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Vážený pane řediteli,

v únoru tohoto roku podala Česká společnost

entomologická

na Českou inspekci životního

prostředí (dále jen ČIŽP) podnět, v němž upozorňuje na drastický úbytek zvláště chráněného
jasoně

dymnivkového,

a také na závažné

poškození

vegetace

v oboře Bulhary

v CHKO

Pálava, jehož je úbytek tohoto chráněného druhu zjevným důsledkem.
Na podnět

po zákonné
odpověď

lhůtě (až dne

je velmi

obecného

16. června
charakteru,

2020)

odpověděla
žádné

Jana

Cháberová.

Její

poukazující

na faktické kroky ČIŽP v této záležitosti. Za hlavní důvod neaktivity ČlŽP je zde

zmiňována

koronavirová

krize. Paní Mgr. Cháberová

neobsahuje

Mgr.

v závěru dopisu přislibuje,

bude podnětu věnovat, až to bude možné. Zcela chápeme, že období koronavirové
složité nejen pro pracovníky

ČIŽP. Chápeme

formulace

že se ČIŽP
krize bylo

i to, že zřejmě z těchto důvodů nernohla být

dodržena zákonná lhůta k odpovědi. Taktéž lze pochopit, že vzhledem k omezenému

pohybu

osob nemohlo být šetření ČIŽP zahájeno v průběhu této krize.
Naše Společnost
neobdrželi.

reagovala

na tento dopis v červenci

Opět jsme nuceni konstatovat,

šetření.

zákonná

Předpokládáme

jsme dosud

lhůta k odpovědi.

Nebyli jsme

ani informováni

koronavirové

krize již nic nebránilo v jeho započetí, a že informace o jeho zahájení se k nám

nedostala pouhým nedopatřením.

o zahájení

že nebyla dodržena

2020. Odpověď

však, že po ukončení

Dosavadní

postup ČIŽP v nás vyvolává

značné pochybnosti.

Žádáme

Vás proto o

informaci, kdy bylo ve věci našeho podnětu zahájeno šetření a jak toto šetření probíhá.
S ohledem na předchozí nedodržení zákonných

lhůt stran Vašeho úřadu jistě chápete,

že Vaši odpověď bychom uvítali v nejbližším možném termínu. Děkujeme za pochopení.

Za výbor České společnosti entomologické:
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