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Petice za dobrý zákon o Národním parku Šumava 

podání petice ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním 

(doplnění podání) 

 

                V Praze dne 3. září 2014 

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, 

 

doplňujeme podání petice ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním učiněné 

dne 10. července 2014, kdy jsme Vám předali 25 555 podpisů petice za dobrý zákon o 

Národním parku Šumava. Během dvou měsíců podepsalo petici dalších 16 112 

signatářů, jejichž podpisy Vám předáváme v tomto doplňujícím podání. 

Petici za dobrý zákon o Národním parku Šumava tedy podepsalo celkem 41 667 

občanů. Z toho 7 081 osob podpořilo petici on-line na webu www.hnutiduha.cz/petice/. 

Jejich seznam s uvedením jména, příjmení a trvalého bydliště a dalších údajů je 

součástí příloh podání. Ostatních 34 586 podpisů je na vyplněných petičních arších. Je 

mezi nimi i 4 633 podpisů návštěvníků pramenů Vltavy přímo z Národního parku 

Šumava. Nezanedbatelné množství podpisů je od obyvatel Šumavy a Pošumaví. 

Důvody podání petice a podrobnější informace k petici jsou uvedeny v předchozím 
podání 

Žádáme Vás o projednání naší petice v Petičním výboru, ve Výboru pro životní 
prostředí a v Zemědělském výboru, o zaslání petice k informaci poslaneckým 
klubům a o podání informace o petici na schůzi Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. 

Děkujeme, že naši petici zohledníte v rozhodování o budoucnosti Národního 
parku Šumava a šumavské přírody. Jsme kdykoliv k dispozici se s Vámi osobně 
setkat a zodpovědět Vaše případné dotazy. Prosíme, abyste nás informovali o svých 
krocích v této věci. 

 

S úctou 

 

 

Prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a 
Centrum výzkumu globální změny Akademie věd ČR, trvale bytem Prostřední Svince 
35, 382 32 Velešín, tel.: 604-753397, e-mail: pavel.kindlmann@centrum.cz  
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Petr Vacek, v.r., herec, trvale bytem Nad pískovnou 1470/45, 140 00 Praha 4, e-mail: 
pvacek@mybox.cz   

 

 

MVDr. Jaromír Bláha, Hnutí DUHA, trvale bytem Na kole 726, 263 01 Dobříš, tel.: 731-
463929, e-mail: jaromir.blaha@hnutiduha.cz 

 

 

Přílohy:  

Petiční archy petice za dobrý zákon o Národním parku Šumava s 13 581 podpisy 

Seznam 2 530 osob s uvedením adresy trvalého bydliště, které podepsaly petici on-
line na webu www.hnutiduha.cz/petice/ 
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