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USNESENÍ
Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu
a životní prostředí
č. 28 ze dne 7. března 2013

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
SENÁT
9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
28. USNESENÍ
z 6. schůze konané dne 7. března 2013
k petici č. 11/12 - "NE-35 procent prvních zón v NP Šumava"
Senátní tisk č. 4
Výbor po úvodním slovu, odůvodnění a informaci zpravodaje výboru senátora Pavla Eyberta
o průběhu a výsledcích šetření k uvedené petici v souladu s § 142a zákona č. 107/1999 Sb.,
o jednacím řádu Senátu a Podrobnějšími pravidly projednávání peticí, a po rozpravě
VÝBOR
I.

oznamuje
Organizačnímu výboru Senátu Parlamentu ČR (PČR), že šetření ve věci senátního
tisku č. 4, petice „NE-35 procent prvních zón v NP Šumava“ bylo ukončeno;

II.

doporučuje
a) Senátu PČR, na základě zevrubného seznámení a projednání senátního tisku č. 4,
petice „NE-35 procent prvních zón v NP Šumava“, na základě šetření
zpravodajem výboru přijmout usnesení, jehož návrh je uveden v příloze č. 1,
která tvoří přílohu tohoto usnesení;
b) uskutečnit výjezdní zasedání výboru na Šumavu před schvalováním návrhu
zákona o NP Šumava v Senátu PČR;

III.

navrhuje
Organizačnímu výboru Senátu PČR zařadit na pořad schůze Senátu bod: senátní tisk
č. 4, petice „NE-35 procent prvních zón v NP Šumava“;

IV.

určuje, že
osobami zastupujícími petenty, které požívají práv podle § 142a odst. 2 jednacího
řádu Senátu PČR, jsou mluvčí petičního výboru petice uvedení v příloze č. 2, která
tvoří přílohu tohoto usnesení;

V.

doporučuje, aby
se schůze Senátu PČR dále zúčastnil zástupce Správy Národního parku Šumava a
zástupce Ministerstva životního prostředí ČR, jež výbor považuje za peticí dotčené, a
kteří jsou uvedeni v příloze č. 2 tohoto usnesení;

VI.

určuje
zpravodajem výboru pro projednání senátního tisku č. 4 na schůzi Senátu
senátora Pavla Eyberta;

VII.

pověřuje
předsedu výboru senátora Ivo Bárka, aby toto usnesení předložil předsedovi Senátu
PČR, předsedovi Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a
Organizačnímu výboru Senátu.

Ivo Bárek v. r.
předseda výboru

Pavel Eybert v. r.
zpravodaj výboru

Petr Vícha v. r.
ověřovatel výboru

Příloha č. 1 k Usnesení VUZP č. 28 ze dne 7. března 2013

Návrh usnesení Senátu Parlamentu ČR
SENÁT

Parlamentu České republiky

I.

bere na vědomí
petici „NE-35 procent prvních zón v NP Šumava“, která byla předána Senátu
Parlamentu ČR 29. listopadu 2012;

II.

konstatuje, že
zpravodaj Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí provedl
příslušná šetření ve věci petice uvedené v bodě I;

III.

bere na vědomí
mínění téměř 11 000 petentů, kteří v návrhu zákona o Národním parku Šumava
nechtějí 26,5% prvních zón ihned a nechtějí 35% prvních zón v budoucnu.

Příloha č. 2 k Usnesení VUZP č. 28 ze dne 7. března 2013

Seznam osob,
které mají požívat práv podle § 142a odst. 2 Jednacího řádu Senátu ČR
Petiční výbor:
Petr Martan
ředitel Komunity pro duchovní rozvoj, o.p.s.
Čkyně 197
384 81 Čkyně
MUDr. Naděžda Kavalírová
předsedkyně Konfederace politických vězňů ČR
5. května 47
140 00 Praha 4 Pankrác
Ing. Josef Kalbáč
poradce prezidenta republiky
Třebohostice 15
386 01 Strakonice

Seznam osob,
jež výbor považuje za peticí dotčené

zástupce Správy Národního parku a CHKO Šumava:
Mgr. Jiří Mánek
ředitel
Správa NP a CHKO Šumava
1. máje 260
385 01 Vimperk

Ministerstvo životního prostředí ČR
Mgr. Tomáš Chalupa
ministr

