
takové postupy dotčených orgánů a státních institucí, které povedou k zastavení
kůrovcové kalamity, což vyžaduje zájem ochrany krajinného rázu i veřejný zájem
zabránění rychlého rozpadu stromového patra ve II. a III. zónách Národního parku
Šumava;

IV.

podporuje
úsilí orgánů a státních institucí, které zajišťují dodržování platných zákonů v Národním
parku Šumava a chrání osoby i majetek občanů;

V.

prohlašuje, že
Národní park Šumava musí sloužit všem občanům České republiky a žádná ze skupin
občanů si jej nesmí nárokovat pro sebe;

VI.

žádá
vládu ČR, aby se zasadila o naplnění nařízení vlády č. 163/1991, kterým byl Národní park
Šumava zřízen, a to zejména:
1) uchování a zlepšení jeho přírodního prostředí,
2) zachování typického vzhledu krajiny,
3) využití území Národního parku k turistice a rekreaci nezhoršující přírodní prostředí;

VII.

žádá
vládu ČR, aby zajistila, že závazky učiněné obcím před vyhlášením oblasti Národního
parku Šumava chráněným územím byly bezezbytku naplňovány;

VIII.

žádá
vládu ČR, aby urychleně připravila zákon o Národním parku Šumava;

IX.

žádá
Ministerstvo životního prostředí ČR o přešetření zákonnosti rozhodnutí č.18517/ENV/06 –
972/620/06 z 5.3.2007 a o přešetření žádosti o jeho zrušení;

X.

žádá
Ministerstvo životního prostředí ČR, aby zajistilo reprezentativní zastoupení legitimních
skupin občanů (vědecká obec, ochrana lesa, obce, atd.) v odborných orgánech Národního
parku Šumava;

XI.

žádá
Ministerstvo životního prostředí ČR, aby o dalším postupu ve věci informovalo Výbor pro
územní rozvoj,veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR, neboť členové
Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí budou problematiku
obsaženou v petici sledovat a vyjadřovat se k ní.

Příloha č. 2
k usnesení č. 57
Počet listů: 1

Seznam osob,
které mají používat práv podle § 142a odst. 2 jednacího řádu Senátu

Petiční výbor:
Ing. František Nykles
Fr. Liszta 12
323 00 Plzeň

Jiří Hůlka
předseda
Svaz obcí NP Šumava
Borová Lada 38
384 92 Borová Lada

Seznam
jenž výbor považuje za peticí dotčené

zástupce Správy Národního parku a CHKO Šumava:
PhDr. Jan Stráský
ředitel
Správa Národního parku a CHKO Šumava
1. máje 260
385 01 Vimperk

Ministerstvo životního prostředí ČR
Mgr. Tomáš Chalupa
ministr

