
VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

PŘEDSEDA VÝBORU 

Zbyněk Linhart

           V Praze dne 15. října 2021

 

Vážený pane ministře, 

ve Vašem dopise, datovaném 20. 9. 2021, který jsme ale obdrželi až dne 6. 10. 2021, namísto 

požadovaných konkrétních odpovědí jen v krátkosti uvádíte, že než další vzájemné dopisování 

byste uvítal spíše osobní setkání, kde bychom mohli všechna témata prodiskutovat a sdělit si 

své názory a pokusit se (sic!) dohodnout na jejich řešení. 

Pane ministře, musím uznat, že vykazujete skutečně obdivuhodnou schopnost vyhýbat se 

rozhodnutí po jakkoli dlouhou dobu, která je k takovému nerozhodování a oddalování řešení 

problémů potřeba. 

Já se s Vámi samozřejmě kdykoli opět rád sejdu, stejně jako využívám kdykoli jakoukoli 

možnost s Vámi napřímo mluvit. Mnoho věcí jsme si vyjasnili již před 6 lety, i potom 

v následných debatách. Bohužel bez výsledku.  A tak k čemu to další setkání bude? Abyste 

mi všechno opět odkýval a následně zase neudělal nic? Vždyť i vy sám přece víte až moc 

dobře, že aby se cokoli z toho, na co se Vás roky ptám, mohlo začít řešit, potřebuje, abyste 

o tom nějak rozhodl. Celé té nakumulované plejádě zatuchlých a zatuhlých problémů chybí 

k posunu jedna jediná věc – abyste už konečně nějak něco rozhodl. Když jste to ale neudělal 

za téměř 8 let ve funkci ministra ani po mnoha urgencích, bude naše další setkání v řadě jiné, 

abyste tentokrát něco už rozhodl a zařídil? 



Nevíte, jak rozhodnout o kempu na Mezní Louce? (Nestačí jen bourat. A zakazovat!). Areál 

u Správy NP ČŠ v Krásné Lípě se může po dvaceti letech konečně začít realizovat, je schválena 

dotace atp. a stále nic. Vymýšlení dalších nesmyslů ze strany MŽP !  Atp. Atp.  

Můžeme si o tom samozřejmě zase promluvit. 

Mohu v zásadě, pokud jde o setkání v Praze, úterý až čtvrtky. Nechávám na Vás.

S pozdravem

     

Vážený pan
Mgr. Richard Brabec
ministr
Ministerstvo životního prostředí ČR
Praha
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