Vážený pane ministře,
dovolte nám prosím urgovat náš návrh na krátkou
konzultační schůzku ve věci kůrovcové kalamity v ČR. Chápeme Vaše vysoké pracovní
vytížení, ale obtíženě se smiřujeme s tím, že názor naší skupiny bez komentáře opomíjíte.
Naší žádost jsme adresovali Vašemu úřadu již 17.7. a jediná reakce, kterou jsme zatím z MZe
obdrželi bylo varování před směšováním profesních a volnočasových aktivit našeho předsedy,
který kromě práce ve státní organizaci zřízené pod MZe uplatňuje stejný zájem i v našem
občanském sdružení.
Pro doplnění významu naší aktivity sdělujeme, že o stejnou schůzku jsme požádali pana
ministra Brabce (zde v záležitosti výkonu Vrchního státního dozoru nad lesy), kde jsme byli
alespoň pozvání k jednání s náměstkem, panem Dolejským.
Ministerstvo zemědělství dosud chápeme také jako nositele erudice v otázkách ochrany lesa,
kromě zásadních otázek hospodářského plánování v nakládání s obnovitelnou surovinou, kde
zastává úplný odborný primát.
Pokud nemáte čas ani na krátkou informační schůzku, dovolujeme si požádat o sdělení Vaši
strategie směřující k zastavení kůrovcové kalamity v rámci práva na informace o životním
prostředí (Přístup k informacím o životním prostředí představuje prvotní předpoklad
kvalifikované účasti veřejnosti na jeho ochraně. Právo na informace o životním prostředí je
zaručeno čl. 35 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, podle kterého má každý právo na
včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů. Tohoto práva je
však možné domáhat se s ohledem na čl. 41 Listiny pouze v mezích zákona, který jej provádí,
tj. zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.).
V zájmu lesů naší republiky představujících základní složku životního prostředí a zároveň
nejvýznamnější přirozený regulátor klimatu
za Hnutí Život z.s. výbor pro lesní hospodářství:
Ing. Martin Klewar , Ing. Jaroslav Novák , Ing. Karel Simon , Ing. Arch. Pavel Vatr , Ing. Ivo
Vicena CSc. , Ing. Jan Štrobl
==================================================================
Dne 2018-07-27 13:32, ekolog@hnutizivot.cz napsal:
Dobrý den, dotazuji se touto cestou, zda byl náš návrh na krátkou
konzultační schůzku akceptován a zařazen do přípravy programu pana
mistra, nebo jsme byli vyhodnocení jako pominutelná aktivita.
V zájmu státu a životního prostředí České republiky,
předseda Hnutí Život z.s. Martin Klewar
==================================================================
Datum: 2018-07-17 15:32 / Odesílatel: ekolog@hnutizivot.cz
Vážený pane ministře, obracíme se na Vás s žádostí o schůzku, během které bychom Vám
rádi předložili koncepční návrh na řešení kůrovcové kalamity.
Jak je Vám známo, situace je velmi vážná a dochází k významným škodám na majetku státu i
všech dalších vlastnických subjektů a k významným škodám na lesním, resp. živ. prostředí.

Věříme, že během naší společné schůzky bychom Vám mohli pomoci k ještě hlubšímu
pochopení situace a východisek, které jsou Vám již tak značně známy.
Prosím o udělení termínu schůzky a cca 1 hodinu Vašeho ctěného času.
Současný předseda Hnutí Život z.s. www.hnutizivot.cz,
Martin Klewar,
PS: Naše sdružení vzniklo jako určitý antagonismus k Hnutí Duha, na rozdíl od kterého
sdružujeme lidi chápající lesní ekosystémy jako národní bohatství svěřené nám k aktivní
správě a využívání za současné přísné kázně v ochraně obnovitelné suroviny potažmo
základní složky životního prostředí.
Zakládajícím naším členem je Ing. Arch. Pavel Valtr, EIA, SEA, ekolog a urbanista, čestnými
a řádnými členy potom profesoři environmentálních nauk, činní i penzionovaní odborní
pracovníci státní správy a řada dalších praktických hospodářů, mezi jinými:
Čermák Jan, Prof., RNDr, CSc, fyziolog a ekolog, soudní znalec
Jeník Jan, Prof.,Ing, CSc., dr.h.c., geobotanik, lesník, znalec tropických pralesů, čestný
předseda Českého výboru MAB
Kinzl Emil, Šumavák, předseda občanského sdružení Otevřená Šumava
Krečmer Vladimír, Ing., CSc., environmentalista, klimatolog, lesník, soudní znalec
Mrkva Radomír, Prof., Ing., CSc., entomolog, ochrana lesa a přírody, soudní znalec
Stráský Jan, PhDr., předseda KČT, býv. ředitel Správy NP a CHKO
Šumava, poslední předseda federální vlády Československa
Vicena Ivo,Ing.,CSc, lesník, soudní znalec
Hůlka Jiří, Bc, starosta města Horní Planá
Jiří Ježek, Doc.RNDr.PhD., ZČU v Plzni
Jirsa Tomáš, Ing.,MBA, senátor, starosta města Hluboká
Mánek Jiří., Mgr., býv.řed. NP a CHKO Šumava
Martan Petr, komunita pro duchovní rozvoj Čkyně, lesnický poradce
Mazín Václav, Ing.,PhD., býv. řed. Pozemkového úřadu Plzeň
Mikuš Dušan, Ing., vedoucí lesní správy Lesů SR
Novák Jaroslav, Ing, býv. provozní sekční JZD Slušovice
Nykles František, Ing., býv. předseda Svazu šumavských obcí
Pokorný Jan RNDr.CSc, ENKI o.p.s
Říha Martin, Ing.arch, býv. nám. ministra životního prostředí
Simon Karel, Ing, lesník, soudní znalec, penzionovaný ředitel oblastního inspektorátu ČIŽP
Šeda Miloš, zahradní architekt, Planá / Prášily
Valtr Viktor, RNDr,CSc, geofyzik, býv.pracovník AV ČR
Vojtek Jozef, Mgr, krajinný ekolog, občanské sdružení Matyáš Korvín, Slovensko

