Zápis z jednání zástupcu M O s obcany Chotusic – 16. 4. 2019
Jednání s obcany Chotusic se uskutecnilo na základe požadavku starostky Chotusic, která vyjádrila
obavu o zdraví obcanu, když obdržela informaci o plánované výstavbe letištního radiolokátoru
v blízkosti Chotusic.
Jednání se zúcastnilo okolo 50 obcanu Chotusic, kterí projevili zájem získat více informací a kterí
také vyjádrili obavy spojené s výstavbou radiolokátoru. Tyto obavy se týkaly predevším vlivu
funkcního radiolokátoru na zdraví obcanu a zvere, na funkcnost elektronických technologií jako
mobilní telefony nebo satelitní príjem, na prírodu.
Výsledek jednání:
Diskutovány byly následující okruhy problému:

- vliv radiolokátoru na provoz elektronických technologií - bude provedeno merení na LKNA
v obdobných podmínkách jako jsou na letišti Cáslav (výsledky jsou prílohou zápisu).
- vliv radiolokátoru na životní prostredí (hmyz, ptactvo a domácí zvírata). Zástupci MO informovali
prítomné, že zákon c. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostredí a o zmene nekterých
souvisejících zákonu ze dne 20. února 2001, nevyžaduje pri zámeru výstavby radiolokátoru
posouzení jeho vlivu na životní prostredí a verejné zdraví (studii EIA), a že radiolokátor splnuje
všechny stanovené normy;
- vliv na spodní vody. Prítomní byli informováni, že v rámci výstavby bude požadavek Chotusic
brán v úvahu;
- možnost umístení radiolokátoru v jiné lokalite. Obcané Chotusic byli informováni, že v rámci
provedené Studie proveditelnosti bylo identifikováno pouze toto místo jako jediné splnující všechny
požadavky pro výstavbu radiolokátoru z hlediska operacního použití.
- dotaz na vrácený nepotrebný majetek MO – pozemky 21. zTL vrácené rezortu v roce 2016.
Pozemky se nachází mimo perimetr základny. Toto umístení je nereálné z hlediska zabezpecení
provozu radiolokátoru.
- ochranná pásma vlecky. Obcané byli informováni, že všechna ochranná pásma byla vzata v úvahu;
- otázka renomovanosti firmy ELDIS Pardubice, s.r.o. Príloha zápisu obsahuje certifikát, kterým je
firma oprávnená a certifikovaná pro prodej zarízení pro potreby RLP;
- kompenzace. 21. zTL prislíbila, že otázku možné kompenzace bude rešit v rámci MO;
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