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Vážený pane předsedo,

obdržela jsem Váš dopis ze dne 23. srpna 2022, ve kterém se na mne obracíte v návaznosti 

na naše společné setkání, které se uskutečnilo dne 18. srpna 2022 v Krásné Lípě, a to 
v souvislosti s likvidací následků požáru na území Národního parku České Švýcarsko.

K dané záležitosti považuji za nutné sdělit, že Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP") 

sl uvědomuje vážnost situace kolem rozsáhlého požáru v oblasti Českého Švýcarska 

z července a srpna 2022 a je připraveno diskutovat o dalším postupu na území NP České 

Švýcarsko z pohledu opatření minimalizujících vznik požárů v daném území a případných 

změnách v oblasti protipožární ochrany.

V současné době již vedeme diskuzi o preventivních opatřeních, využití systému FIRE-RISK a 

zlepšení dostupnosti zdrojů vody pro případ požáru. To vše a zpráva o požáru bude podkladem 

pro vypracování nové dokumentace ke zdolávání požáru. Je samozřejmostí, že ji budeme 

zpracovávat v součinnosti s HZS.

Vybrané body uvedené v přehledu témat. Vámi nazvanému jako záznam z našeho společného 

jednání ze dne 18. srpna 2022 v Krásné Lípě, pokládám též za podstatné a důležité 

pro následnou podrobnější diskuzi. Děkuji za návrh termínů k dalšímu setkání, zatím 

pravděpodobnější je termín 13. 10. 2022.

Mnoho pozdravů všem starostům regionu.

Ing. Bc. Anna Hubáčková



vážený pan
Ing. Zbyněk Linhart
předseda výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
Senát Parlamentu ČR
Praha
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727710-000-220926101218

Doložka automatizované konverze do dokumentu v elektronické podobě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby
elektronické pod pořadovým číslem , skládající se z  strany,727710-000-220926101218 1
odpovídá obsahu dokumentu, jehož převedením vznikl.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v
dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstup obsahoval tyto zajištovací prvky: bez zajišťovacího prvku.

Subjekt, který konverzi provedl: , IČ: Ministerstvo životního prostředí 00164801

Konverze byla provedena dne: 26.09.2022

Poznámka:

Kontrolu zaevidování této ověřovací doložky lze provést v centrální
evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový
přístup na adrese .https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky 
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