
 

 

 

 
 

 

     

  

Vážený pan ministr 
Tomáš Chalupa 
Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 65 
100 10  Praha 10 

 
 V Českých Budějovicích dne 14. března 2012 

 

Otevřený dopis ministru životního prostředí k procesu EIA na nový jaderný zdroj v Temelíně 
 
    
   Vážený pane ministře, 

   obracíme se na Vás ve věci posuzování vlivů na životní prostředí na záměr „Nový jaderný zdroj 
v lokalitě Temelín včetně vyvedení výkonu do rozvodny Kočín“.  V současné době běží třicetidenní 
lhůta, během níž mohou obce, úřady i veřejnost podávat připomínky k posudku dokumentace. Skončí 
6. dubna 2012.  Posudek má spolu s vypořádáním připomínek vznesených k dokumentaci cca dva 
tisíce stran a byl připravován více než rok. Třicetidenní lhůta znamená při využití každého jednoho 
dne prostudovat na sedmdesát stran textu denně.  

    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů 
některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí ve svém článku 6 říká: „Pro jednotlivé 
fáze se stanoví přiměřené lhůty tak, aby bylo dost času na informování veřejnosti a aby dotčená 
veřejnost měla dost času na přípravu a účinnou účast na rozhodování ve věcech životního prostředí.“ 

     Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v 
záležitostech životního prostředí (vyhlášená jako č. 124/2004 Sb. m. s.) ve svém čl. 6 odst. 3. upravuje 
časový rámec pro účast veřejnosti takto: „Postupy pro účast veřejnosti zahrnou rozumné lhůty pro 
jednotlivé fáze, které poskytnou dostatek času pro informování veřejnosti v souladu s odst. 2 a které 
poskytnou dostatek času veřejnosti k přípravě a k účinné účasti na rozhodování v záležitostech 
životního prostředí.“  

    Přestože zákon č. 100/2001 Sb.,  o posuzování vlivů na životní prostředí určuje lhůtu pro podávání 
připomínek slovy: „K posudku je každý oprávněn zaslat připomínky … ve lhůtě do 30 dnů.“, tak Vám 
zároveň umožňuje zohlednit i připomínky došlé po této lhůtě (viz § 9 odst. 8). Bylo by však žádoucí, 
abyste využil svého postavení a učinil veřejné prohlášení, že vyjádření došlá k posudku EIA na záměr 
„Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně vyvedení výkonu do rozvodny Kočín“ budete 
akceptovat, i když dorazí po formálním  konci lhůty. 

      Žádáme Vás tímto, pane ministře,  o prodloužení lhůty, během níž lze vyjádření k posudku 
podávat tak, aby mohl být naplněn smysl zákona o posuzování vlivů na životní prostředí i 
mezinárodní požadavky, jimiž je Česká republika vázána. Pouhých třicet dnů na přípravu vyjádření 
k tak rozsáhlému dokumentu nelze považovat za rozumnou lhůtu ani za poskytnutí dostatku času 
na přípravu a účinnou účast. Předpokládáme, že bychom v tomto ohledu byli úspěšní při právní 
obraně na národní, unijní i mezinárodní úrovni.   



  Prodloužení lhůty nemůže v žádném případě zdržet celý proces hodnocení vlivů na životní prostředí, 
protože záměr nových jaderných reaktorů podléhá i mezistátnímu posuzování dopadů na životní 
prostředí v Německu a Rakousku.  Lhůta pro vyjádření zahraničních účastníků k posudku je dle 
zákona 60 dní, přičemž proces zde ještě nezačal.  

  S pozdravem  

 
Edvard Sequens, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí 
 
Daniela Magersteinová, Jihočeské matky 
 
Pavel Vlček, Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí 
 
Vladimír Halama, V havarijní zóně Jaderné elektrárny Temelín 

 
 
 
Kontaktní adresa:  Edvard Sequens, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, Fráni Šrámka 35, 370 01 
České Budějovice, tel.: 602 282 399, e-mail: edvard.sequens@calla.cz   
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