NOVINKY O POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE
16. července 2008
Pošlete připomínky k Politice prostřednictvím SMS
Je důležité, aby příprava Politiky neproběhla tentokrát bez povšimnutí
veřejnosti. Ekologický právní servis pro Vás proto připravil připomínky
k některým tématům. Zapojit se do přípravy Politiky územního rozvoje je
jednoduché:
 každý
může
odeslat
pomoci
formuláře
na
http://www.pur.eps.cz/zapojte-se/vzor-pripominky/R52/ předem
připravenou připomínku k vybraným tématům emailem
 pro nejširší veřejnost jsme připravili možnost, jak jednoduše
poslat svou připomínku pomocí SMS. Systém funguje tak, že po
vyťukání SMS v předem určeném tvaru bude automaticky
vygenerována emailová připomínka, která odejde na adresu
MMR. Více informací o tom jak SMS připomínku poslat najdete
na http://www.pur.eps.cz/zapojte-se/sms/.
 Každá obec může poslat připomínku. Obce by svoje připomínky
měly sepsat písemně a poslat je přímo Ministerstvu pro místní
rozvoj na adresu Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor územního
plánování, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1
Kromě toho EPS ve spolupráci s některými nevládními organizacemi a
obcemi připravil a připravuje podrobné expertní připomínky jak k návrhu
Politiky, tak k vyhodnocení vlivů na životní prostředí a chráněné oblasti
Natura 2000.
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Veřejné projednání Politiky
Ministerstvo pro místní rozvoj informovalo, že veřejné projednání
Politiky územního rozvoje se bude konat dne 22. 7. 2008 ve Velkém sálu
Městské knihovny v Praze. Začátek je plánovaný na 16. 30. V programu je
vyhrazeno místo na diskusi a připomínky. Přijďte se zeptat ministerských
úředníků na Politiku územního rozvoje. Pro ty, kteří mají blíže do Brna je
přichystáno druhé veřejné projednání, které se bude konat v září.
Ministerstvo pro místní rozvoj uznalo, že je nevhodné uspořádat obě
projednání v době dovolených. O přesném datu Vás budeme informovat a
podrobnosti najdete také na www.pur.eps.cz.
Koalice PUR se opět rozšířila a ministerstvo již dostalo řadu připomínek
Stále více obcí a lidí má zájem o pravidelné informace o Politice
územního rozvoje a není jim lhostejné, jak vláda plánuje stavbu dálnic, letiště
nebo úložišť jaderného odpadu. Stejně tak už řada lidí a obcí lidí poslala
připomínku k Politice. Doufáme, že do skončení připomínkového řízení jich
bude ještě několikanásobně více.
Obce se stále mohou připojit k otevřeným dopisům
Obce, ale i občanská sdružení se mohou až do poloviny srpna připojit ke
dvěma otevřeným dopisům, o kterých jsme Vás informovali již minule. Oba
připravil Ekologický právní servis a první je adresován ministerstvu životního
prostředí, druhý ministru pro místní rozvoj. Otevřené dopisy žádají, aby byla
Politika územního rozvoje připravena v souladu s požadavky obcí, veřejnosti a
především aby rovnoměrně zahrnula nejen dopravní, energetické a
ekonomické aspekty, ale také ochranu veřejného zdraví, životního prostředí a
sociální otázky.
Pokud se ještě chcete jako obec nebo občanské sdružení k tomuto
dopisu připojit, kontaktujte prosím Vendulu Povolnou, právničku EPS.
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Nevládní organizace požádaly ministra Bursíka o spolupráci
Minulý týden poslalo 9 předních českých nevládních organizací, které se
zabývají ochranou životního prostředí a lidských práv, dopis ministru
Bursíkovi. Požádaly ministra životního prostředí, aby učinil všechny kroky,
které povedou k přijetí kvalitní Politiky územního rozvoje, která se stane
nástrojem pro rozvoj České republiky. Upozornily ministra, že dosavadní
návrh je spíše krátkozrakým plánem, který by prosazoval realizaci
kontroverzních a jednostranných zájmů.
Kontakty
Mgr. Vendula Povolná, právnička Ekologického právního servisu
E-mail: vendula.povolna@eps.cz
Web: www.pur.eps.cz
Mobil: 775 154 088
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