
Nezákonné jednání MŽP a Správy NP Šumava a požadavek na informace

Současné vedení MŽP a Správy NP Šumava, za významné placené pomoci Hnutí Duha (i medií)
jedná  v  rozporu   s  celosvětově  uznávanými  principy  ochrany přírody,  v  dlouhodobém záměru
vyloučit místní obyvatelstvo nejen z jednání, ale i „vytěsnit“ ho z území Šumavy. Žel  nejedná se
o jednotlivé pochybení,  ale  o  dlouhodobé systémové,  ideologické,  škodlivé,  nezákonné jednání,
přičemž  v  analogických  případech  dochází  k  odstoupení  či  odvolání  příslušných  vedoucích
pracovníků. 

Proto Hnutí Život prohlašuje:
- plně se stavíme za potřeby obcí při projednávání Plánu péče
- nesouhlasíme s naoktrojovanou primitivní ideologií prvoplánově bezzásahově vyráběné virtuální
divočiny,  (jež  vychází  z  tichých  revanšistických  požadavků  Bavorska  vytvořit  nejrozsáhlejší
divočinu s predátory mezi Atlantikem a Uralem na české Šumavě), přičemž však není sledován
celostní pohled, širší a zpětné vazby, ani celosvětové zkušeností, biodiverzita, vodní režim, trvalá
udržitelnost a potřeby ekosystémové asistenční péče (řízené sukcese) ke vzniku přírodních biotopů,
rozsáhle specifikované (dnes již na cca 2 tis. stranách) v publikacích: Šumava a její perspektivy I, II
(zpracovaném  velkým  kolektivu  autorů)  a  nově  v  publikaci  Květena  světových  regionů  v
souvislostech I-VIII ( celosvětově sledované na webu)
- žádáme o  zasílání informací o zamýšlených zásazích a správních řízeních

Přikládáme:
- rozsudek Nejvyššího správního soudu, který zamítl kasační stížnost MŽP
- komentář Předsedy Svazu obcí NP Šumava a starosty obce Modrava Ing. Antonína Schuberta
- požadavek Hnutí Život na informace ze Správy NPŠ a MŽP

Správa NP Šumava
385 01 Vimperk, 1.máje 206

Hnutí  Život  z.s.,  zapsané  ve  spolkovém  rejstříku,  vedeném  Krajským  soudem  v  Plzni  pod
identifikačním  číslem  036  13  429,  za  účelem  ochrana  přírody,  krajiny  a  životního  prostředí,
požaduje podle § 70 zák.  č.  114/1992 Sb. včasné  informování o všech zamýšlených zásazích a
zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny
chráněné podle tohoto zákona - tedy na území BR UNESCO, NP, CHKO, CHOPAV, EVL, PO a
maloplošných CHÚ ve vaší správě. 
Kontakty:  e-mail: priroda@hnutizivot.cz, 

      tel: 377 227 068, 606 616 400
Děkujeme.

Za výbor: Pavel Valtr
Ministerstvo životního prostředí
100 10 Praha 10, Vršovická 65
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