
Česká inspekce životního prostředí
Ing. Erik Geuss 
Na Břehu 267
190 00 Praha 9

 
Věc: Žádost o informace

                                                                           V Českých Budějovicích dne 24. 7. 2015

Vážený pane řediteli,

dne 1.  12.  2014 jsem Vám zaslal  podnět k šetření  a žádal,  abych byl  o výsledcích
šetření informován. Musím konstatovat, že na podnět Váš úřad k dnešnímu dni nereagoval. 

 Podnět se týkal těchto skutečností:  

1. ve věci  dlouhodobého zhoršování  životního  prostředí  v Národním parku Šumava
(dále jen NP), a to od roku 2007, kdy došlo k razantnímu vyhlašování bezzásahových území
v rozporu s právními předpisy. 

V     současné  době  lze  škodu  na  funkcích  lesa,  jako  složce  životního  prostředí,
odhadnout na částku přesahující 100 miliard Kč.

2. ve věci zhoršování stávajícího vodního režimu lesních pozemků NP, jako důsledek
vzniku 20.000 ha odumřelých lesních porostů, holin a ploch po kůrovcových těžbách.  V §
16 odst. 1 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění je uveden zákaz na celém území
národních parků měnit stávající vodní režim pozemků. Celé území NP Šumava je zahrnuto
do Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (dále jen CHOPAV) a to nařízením vlády č.
40/1978 Sb., podle zákona o vodách. V CHOPAV mají být uplatňována ochranná opatření,
jejichž  cílem  je  zabránit  snižování  vodního  potencionálu  území,  nepříznivým  změnám
jakosti vod a takovým zásahům do přírodních poměrů, které by mohly negativně ovlivnit
vodohospodářskou funkci území (přirozená retenční schopnost a možný zdroj pitné vody).

V důsledku bezzásahovosti došlo ke snížení retenční schopnosti lesních pozemků na
ploše větší  než 20.000 ha (odumření  mechových porostů,  mineralizace humusu,  změny
teplotních  poměrů atd.)  a  škodám na vodohospodářské funkci  lesa v rozsahu 10 až  20
miliard Kč. 

Dopisem ze  dne  23.  12.  2014  jste  mne  informoval,  že  Česká  inspekce  životního
prostředí (dále jen ČIŽP) se dozorem nad respektováním platné legislativy zabývá i vůči NP.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., v platném znění, Vás žádám o poskytnutí
těchto informací:

1. Kolik dozorových šetření provedla ČIŽP v NP ve vztahu k podanému podnětu.
2. Zjistila ČIŽP porušení právních předpisů ve vztahu k bodu 1. podnětu?
3. Zjistila ČIŽP porušení právních předpisů ve vztahu k bodu 2. podnětu?



4. Jaká  opatření  k nápravě  a  sankce  uložila  ČIŽP  ve  vztahu  k šetření  podnětu  
uvedeného v bodě 1 a 2?

5. Jaká  šetření  provedla  ČIŽP  na  území  CHOPAV  ve  vztahu  ke  snižování  vodního
potencionálu území a jaká opatření a sankce uložila?

Děkuji za poskytnuté informace.

Na vědomí: Hnutí Život

S pozdravem

Ing. Karel Simon
Klavíkova 6

                                                                                                                   360 04 České Budějovice   


