Novinky o Politice územního rozvoje
Prodloužený termín pro připomínkování Politiky územního rozvoje
Veřejnost může svoje připomínky k Politice územního rozvoje zasílat až do 25. září
2008. Ministerstvo pro místní rozvoj prodloužení lhůty odůvodňuje tím, že převážná část
připomínkového řízení spadá do obdob letních prázdnin a dovolených. Nevládní organizace
přitom od počátku poukazují právě na nevhodně zvolený okamžik zveřejnění Politiky.
Veřejné projednání Politiky
Ministerstvo pro místní rozvoj přislíbilo, že připraví minimálně dvě veřejná
projednání. Informaci o tom, kdy a kde se budou konat, přineseme příště. Sledujte
www.pur.eps.cz.
Připomínky k Politice územního rozvoje bude možné zaslat přes SMS
Ekologický právní servis připravuje novou možnost, jak se jednoduše a hlavně rychle
zapojit do připomínkování Politiky územního rozvoje – každý bude moci poslat připomínku
k jednotlivým kontroverzním záměrům přes mobilní telefon. Podrobnosti najdete již brzy
na www.pur.eps.cz. Prozatím může každý využít možnosti zaslat připravenou připomínku
prostřednictvím e-mailu.
Během první 14 dnů má Koalice PUR přes 40 členů
Nejen občané, ale i obce mají velký zájem o zasílání novinek o Politice. Už během prvních
14 dnů od spuštění webových stránek má Kolaice PÚR přes 40 členů. Doufáme, že jejich
počet bude stále narůstat. Stejně tak lidé využívají možnost poslat připomínky přes e-mail.
Ekologický právní servis a obce připravují otevřené dopisy ministrům
Obce, ale i občanská sdružení se mohou připojit ke dvěma otevřeným dopisům,
které připravil Ekologický právní servis ve spolupráci s ostatními nevládními organizacemi.
První je adresován Ministru životního prostředí a vyzývá jej, aby učinil všechny potřebné
kroky, aby se Politika nestala nástrojem k prosazení některých staveb, které mohou
významně poškodit životní prostředí i lidské zdraví. Na ministra pro místní rozvoj se
obracíme s prosbou, aby byl při schvalování Politiky zohledněn názor veřejnosti a aby byla
Politika dokumentem, který povede jak ochraně přírody, tak rozvoji ekonomiky.
Pokud se chcete jako obec nebo občanské sdružení k tomuto dopisu přidat,
kontaktujte prosím Vendulu Povolnou, právničku EPS.
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Politika má významný negativní dopad na chráněné lokality
Podle odborného hodnocení bude mít Politika významné negativní dopady na
soustavu chráněných území Natura 2000. Pokud to potvrdí i Ministerstvo životního
prostředí, bude muset být Politika buď přepracována, nebo bude třeba prokázat, že pro její
schválení jsou naléhavé důvody a že existuje veřejný zájem na schválení takové koncepce.
Kromě toho bude třeba přijmout kompenzační opatření a informovat Evropskou komisi.
Napsali o Politice
Média stále častěji informují o Politice územního rozvoje. Nejdříve přinesly čerstvé
informace Hospodářské noviny, které ihned po zveřejnění návrhu vydaly zprávu Jana
Černého o plánech Čunkova ministerstva. Více najdete na http://ihned.cz/1-1011206025444870-000000_print-87.
Mladá fronta také otiskla několik zajímavých informací. Mezi nimi např. článek od
Antonína Pelíška Za čtyři roky zvětší Temelín.
Vybíráme pro Vás citaci z tohoto článku:
„Jak budou vypadat jižní Čechy za čtyři roky? Státní úředníci vidí jejich budoucnost
asi takhle: Je vyřízené povolení na dostavbu temelínské elektrárny, finišují práce na
dokončení dálnice z Prahy do Rakouska a na Šumavě se začínají stavět nová lyžařská
střediska. Připravují se projekty nových přehrad a buduje se tranzitní plynovod od Vodňan
na rakouskou hranici...
Uvedené vize vyplývají z dokumentu Politika územního rozvoje České republiky,
jehož návrh právě představilo ministerstvo pro místní rozvoj. Vláda jej má schválit do konce
letošního roku. Veřejnost, kam patří kromě obyvatel například i obce či krajské úřady, se k
němu může vyjádřit do 16. září.“ (tj. ještě podle starého plánu Ministerstva – pozn. EPS).
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