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Tisková zpráva ze dne 28. února 2003:

Diskuse o územního plánu Pardubicka byla zklamáním

Veřejná projednání potvrdila formálnost schvalování konceptu kraje


Zástupci několika občanských sdružení, kteří se zúčastnili dvou veřejných projednání konceptu územního plánu Pardubického kraje v pondělí 24. 2. v České Třebové a druhý den v Pardubicích, jsou znepokojeni jejich průběhem a také kvalitou a ekologického posouzení tohoto konceptu. Proto do konce března chtějí na Ministerstvo životního prostředí poslat stížnost, v níž upozorní na řadu nezákonností a nedostatků dosavadního procesu a vyzvou ho, aby zjednal nápravu. 

„Už jsem zažil různá projednávání, ale to v České Třebové bylo bohužel poněkud komické. Nikdo například občanům a starostům Rybníka, Semanína a Sloupnice kvalifikovaně neodpověděl na otázky kolem umístění rychlostní silnice R35 přes tyto obce nebo v jejich těsné blízkosti,“ prohlásil rozhořčeně Miroslav Patrik z Dětí Země, který na jednání byl nucen s řadou otázek také vystoupit. 

Projednávání v Pardubicích mělo obdobný průběh. Zástupce krajského úřadu Bohumil Burdych, který ho nepochopitelně moderoval a zároveň komentoval, a řada zpracovatelů konceptu opět nedokázali na otázky řádně odpovědět. Zejména starostům z Čeperky, ze Stojic  a z Opatovic nad Labem.

„Nezbývá nám nic jiného, než upozornit ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí Martina Říhu na Ministerstvu životního prostředí, že kvalita ekologického posouzení konceptu je velmi slabá a že bude nutné ho doplnit tak, jak požaduje zákona č. 244/1992 Sb.“, uvedl Patrik.

Termín pro podání písemných připomínek ke konceptu územního plánu VÚC Pardubického kraje a k jeho posouzení na životní prostředí je 27. března 2003. Oba materiály jsou veřejnosti k dispozici také na internetové stránce www.pardubickykraj.cz. Informace o rychlostní silnici R35 lze nalézt na internetové stránce www.ctrebova.cz/doprava.



Důležité kontakty:
Ing. arch. Martin Říha – ředitel odboru SEA na MŽP, tel. 267 121 111
Ing. Bohumil Burdych – pracovník odboru strategického rozvoje kraje, tel. 406 026 111
Libor Zajíček - starosta obce Rybník, tel. 465 533 387
Jan Smola – starosta obce Semanín, tel. 465 539 131
Josef Škeřík – starosta obce Sloupnice, tel. 465 596 129
Obecní úřad Čeperka – tel. 466 940 087
Obecní úřad Opatovice nad Labem – tel. 466 941 301
Obecní úřad Stojice – tel. 466 972 131


