
Petr Martan: navzdory Sněmovně jsem založil novou petici za Šumavu

V Parlamentu ČR vzaly věci kolem zákona o Šumavě rychlý spád. Dne 1. 12.  2016
jednal Senát a nepodpořil "Bláhovu petici" za rozšiřování divočiny a v usnesení ji
vzal jen na vědomí. Následující den Sněmovna schválila novelu zákona č. 114/1992
Sb., která má řešit spor o NP Šumava a ochranou přírody s zdevastovanými lesy.

Ač  se  zdá,  že  zastánci  rozšiřování  bezzásahových  a  suchých  lesů  na  Šumavě  mají
vyhráno,  není  tomu tak.  Staví   se  proti  tomu šumavské  obce,  kraje  a  občané z  celé
republiky.  Vznikla  nová  petice  "Za  zákon  pro  zelené  lesy  Šumavy" s  podtitulem
"Šumava pro přírodu a lidi". Za krátkou dobu již přes tisíc lidí podepsalo, že: odmítají
vyhlášení bezzásahového režimu na 30% území a jeho další rozšiřování na 50% za 15 let;
odmítají současné provádění úmyslné těžby dřeva v lesích za účelem financování Správy
NP Šumava; odmítají výstavbu mimo zastavěná a zastavitelná území obcí NP Šumava.
Podepsaní občané se cítí poškozeni újmou na právu na zdravé životní prostředí, které
bylo poškozeno v NP Šumava, ohroženy zdroje vody a zničeny přírodně-kulturní hodnoty
národního významu.
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Petice  ZA  ZÁKON  PRO  ZELENÉ  LESY  ŠUMAVY
Šumava pro přírodu a pro lidi

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané ČR, žádáme Vládu a Parlament České republiky
o vznik zákona o Národním parku Šumava, který:

Nezvýší do 50-ti let bezzásahový režim nad 23% území NP Šumava a tím 
zachová doposud zelené vzrostlé lesy a jejich funkce.
Odmítáme vyhlášení bezzásahového režimu na 30% území a jeho další 
rozšiřování na 50% za 15 let.

Odmítáme současné provádění úmyslné těžby dřeva v lesích za účelem 
financování Správy NP Šumava.
Odmítáme výstavbu mimo zastavěná a zastavitelná území obcí NP Šumava.
Cítíme se poškozeni újmou na právu na zdravé životní prostředí, které bylo 
poškozeno v NP Šumava, ohroženy zdroje vody a zničeny přírodně-kulturní 
hodnoty národního významu.

Petr Martan, ředitel Komunity pro duchovní rozvoj, o. p. s., Čkyně 197, 384 81 Čkyně 
bude zastupovat podepsané ve styku se státními orgány.

čitelně – jméno a příjmení adresa trvalého pobytu podpis
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