Kužvartův úřad: na naše kácení se nikdo dívat nebude


čtvrtek 16. května 2002


Už o dva měsíce překročili úředníci ministerstva životního prostředí zákonem stanovenou lhůtu pro vydání banálního administrativního povolení, které by Hnutí DUHA umožnilo sledovat dopady kácení na nejcennější části Šumavy a kontrolovat, zda se z prvních zón národního parku nadále ilegálně nevyváží dřevo. Miloš Kužvart přitom před třemi lety nezávislou kontrolu porážení kůrovcem napadených stromů Hnutím DUHA výslovně žádal [1]. 

Hnutí DUHA požádalo ministerstvo životního prostředí o povolení vstupu do prvních zón v lednu 2002.  Úřad však doposud nerozhodl, ačkoli podle zákona tak měl učinit maximálně do dvou měsíců. Hnutí DUHA přitom přistoupilo na jeho podmínky a omezilo počet lidí, kteří by stav porostu monitorovali.  
	
Kužvartovi podřízení se už jednou snažili Hnutí DUHA v kontrole zabránit. V jeho prospěch tehdy rozhodl až ministr. V odůvodnění uvedl: “Umožnění pouhého pěšího vstupu nemůže v tomto případě způsobit na ekosystému I. zóny NP Šumava žádné podstatné škody. Jsem přesvědčen, že udělená výjimka přispěje k tomu, aby toto občanské sdružení mohlo aktivně podílet na přesném a úplném zjišťování skutečného stavu věci a napomáhalo tak i v příslušných správních řízením naplnění principu materiální pravdy.” [2] 

Během posledních tří let se správa národního parku dopustila řady ilegálních činů, na které upozornila až veřejnost – třeba nepovoleného  kácení a odvoz poražených stromů z  prvních zón (Jezerní a Ztracená slať),  neoprávněného transportu dřeva ze druhých  zón vrtulníkem, zneužívání dotací ze Státního fondu životního prostředí na letecké  přibližování dřeva vrtulníky či ponechávání stovek kůrovcových stromů nebo polomů v umělých smrkových monokulturách druhých zón vinou nedbalé asanace. 

Jaromír Bláha, vedoucí programu Lesy Hnutí DUHA, řekl: 
“Není divu, že se úředníci občanů  bojí. Veřejnost totiž systematicky upozorňuje na jejich chyby.”
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Poznámky: 

[1] Tisková konference ministerstva životního prostředí 16. dubna 1999, na které Miloš Kužvart oznámil svůj souhlas porážením stromů.

[2] Rozhodnutí ministra životního prostředí Miloše Kužvarta o rozkladu občanského sdružení Hnutí DUHA proti rozhodnutí územního odboru ministerstva životního prostředí pro českobudějovickou oblast ze 13.7.1999



