
Hnutí DUHA bude stav šumavské přírody sledovat i bez povolení
Po třech letech ekologická organizace opět přistupuje k občanské neposlušnosti


pátek 7. června 2002


Již pět měsíců [1] ministerstvo životního prostředí blokuje povolení pro vstup pověřených členů a spolupracovníků Hnutí DUHA do první zóny šumavského národního parku. To by umožnilo sledovat dopady kácení na nejcennější části Šumavy a kontrolovat, zda se  z nich nadále ilegálně nevyváží dřevo [2]. Hnutí DUHA se rozhodlo, že začne stav prvních zón sledovat kvůli úřednickým průtahům již tento víkend i bez povolení.  

Hnutí DUHA bude přitom dodržovat podmínky, které správa parku stanovila při předběžném jednání: s výjimkou ohlášení vstupu předem. Při monitoringu tak nemůže dojít  k  žádnému poškození přírody - například k sešlapávání rostlin [3].  

Pověření členové a spolupracovníci Hnutí DUHA jsou připraveni zaplatit správě parku za přestupek pokutu [4]. Ve studii, která bude výstupem monitoringu, pak zveřejní celkovou částku, kterou museli kvůli získání potřebných informací vynaložit na pokuty. 

Podle zákona mají úředníci na takové rozhodnutí lhůtu jeden měsíc.  Pro nepovolení vstupu do prvních zón parku chybějí věcné argumenty:  maximálně sedm osob, které budou například sčítat rostliny, mladé semenáčky  nebo pařezy totiž nenaruší chráněný vývoj lesa víc, než správou povolené kácení stromů. Ministr Kužvart  ve stejném případě před třemi lety rozhodl ve prospěch Hnutí DUHA s tím, že nezávislá kontrola je v tomto případě ve veřejném zájmu [5].


Jaromír Bláha, vedoucí programu Lesy  Hnutí DUHA, řekl: 
 „Ministr Kužvart před třemi lety veřejnou kontrolu kácení v prvních zónách podpořil. Po té co, byly prokázány případy neoprávněného odvážení dřeva z prvních i druhých zón parku a v jednom případě dokonce krádež prostřednictvím vrtulníků, se ministerstvo snaží všemi prostředky další veřejné kontrole v parku zabránit. Bohužel pro to, abychom mohli zdokumentovat, zda správa parku opět porušuje zákony, musíme sami zákon překročit: přesto, že jsme si o povolení řádně požádali, Kužvartovi úředníci nedokázali žádost za pět měsíců vyřídit.
Je absurdní, že správa parku a ministerstvo pustí do prvních zón dřevorubce a zároveň brání vstupu těm, kteří chtějí jenom sledovat dopady kácení.“

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

Poznámky: 

[1] Hnutí DUHA požádalo o povolení vstupu do 1. zón 11. ledna 2002 
[2] Česká inspekce životního prostředí prokázala na základě podnětů nepovolený odvoz dřeva z první zóny Jezerní slať, z první zóny Ztracená slať a dlouhodobé nedodržování omezení odvozu dřeva z citlivých ekosystémů druhé zóny - řádově v desítkách tisích kubíků. 
[3] Na ústním jednání Hnutí DUHA, MŽP a správy parku dne 22.4.2002 předložila správa řadu podmínek, na které Hnutí DUHA přistoupilo.  Je mezi nimi i podmínka, že do první zóny nevstoupí  v jeden den více než 3, resp. 7 osob. Písemný protokol z tohoto jednání na požádání zašleme.
[4] Při nepovoleném vstupu do první zóny pokutuje správa parku turisty obvykle částkou 100 - 200 Kč.
[5] Tisková konference ministerstva životního prostředí 16. dubna 1999, na které Miloš Kužvart oznámil svůj souhlas porážením stromů.
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



