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Vážený pane senátore,

obdržel jsem Váš další dopis ze dne 25. srpna 2021, ve kterém reagujete na moji odpověď 

ze dne 8. června 2021 (č.j. MZP/2021/620/955). V tomto dopise jsem se z mého pohledu 

vyjádřil ke všem tématům, která jste zmínil v předchozích dvou dopisech, a to v rozsahu 

a míře podrobnosti, které se mně jeví odpovídající s ohledem na charakter a podobu 

dosavadní vzájemné korespondence. Vaše poslední tři dopisy vnímám především jako apel 

na moji osobu, abych se o daná témata zajímal blíže a pokud možno zajistil či urychlil plnění 
některých úkolů. Vzhledem k tomu, že vybraná témata uváděná ve Vašich dopisech vnímám 

stejně jako Vy za podstatná a důležitá, zajistil jsem si k Vámi popisované problematice 

adekvátní podklady, které jsem pečlivě prostudoval a na základě těchto podkladů si udělal 

názor na jednotlivé podněty, na která opakovaně poukazujete. Stejně tak jsem naposledy 
na jaře tohoto roku region Českého Švýcarska navštívil, abych si některá místa (např. 

soutěsky řeky Kamenice, areál Pravčické brány či kemp na Mezní Louce) prohlédl osobně 

a získal tak ještě podrobnější informace a vhled k Vámi uváděným podnětům.

S přihlédnutím k dosavadnímu charakteru a obsahu naší vzájemné komunikace. Vámi 

vynaložené energii a času potřebného pro sepsání tří dosavadních podrobných dopisů, bych 

v tuto chvíli již spíše uvítal osobní setkání, než další vzájemné dopisování v této věci. V rámci 

osobního setkání bychom mohli všechna témata prodiskutovat, sdělit si svoje informace, 

názory a pokusit se dohodnout na dalším postupu při jejich řešení.

S pozdravem



vážený pan
Ing. Zbyněk Linhart
senátor
Senát Parlamentu ČR 
Praha
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Ověřovací doložka konverze do souboru obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 142168660-257981-211005131240, že tento soubor, který vznikl
převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů, se doslovně
shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Ověřující osoba: Irena Hrabalová - Sekce politiky a mezinárodních vztahů
Vystavil: Ministerstvo životního prostředí

V Praze dne 05.10.2021
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