Připomínky sdružení Jihočeské matky k dokumentu Politika územního rozvoje ČR 2008
1. V předmětném dokumentu (dále PÚR) jsou vymezeny plochy pro případnou výstavbu
nových jaderných zdrojů Temelín, Dukovany, Blahutovice a Tetov, včetně vyvedení jejich
výkonu. V této souvislosti je třeba upozornit na programové prohlášení současné vlády, které
říká, že nebude plánována a podporována výstavba nových jaderných bloků. V úvodu PÚR je
kladen důraz na nutnost brát ohled na prokázané potřeby rozvoje území státu. Domníváme se,
že do současné doby nebyla potřeba výstavby nových jaderných zdrojů v České republice
prokázána seriózní analýzou a nebylo také vyhodnoceno, zda přínosy případné výstavby
nových jaderných zdrojů převáží rizika spojená s jejich provozem. Za zavádějíc považujeme
hodnocení PÚR na životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj v části věnované eventuální
výstavbě jaderných zdrojů, kde se uvádějí pouze pozitiva jaderné energetiky, aniž by byly
vzaty do úvahy její rizika a negativní aspekty (rizika vážných havárií, problematika ukládání
vyhořelého jaderného paliva atd.).
Požadujeme proto, aby předmětné lokality záměrů výstavby jaderných zařízení nebyly
do PÚR zahrnuty.
2. V souvislosti se záměrem případné výstavby nového jaderného zdroje v Temelíně je v
PÚR (koridory a plochy technické infrastruktury) vymezen koridor výstavby VVN v trase
Kočín – Mírovka.
Vzhledem k naší výše uvedené připomínce (nerozšiřování jaderné elektrárny Temelín a
následné nenavyšování výkonu) požadujeme, aby tento koridor nebyl do PÚR zahrnut.
3. PÚR vymezuje potenciální plochy pro lokality vybudování hlubinného úložiště vysoce
radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva. Spadají mezi ně: Lodhéřov, Budišov,
Blatno, Božejovice-Vlksice a Rohozná. Česká vláda se v této souvislosti zavázala, že při
vyhledávání lokality pro hlubinné úložiště bude nutný souhlas dotčených obcí. Ten v této
chvíli neexistuje. Stavební uzávěra bude navíc blokovat rozvoj dotčených obcí a zcela
zbytečně bude poškozovat obce, které nebudou vybrány pro případnou výstavbu úložiště
např. z důvodu nevhodného geologické prostředí. To je také v přímém rozporu s úvodním
tvrzením PÚR, že je nezbytné chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území.
Podle vládou schválené koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem by
teprve k roku 2015 měly být vybrány dvě nejvhodnější lokality a zajištěna jejich ochrana v
územních plánech.
Požadujeme proto, aby předmětné lokality záměrů výstavby hlubinného úložiště
vyhořelého jaderného paliva nebyly do PÚR zahrnuty.
4. PÚR počítá v rámci multifunkční infrastruktury s výstavbou mezinárodního letiště
v Českých Budějovicích. V PÚR nejsou uvedeny technické parametry, podle informací
v tisku se ale v projektu s provozem letiště pro letadla typu Boeing 373 a Airbus 320. Provoz
letiště s takovými parametry by s sebou přinesla řadu negativních aspektů (hluková zátěž,
zvýšení emisní zátěže města ležícího v inverzní kotlině, blízkost jaderné elektrárny Temelín
s ohledem na zvýšení rizika pádu velkého dopravního letadla na objekt elektrárny).
Požadujeme proto, aby záměr výstavby mezinárodního letiště nebyl do PÚR zahrnut.

5. Požadujeme, aby v rámci vedení trasy dálnice D3 v trase České Budějovice – hranice
s Rakouskem byla posouzena varianta, ve které je více využívána stávající komunikace I/3 a
dochází tak k menšímu záboru půdy.
6. V podmínkách, za jakých se má dále rozvíjet oblast Šumava je třeba doplnit podmínku,
která bude klást důraz na tzv. měkké formy turistiky z důvodu zachování přírodního rázu
celého území a výrazného omezení tzv. masové turistiky.

V Českých Budějovicích, 25.9.2008

