Přátelé, zdravím a posílám aktuální zprávu. ČEZ EDU II obdrželo dnes kladné stanovisko MŽP k
EIA pro EDU 5.
Připojuji několik podrobností, které mám od ČEZ:
Souhlasné stanovisko obsahuje celou řadu závazných podmínek ke zmírnění a kompenzaci vlivů
záměru na životní prostředí a obyvatelstvo. Ty se týkají jednotlivých fází přípravy, výstavby a provozu
(včetně povinnosti monitoringu vlivů záměru na životní prostředí). Podmínky uvedené ve stanovisku
jsou závazné pro navazující řízení. Tím nejbližším bude řízení o územním rozhodnutí o umístění
stavby dle stavebního zákona. V současné době se zpracovává dokumentace pro územní řízení, na
její přípravě se podílí široká skupina interních i externích spolupracovníků. Stanovisko EIA se tak
stane dalším zásadním podkladem pro přípravu dokumentace pro územní řízení. Relevantní
požadavky z podmínek stanoviska EIA budou promítnuty už do etapy zpracování dokumentace pro
územní řízení tak, aby byly vytvořeny předpoklady pro naplnění všech podmínek v rámci další přípravy
předmětného záměru.
Pro připomenutí zásadní milníky procesu EIA:
·

Oznámení EIA předal ČEZ na MŽP v červenci 2016.

·
Závěr zjišťovacího řízení vydalo MŽP v prosinci 2016, formulovalo v něm doporučení, na
které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci EIA kladen zvýšený důraz.
·
Dokumentace EIA záměru NJZ v lokalitě Dukovany v českém jazyce a ve struktuře a
s náležitostmi novelizovaného zákonu o EIA byla předána na MŽP v listopadu 2017, byly
zajištěny překlady kompletní dokumentace EIA včetně jejích příloh do němčiny, angličtiny,
polštiny a maďarštiny.
·
V dubnu 2018 proběhly mezistátní konzultace k dokumentaci
republikou Německo a s Rakouskou republikou.

EIA

se Spolkovou

·

V květnu 2018 proběhlo veřejné projednání v Maďarsku (vyplynulo z maďarské legislativy).

·

V červnu 2018 proběhly „veřejné diskuse“ v Rakousku (Vídeň) a v Německu (Mnichov).

·
Následně rovněž v červnu 2018 proběhlo veřejné projednání v ČR (Zimní stadion Třebíč).
Následně byly zahájeny práce na posudku.
·
V lednu 2019 byly poskytnuty ze strany ČEZ poslední vyžádané doplňující a vysvětlující
podklady nezbytné pro zpracování posudku.
·
V červnu 2019 byl osobou pověřenou MŽP dopracován
oponentní posudek, který slouží MŽP pro formulaci stanoviska

a

na

MŽP

předán

Dobrá věc se podařila. Týmu vedenému Petrem Závodským a týmu vedenému Martinem
Uhlířem patří gratulace a poděkování.
Souběžně připravuje ČEZ podklady pro podání žádosti o povolení k umístění jaderného zařízení dle
atomového zákona (nejedná se však o navazující řízení na EIA, stanovisko EIA není podkladem).
V příštím CNN uvedu další podrobnosti.

Aleš John

