
Otevřený dopis ministru životního prostředí                                                         Politika územního rozvoje 

1 

 

Vážený pan ministr 

RNDr. Martin Bursík 

Ministr životního prostředí 

Vršovická 1442/65 

Praha 10, 100 10 

Otevřený dopis ministru životního prostředí 

Vážený pane ministře,  

v půlce června se široká veřejnost mohla poprvé seznámit s připraveným návrhem 

Politiky územního rozvoje. Tento dokument bude mít zásadní význam pro územní plánování 

nejen krajů, ale i obcí. Znamená to, že územní samosprávy budou muset při územním 

plánování respektovat usnesení vlády, kterým se bude Politika územního rozvoje (dále jen 

„Politika“) schvalovat. A to dokonce i tehdy, pokud nebudou s mnoha záměry, které se úzce 

dotýkají jejich území a ohrožují jejich životní prostředí i rozvojové záměry, souhlasit. 

Návrh Politiky však obsahuje stále stejné formulace jako rezortní koncepce z roku 

2006 a veškerá snaha, kterou vyvinul nejen Ekologický právní servis a další nevládní 

organizace, ale také obce, nepřinesla změnu v nevhodném vymezení kontroverzních záměrů. 

Politika územního rozvoje by skutečně měla být obecným rámcovým dokumentem a 

rozhodně by neměla přesně vymezit trasy jednotlivých dopravních staveb, které dosud 

nebyly řádně posouzeny (a v rámci Politiky takto ani posouzeny nebudou). Jde přitom o 

natolik významné pozemní komunikace jako je jihomoravská R52 nebo D3 přes Posázaví. 

Vedle toho by Politka v rozporu s programovým prohlášením vlády neměla chránit území pro 

výstavbu nové jaderné elektrárny Blahutovice, stejně tak by bez souhlasu dotčených obcí 

neměla direktivně stanovit šest lokalit, kde má v budoucnu vzniknout úložiště jaderného 

odpadu.
1
 Dosavadní návrh tak slouží spíše coby energetická a dopravní koncepce, která 

nerespektuje ani základní požadavky Strategie udržitelného rozvoje nebo Státní politiky 

životního prostředí. 

 Naopak máme za to, že by Politika měla také stanovit základní požadavky na ochranu 

lidského zdraví před nadměrným hlukem a stále rostoucím znečištěním ovzduší, měla by 

důsledně chránit zemědělskou půdu a nezastavěnou krajinu. Těchto cílů by měla dosáhnout 

pomocí jasných úkolů pro územní plánování stanovených především krajům. 

                                                           
1
 Připomínáme Vaše vyjádření v souvislosti s uvažovanou jadernou elektrárnou Blahutovice: viz 

http://www.martinbursik.cz/5/316/detail/bursik-na-blahutovice-uz-vubec-nikdo-nemysli/ nebo k výstavbě 

úložišť jaderného odpadu: viz http://www.zeleni.cz/5775/clanek/bursik-s-ulozistem-jaderneho-odpadu-musi-

souhlasit-obce/  
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Navíc se odborné posouzení dopadů na soustavu lokalit Natura 2000 odmítlo 

vypořádat s jednotlivými střety s evropsky významnými lokalitami a ptačími oblastmi. Přesto 

muselo potvrdit, že Politika územního rozvoje bude mít významně negativní vliv na evropsky 

významné lokality a ptačí oblasti.  Stejně tak vyhodnocení vlivů na životní prostředí a 

udržitelný rozvoj území nezohledňuje objektivně všechny problémy, které Politika může 

přinést – s odvoláním na přílišnou obecnost dokumentu. 

 Stejně tak upozorňujeme na to, že máme jako občané a představitelé obcí minimální 

možnost ovlivnit tento strategický dokument. Svoje připomínky můžeme zasílat až 

k finálnímu návrhu a hotovému vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Toto 

vyhodnocení navíc považujeme za neobjektivní, neboť už při stanovení požadavků na 

vyhodnocení vlivů došlo k porušení požadavků stavebního zákona. Navíc odborně způsobilá 

osoba, Ateliér T-plan, zpracovala vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, které nelze 

považovat za objektivní (mj. proto, že dospělo k tvrzením opačným než minulé hodnocení 

vlivů na totožnou koncepci Politika územního rozvoje 2006 a navíc neposoudilo jednotlivé 

konkrétní záměry z důvodů „přílišné obecnosti Politiky“, ačkoli právě takové posouzení 

Ministerstvo životního prostředí původně požadovalo). 

Vážený pane ministře, na základě výše uvedeného Vám navrhujeme, aby vaše 

ministerstvo nevydalo k Politice územního rozvoje kladné stanovisko a aby trvalo na 

zpracování nového návrhu, který bude splňovat požadavky nejen ochrany přírody, ale 

především evropského práva. Stejně tak navrhujeme, abyste trval na řádném posouzení 

Politiky územního rozvoje v souladu se zákony a projednání s veřejností, zejména s obcemi, 

které budou realizací Politiky územního rozvoje nejvíce dotčeny. 

 

Děkujeme za Vaši podporu. 

S pozdravem  

 

 


