
Píše se rok 2007 a Ministerstvo pro 

místní rozvoj začíná připravovat 

celostátní strategický dokument 

územního plánování s názvem 

Politika úzeMního rozvoje. 

Původní plán zní: schválit Politiku do 

konce roku 2008. První návrh sklidil 

ostrou kritiku ze strany občanů, jejich 

sdružení, obcí i odborníků. Schválení 

pozměněné druhé verze je zatím 

v nedohlednu, v cestě mu nyní navíc 

stojí významná překážka…

Pojďme ale popořádku.

POLITIK A  ÚZEMNÍHO ROZVOJE  PUR 2008

EKOLOGICKÝ PR ÁVNÍ SERVIS
Cílem práce EPS je přispívat k prohlubování 

demokratických procesů. Tato práce je však stále 

více závislá na podpoře lidí, jako jste Vy. Pokud 

si myslíte, že je důležitá, zvažte prosím i Vy, zda ji 

můžete podpořit. Děkujeme.

shrnutí
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMr) připravuje zásadní dokument územního 

plánování s názvem Politika územního rozvoje (Politika). Bez účasti veřejnosti.

leden
První návrh dokumentu obsahuje množství kontroverzních projektů, o nichž 

veřejnost buď vůbec netuší, nebo stále diskutuje. Pokud bude vše probíhat 

jako v případě minulé Politiky, do závazných územních plánů obcí se pěkně 

v tichosti dostanou projekty, které by jejich zastánci v případě otevřené 

demokratické diskuze nemuseli obhájit.

únor Ekologický právní servis (EPS) připravil analýzu Politiky, rozšiřuje ji nejprve 

mezi dotčené obce a kritizuje postup MMr při vytváření dokumentu, jež bude 

mít značný vliv na životy mnoha občanů.

duben EPS spouští speciální internetový portál, který poskytuje nezávislé informace 

o přípravě Politiky a o sporných bodech dokumentu. 

červen EPS ve své Zprávě I upozorňuje na dosavadní průběh příprav i na to, že se sám 

aktivně zasazuje o širší zapojení veřejnosti v dalších fázích přípravy Politiky.

začíná veřejný připomínkovací proces, který je pro občany jedinou 

příležitostí jak ovlivnit budoucí podobu prostředí, v němž žíjí. MMr však 

naplánovalo tento proces na dobu prázdnin a dovolených. Písemné apely 

EPS vedou alespoň k tomu, že MMr nad rámec zákona uspořádá dvě veřejná 

projednávání a prodlouží lhůtu pro zasílání připomínek zhruba o měsíc.

červenec EPS přichází s celoevropskou novinkou - rozjíždí systém zasílání připomínek 

jednoduše pomocí SMS. občané mohou přes internetový portál posílat 

připomínky pohodlně také prostřednictvím e-mailu.

Během připomínkování EPS aktivně oslovuje veřejnost, ostatní nevládní 

organizace, Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a dotčené obce. ve 

spolupráci s EPS nebo v režii místních iniciativ se koná několik veřejných 

setkání v oblastech dotčených návrhy obsaženými v Politice. na koncertě proti 

dálnici D3 v Pikovicích pod návalem SMS připomínek kolabuje telefonní síť.

25. 9. 2008 tímto dnem končí lhůta pro připomínkování. Projednávání Politiky provázel 

rekordní zájem veřejnosti. Do rukou úředníků MMr bylo doručeno kolem 

9000 připomínek obcí, sdružení i jednotlivců. 

říjen EPS zahajuje jednání o maximálním zohlednění všech připomínek občanů.

listopad zásadní výhrady vůči Politice předkládá Česká komora architektů.

Pečlivě zpracované analýzy problémových míst předložené MŽP a osobní 

jednání právníků EPS s ministrem Bursíkem se velkou měrou podílejí na tom, 

že MŽP opouští svůj původně nevšímavý postoj a začíná se o Politiku zajímat 

z hlediska dopadů na životní prostředí. Ministr Bursík na společné schůzce 

ujišťuje EPS a představitele dalších nevládních organizací, že i jeho úřad bude 

na zapracování připomínek trvat. 

prosinec MMr předkládá upravený návrh Politiky územního rozvoje.  Pod tlakem 

veřejnosti provádí  v textu návrhu některé změny k lepšímu. vypuštěn je plán 

na vybudování kanálu Dunaj-odra-labe, vyjmut je závazný odkaz na zastaralý 

plán, který počítal s budováním desítek zbytečných přehrad na českých 

vodních tocích, jinak je zakreslen koridor pro dálnici D3 v Posázaví a r35 přes 

Český ráj. Řadu dalších připomínek občanů však MMr nadále ignoruje, některé 

pak zcela arogantně odmítá.

EPS ještě před konce roku stíhá vydat analýzu vypořádání  připomínek 

veřejnosti k Politice územního rozvoje.

leden
MŽP vydává negativní stanovisko k Politice z hlediska jejích vlivů na životní 

prostředí (Sea), které tvoří velkou překážku jejímu přijetí v současné podobě. 

Pro zajímavost: MŽP vydá takové nesouhlasné stanovisko jen v naprosto 

mizivém procentu případů.

Politika územního rozvoje ještě nebyla zařazena na program jednání vlády, ani 

přepracována tak, aby plnila svou funkci koncepčního nástroje územního plánování 

a nebyla pouze cestou, jak prosadit kontroverzní projekty politickou silou. 

březen Prozatím se tedy podařilo zabránit schválení Politiky v podobě, která obsahuje 

řadu záměrů poškozujících životní prostředí stovek a tisíců lidí.

Děkujeme tímto všem, kteří zaslali svou připomínku 
a spolu s námi věří, že se na rozhodování o věcech 
veřejných občané mohou opravdu podílet. 
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http://www.eps.cz/cz2136155/podporte-nas/
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