Dejte v Praze
slyšet svůj hlas!
Pošlete svůj
názor z Vašeho
mobilního
telefonu

LETIŠTNÍ DRÁZE V RUZYNI

Ministerstvo pro
místní rozvoj připravilo návrh
celostátního územního plánu,
který se jmenuje Politika
územního rozvoje. V něm se
objevuje řada kontroverzních
staveb. Obsahuje i záměr
výstavby nové paralelní vzletové
a přistávací dráhy v Ruzyni.
Týká se tedy i Vás.
Pokud s tímto záměrem
nesouhlasíte, máte možnost jak
jednoduše pomocí SMS zaslat na
ministerstvo svou připomínku.
Pamatujte, že poslední den
pro posílání připomínek je sice
25. září 2008, ale je nutné
poslat je co nejdříve.

Ve spolupráci
s Vaší obcí jsme
pro Vás vytvořili
možnost odeslat
svou připomínku
jednoduše
pomocí SMS

Na ministerstvo pro místní rozvoj
přijde po odeslání této SMS na číslo
9030908 e-mail s tímto textem:
EPS RUZYNE
JMENO
PRIJMENI

Nesouhlasím se zařazením
záměru vybudování nové
paralelní vzletové a přistávací
dráhy letiště Praha – Ruzyně
do Politiky územního rozvoje.
Tato stavba by velmi závažným způsobem poškodila naše
životní prostředí, a to zejména v souvislosti s nadlimitním
zatížením hlukem z přelétávajících letadel. V současné
době není dosud dokončeno
posouzení vlivů této stavby
na životní prostředí, a proto
nelze říci, že ji lze realizovat.
Její zařazení do Politiky je tak
zcela předčasné.

Pokud takových připomínek přijde hodně, nemohou je úřady ignorovat.
Odeslání SMS k návrhu Politiky územního rozvoje stojí 8 Kč (včetně DPH).
To je méně, než by Vás stála poštovní známka, pokud byste chtěli poslat připomínku poštou.
Získané peníze budou využity k financování provozu systému zasílání SMS připomínek.
Po odeslání SMS připomínky obdržíte na mobil potvrzení, že operace proběhla úspěšně.
V dalších týdnech či měsících Vás budeme zprávou na mobil informovat o tom, jak bylo s Vašimi názory naloženo.
INFOLINKA >> Na telefonním čísle 775 154 088 jsme zřídili infolinku,
na které se můžete dozvědět novinky o přípravě schvalování návrhu Politiky územního rozvoje
a případně oznámit, že si nepřejete dále dostávat informační SMS.
Možnost poslat připomínku pomocí SMS pro Vás připravil Ekologický právní servis ve spolupráci s Vaší obcí.
EPS je občanské sdružení, zabývající se ochranou životního prostředí a lidských práv. Více informací na www.pur.eps.cz
Provoz systému technicky zabezpečuje agmo cz, s. r. o.
Vznik systému zasílání připomínek pomocí SMS podpořila nadace CEE Trust, www.ceetrust.org.

