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Ekologický právní servis připravil nástroje, 

díky kterým se i Vy můžete účastnit rozhodování 

o budoucí podobě České republiky. 
  

 
Velké projekty, o nichž se teprve vede napříč společností rozsáhlá debata, 
plánuje Ministerstvo pro místní rozvoj takřka potají zakotvit do připravované 
Politiky územního rozvoje. Jedná se o stavby s obrovskými nároky na státní 
rozpočet, s podstatnými dopady na celé skupiny občanů, jejich zdraví a životní 
prostředí. Politika územního rozvoje, kterou ministerstvo připravilo, obsahuje 
celou řadu takových projektů, jejichž potřebnost a alternativy jsou stále ještě 
předmětem demokratické diskuze.  
 
Politika územního rozvoje je celorepublikový územní plán, který se po svém 
schválení stane závazným pro kraje i obce. Schválení Politiky v podobě, v jaké ji 
ministerstvo za zavřenými dveřmi připravilo, bude tedy znamenat předčasné 
ukončení veřejné debaty o stavbách dálnic přes Posázaví, Český ráj a pod Pálavou, 
nových elektrárnách, úložištích jaderného odpadu, vodním kanálu Dunaj - Odra – 
Labe a mnohých dalších.  
 
EPS se dlouhodobě snaží zlepšovat fungování demokratických procesů a 
odstraňovat byrokratické překážky účasti občanů na rozhodování. Proto jsme 
připravili technické nástroje, které umožní občanům zapojit se do rozhodování 
pohodlně, rychle a efektivně. 
 
První příležitost využít nové nástroje se nabízí právě nyní v souvislosti s Politikou 
územního rozvoje. Nyní totiž běží devadesátidenní lhůta, kdy se k dokumentu může 
vyjádřit veřejnost. EPS zahájil informační kampaň s cílem seznámit občany 
s obsahem připravované Politiky. Na web www.pur.eps.cz soustředil všechny 
důležité informace, včetně komplexních připomínek nevládních organizací.  
 

 Pomocí jednoduchého formuláře může každý zaslat e-mailem na ministerstvo 
některou z předem nachystaných připomínek k vybraným tématům.  

 
Seznamte se s připomínkami nevládních organizací a pošlete svou připomínku 
snadno z webových stránek: http://www.pur.eps.cz/zapojte-se/vzor-pripominky/R52/ 

 
 Zcela unikátní je pak možnost odeslat jednoduchou připomínku k vybraným 

záměrům prostřednictvím SMS přímo ze svého mobilu. Odesláním SMS v 
daném tvaru dojde k tomu, že na Ministerstvo pro místní rozvoj dorazí e-mail s 
textem připomínky a jménem odesílatele.  

http://www.pur.eps.cz/
http://www.pur.eps.cz/zapojte-se/vzor-pripominky/R52/
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Pošlete svou připomínku esemeskou, návod naleznete zde: 
http://www.pur.eps.cz/zapojte-se/sms/ 
 
 
Občané těchto možností již využívají. Na ministerstvo během prvních pár týdnů 
dorazily stovky mailových a SMS připomínek a na cestě jsou podpisy dalších stovek 
občanů.  
 
Vyjádřete i Vy svůj názor na záměry obsažené v návrhu Politiky územního rozvoje, 
ať již prostřednictvím e-mailu odeslaného z www.pur.eps.cz, nebo pomocí SMS 
připomínky. Využijte svého práva podílet se na správě věcí veřejných a 
zúčastněte se demokratického rozhodování o závažném dokumentu 
s celospolečenským dopadem.  
 
 
 
 
Pěkný den přeje 
 
 
 
 
Pavel Doucha, právník EPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***Ekologický právní servis***  

Jsme neziskovou organizací právníků. Poskytujeme bezplatné právní poradenství a 
řešíme vybrané případy s rozsáhlým společenským dopadem. Našim cílem je přispět 
k účinnějšímu vymáhání práv občanů, dodržování předpisů na ochranu životního 
prostředí, transparentnější veřejné správě a větší odpovědnosti nadnárodních 
korporací. 

http://www.pur.eps.cz/zapojte-se/sms/
http://www.pur.eps.cz/
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Podařilo se nám: 
 

 Více než tisíc lidí každý rok využije naší bezplatné právní pomoci v Poradně 
EPS. Radíme občanům ve věcech ochrany jednotlivých složek životního 
prostředí a pomáháme jim účastnit se územních nebo stavebních řízení a procesů 
posuzování vlivu na životní prostředí. Nejčastější problémy a dotazy 
zpracováváme v manuálech a publikacích, které zveřejňujeme na internetu.  

