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Ředitel S NPP
Na vyhlídce 5
669 02 Znojmo
Věc: Žádost o prodloužení termínu pro podávání připomínek k „ Plánu péče o Národní park Podyjí a
jeho ochranné pásmo 2010 – 2020“
Vážený pane řediteli,
starostové Svazku obcí NPP Vás tímto žádají o prodloužení termínu podání připomínek k
„ Plánu péče o Národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo 2010 – 2020“ do 31.12.2010.
Důvodem je Vámi určený, naprosto nevhodný a nedostatečný termín k projednání tohoto pro
obce na území NP z á s a d n í h o dokumentu. Zaslání materiálů dosavadním zastupitelstvům těsně
před ukončení jejich mandátu a termín podávání připomínek do 15.11.2010, těsně před nebo po
ustanovení nových zastupitelstev, je vzhledem k závažnosti těchto materiálů a možných dopadů pro
obce v ochranném pásmu NPP naprosto nedostatečný zejména s ohledem na skutečnost, že jde o
značně rozsáhlý materiál. Vzhledem ke skutečnosti, že ačkoliv S NPP na těchto materiálech pracovala
řadu měsíců, s obcemi k jejich obsahu a závěrům neprovedla žádné konzultace, je proto naprosto
nezbytné dát obcím dostatek času, aby se s nimi seznámily a měly možnost se k nim vyjádřit.
Termín konání komunálních voleb a důsledky s nimi spojené byly S NPP jistě známy, proto
nelze než považovat zvolený postup S NPP za schválnost a úřední svévoli k tíží obcí, jichž se týká,
neboť ze strany S NPP bylo předložení „Plánu“ a termínu možností podávat němu připomínky
provedeno v době, kdy se s nimi jednotlivá, nově zvolená, zastupitelstva nestihla ani řádně seznámit,
natož k nim své připomínky předložit. Toto závažné pochybení proto obce, jichž se „Plán…“ týká,
žádají napravit, tj. prodloužit termín k podání připomínek a námitek k jeho podobě do 31.12.2010.
S pozdravem za Svazek obcí NPP
Předseda Svazku obcí Národního parku Podyjí
Bc. Josef F r é l i c h

