
Sněmovna možná nakonec návrh o šumavském parku zamítne


středa 14. listopadu 2001


Sněmovní výbor pro životní prostředí dnes učinil technické rozhodnutí - základem pro další  vyjednávání o podobě zákona o šumavském národním parku bude pozměňovací návrh Ministerstva životního prostředí, podepsaný poslancem Miroslavem Máčem (ČSSD). Základem tedy nebude text ekologických organizací, který předložil Libor Ambrozek (KDU-ČSL).

Na jednání zároveň řada poslanců a zástupce legislativní rady vlády upozornili na zásadní nedostatky Máčeho návrhu - takže hrozí, že kvůli špatné práci Kužvartova úřadu bude návrh v konečné diskusi zcela zamítnut.   

Na své příští schůzi bude výbor jednat o jednotlivých paragrafech včetně úprav navrhovaných ekologickými organizacemi [1], které mimo jiné podpořily i příslušné ústavy Akademie věd [2]. Ty by měly zajistit důslednou ochranu šumavské přírody i transparentní hospodaření správy parku.  

Kužvartův návrh především: 

	Za určitých podmínek povoluje použití pesticidů nebo betonování koryt řek dokonce i v první, nejpřísněji chráněné zóně národního parku [3]. Podle mezinárodních standardů by přitom měla být zcela ponechána přírodnímu vývoji. 


	Povinně požaduje porážení kůrovcem napadených stromů v prvních zónách - tedy tam, kde by mělo být podobně jako v jiných evropských národních parcích úplně zakázáno. Paradoxně přitom ve druhých, méně přísných zónách kácení zakazuje,  pokud k tomu není vydáno zvláštní povolení. 


	Správu národního parku rozděluje na dvě samostatné instituce: úředníci, kteří vydávají rozhodnutí a různá povolení, budou přitom odděleni od odborného zázemí. Park proto nebude funkční.


	Kontrola paradoxně zůstane ve stejné části jako hospodaření, na které by měla dohlížet.  


	Umožňuje vznik soukromých mysliveckých honiteb v národním parku. 
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Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl: 
„Vinou špatné práce Kužvartova úřadu se může stát, že poslanci nakonec návrh zákona o šumavském národním parku zcela zamítnou. Park řízený podle tohoto návrhu totiž nebude  funkční. Soukromé honitby, pesticidy a betonování řek v národním parku či povinné kácení kůrovcových stromů za každých okolností do národního parku opravdu nepatří. “


Kontakt:
Jaromír Bláha, Hnutí DUHA,  tel: 0602-440508
Karolína Šůlová, mluvčí Hnutí DUHA, tel: 02-22513859, 0604-202470

K dispozici je stručný informační list, který shrnuje hlavní témata sporu o návrh zákona o národním parku - lze faxovat nebo zaslat emailem. Stanoviska Akademie věd je možno faxovat.  

Další informace: www.narodniparksumava.cz



Poznámky: 

[1] Návrhy připravily tři organizace: Hnutí DUHA, Ekologický právní servis a sdružení Horní Otava. 

[2] Stanovisko Entomologického ústavu AV ČR a Ústavu ekologie krajiny AV ČR

[3] Návrh v § 7 použití pesticidů a regulaci řek v prvních zónách zakazuje. Ale v § 8 umožňuje tento zákaz zrušit zvláštním povolením MŽP. Obdobný režim platí třeba nyní pro porážení kůrovcem napadených stromů v prvních zónách: zvláštní výjimka jej povoluje v 52 z celkem 135 prvních zón.
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