 
 Lépe zacházet se životním prostředím a právy občanů bude muset automobilka 

Hyundai při výstavbě a provozu své továrny v Nošovicích. Zavazuje ji k tomu 
dohoda, kterou jsme s ní a s agenturou CzechInvest, Moravskoslezským krajem a 
Ministerstvem průmyslu a obchodu uzavřeli. Dosáhli jsme tak mimo jiné toho, že 
automobilka bude pro přepravu surovin a výrobků co nejvíce využívat železnici a 
v době pracovního klidu nebude obtěžovat občany kamionovou dopravou vůbec. 
Dle dohody musí také dbát o co nejekologičtější provoz, použít nejmodernější a 
nejčistější technologie a přispívat na veřejně prospěšné projekty v regionu 
v řádech milionů korun ročně.  

 
 Občané budou, díky našemu vítězství v kauze Lidl v Táboře, moci u soudu 

napadat nezákonná rozhodnutí zastupitelstva a bránit se tak například proti 
ochuzování obecního rozpočtu nehospodárným prodejem obecních nemovitostí 
nebo pozemků.  

 
 Podařilo se nám zachránit evropsky významný biotop Slavíkovy ostrovy a také 

zabránit mrhání peněz z veřejných rozpočtů zastavením ekonomicky 
nesmyslného projektu plavebního kanálu na Labi u Přelouče. 

 
 Dokázali jsme, že i v České Republice je možné úspěšně bojovat za svá práva. 

Pět let jsme hájili rodinu sedláka Rajtera proti nelegální výstavbě hliníkárny 
Nemak. Třináct vítězství u soudu nestačilo k zastavení nezákonné činnosti, 
přimělo však vládu k nabídce smíru. Rajterovi nakonec přijali odpovídající 
kompenzaci. Uzavřením smíru jsme předešli neúměrnému prodlužování sporu, 
jehož úspěšný konec jsme, vzhledem k vytrvalému odmítání úřadů respektovat 
zákony, nemohli zaručit. 

 
 Firma Danone se po dlouhém zdráhání a právním kličkování nakonec musela 

spotřebitelům omluvit za neoprávněné používání značky BIO na svých 
výrobcích. Zastavili jsme tak klamání zákazníků a ochránili biozemědělce i 
značku ekologického zemědělství.  

 
 Majitelům pozemků dnes nehrozí, že budou vyvlastněni a vystěhováni ze svých 

domovů bez možnosti účinně se bránit před soudem. Dosáhli jsme zamítnutí 
návrhu zákona, který by to umožňoval. 
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 Lidé v okolí automobilky společnosti Toyota Peugeot Citroën Automobiles 

(TPCA) u Kolína jsou zbaveni nadměrného hluku z dopravy a z provozu závodu. 
Vyjednali jsme s TPCA, že nebude používat kamiony o víkendech a svátcích, 
uhradí nadstandardní protihluková opatření v  zasažených obcích a vytvoří fond, 
ze kterého se každoročně v regionu rozdělí více než 5 mil. Kč na veřejně 
prospěšné účely.    

 
 Uchazečky o zaměstnání v obchodních řetězcích již nebudou při přijímacím 

pohovoru diskriminovány. Pomohli jsme přimět obchodní řetězce, aby se přestaly 
ptát na počet a věk dětí, národnost, příjmy manžela a na další diskriminační 
otázky. 

 
 Letecké společnosti již neklamou spotřebitele uváděním neúplné ceny letenek. 

Poté, co jsme zahájili soudní spor, dobrovolně od těchto praktik upustily. 
Podařilo se nám tak ochránit nejen zákazníky, ale i poskytovatele autobusové a 
vlakové dopravy a ty prodejce letenek, kteří jednali férově. 

 
 Výsledky a dopady naší práce získávají oficiální uznání. V roce 2005 obdržel náš 

právník Pavel Doucha Cenu ministra životního prostředí. A v roce 2007 získal 
Pavel Franc Cenu Josefa Vavrouška, udílenou Nadací Partnerství a Nadací 
Charty 77. 

Naše úspěchy jsou přínosem pro celou společnost. Nemohli bychom jich však 
dosáhnout bez pomoci lidí jako jste Vy. Jsme nevládní, nezisková organizace, 
která je závislá na podpoře veřejnosti. Přispějte na činnost EPS nebo na řešení 
konkrétní kauzy.  

Staňte se součástí nejsilnější evropské právní iniciativy usilující o zdravé životní 
prostředí, spravedlnost a demokracii. 

*** 

 
 
Ekologický právní servis / Environmental Law Service 
Dvořákova 13, 602 00 Brno 
Tel: +420 545 575 229 / Fax: +420 542 213 373 
E-mail: brno@eps.cz, URL: http://www.eps.cz 
 
Otázky týkající se možného způsobu podpory zodpovíme na: fondeps@eps.cz 
 
 
www.responsibility.cz   www.hluk.eps.cz   www.sedlakjan.cz 
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