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Žádost o zachování práv lidí při novelizaci zákonů 

 

Vážené poslankyně, vážení poslanci, 

 

dovolujeme si obrátit se na Vás v souvislosti s návrhy na změnu některých zákonů, které 

budete ve Vašem funkčním období projednávat. Jedná se zejména o novelu stavebního 

zákona a zákona o ochraně přírody a krajiny. 

 

Zákon o ochraně přírody a krajiny, který platí již od roku 1992, obsahuje silný demokratický 

mechanismus, který umožňuje lidem – za splnění několika předpokladů – účast 

v rozhodovacích procesech ovlivňujících životní prostředí; zároveň tak naplňuje lidské právo 

na spravedlivý proces při ochraně práva na příznivé životní prostředí. 

 

Místní lidé se podle současné právní úpravy mohou prostřednictvím občanských sdružení 

vyjadřovat nejen například ke kácení stromů, ale i ke stavebním a průmyslovým projektům, i 

k dalším výrazným zásahům do kvality života. Může jít například o výstavbu parkovišť, 

obchodních či logistických center, satelitních městeček, otvírku lomů, a podobně. Úřady, 

které záměry povolují, musejí vyslechnout nejen stavebníka, ale i názor občanů, kterých se 

projekt bezprostředně týká. 

 

Některé vládní či poslanecké návrhy mají za cíl lidská práva podstatně omezit. U určitých 

záměrů, jako jsou satelitní městečka, parkoviště a kancelářské komplexy, by se veřejnost 

nesměla účastnit už vůbec žádných povolovacích procesů. V případě stavebních řízení, 

která jsou ale z hlediska parametrů nové výstavby a tím i stavu životního prostředí velmi 

významná, má být účast veřejnosti vyloučena dokonce vždy. Znamenalo by to, že se lidé 

sice budou moci vyjádřit k tomu, zda má v jejich obci vyrůst nová továrna, ale nebudou moci 

ovlivnit způsob jejího provozu. Výroba má přitom zpravidla na život lidí podstatně větší vliv, 

než budova samotná. Lidé by také ztratili možnost vyjadřovat se například k organizaci 

staveništní dopravy nebo průběhu stavebních prací. 

 

Z naší praktické činnosti můžeme uvést celou řadu příkladů, kdy se účastí ve správních 

řízeních podařilo dosáhnout zlepšení předkládaných projektů a dospět ke kompromisu 

výhodnému pro všechny zúčastněné strany. Obyvatelé znají konkrétní podmínky daného 

místa, a jsou proto nepochybně schopni kvalifikovaně připomínkovat nové záměry. Pokud 

mohou uplatnit připomínky, získává daný projekt jejich podporu a mají dobrý pocit z toho, že 

jsou rovnocennými partnery pro úřady i stavebníky.  

 



Pokud budou lidé připraveni o možnost účinně uplatnit svůj názor, povede to jedině 

k nespokojenosti a pocitu bezmoci při ochraně oprávněného zájmu na život ve zdravém 

prostředí. Šlo by o zásadní krok směrem k omezení demokratické a otevřené diskuse o 

rozvoji našich měst a obcí. Lidé tak zároveň budou zcela zbaveni přístupu k procesu při 

ochraně svého práva na příznivé životní prostředí. 

 

Transparentní rozhodování omezuje také možnosti korupce a zneužívání rozhodovací 

pravomoci. Navrhované omezení veřejné kontroly u velkých projektů by usnadnilo korupci a 

další předražování veřejných zakázek.  

 

Parlament projednával v minulosti podobné návrhy omezující účast lidí nebo vlastnická práva 

již mnohokrát. Zatím je vždy odmítl jako bezdůvodné. Také současné návrhy vůbec neřeší 

hlavní příčinu prodlužování přípravy staveb – roztříštěný a komplikovaný systém povolování, 

chyby v rozhodování úřadů, absenci služebního zákona a pomalost soudních procesů. 

  

Vláda a někteří poslanci, kteří předkládají návrhy na změny zákonů tentokrát, argumentují 

konkurenceschopností českých podniků. Zjednodušeně řečeno, lidé nemají mluvit do 

rozhodování, protože to zdržuje úředníky a komplikuje podnikání. Argument, že ochrana 

životního prostředí, diskuse s lidmi a neústupní vlastníci brzdí ekonomický rozvoj, je ale 

naprosto scestný. Příklady severských států Švédska, Norska a Finska ukazují, že je tomu 

spíše právě naopak. Tyto země jsou známy vysokou úrovní demokracie a přísnou ochranou 

životního prostředí. Jejich ekonomiky a společnost patří k nejbohatším na světě.  

 

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,  

 

na základě předestřených důvodů si Vás dovolujeme požádat, abyste hlasoval(a) proti 

omezení práv občanů účastnit se rozhodovacích procesů. Přispějete tím k zachování 

demokratických principů v českém právu, respektu k ústavnímu pořádku a ke zlepšení 

rozhodování o budoucnosti našich měst a obcí. 

 

1. června 2012 
 
 
S pozdravem, za občanská sdružení: 
 

1) Arnika / Martin Skalský 
 www.arnika.org 
 

2) Ateliér pro životní prostředí / Mgr. Pavel Černohous 
 www.atelier.ecn.cz 
 

3) Nesehnutí / Milan Štefanec 
 www.nesehnuti.cz 
 

4) Zelený kruh / JUDr. Petra Humlíčková 
 www.zelenykruh.cz 

 

http://www.arnika.org/
http://www.atelier.ecn.cz/
http://www.nesehnuti.cz/
http://www.zelenykruh.cz/


5) Auto*Mat / Michal Křivohlávek 
 www.auto-mat.cz  
 

6) Bezjaderná Vysočina / Ing. Jana Šťastná 
 www.bezjadernavysocina.wz.cz  
 

7) Calla - Sdružení pro záchranu prostředí / Romana Panská 
www.calla.cz 
 

8) Česká společnost ornitologická / Zdeněk Vermouzek 
 www.birdlife.cz  
 

9) Česká společnost ornitologická – Vysočina / Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D 
 www.birdlife.cz/vysocina.html  
 

10) Český svaz ochránců přírody Kladensko / Drahomíra Eiseltová  
U sv. Jiří 36, 273 06  Libušín 
 

11) Děti Země / RNDr. Miroslav Patrik 
 www.detizeme.cz  
 

12) EKOENTO ČR – Sdružení aplikované ekologie / Mgr. Tomáš Kopecký 
www.ekoento.sweb.cz 

 
13) Hnutí Brontosaurus / Dalimil Toman 

www.brontosaurus.cz 
 

14) Iuridicum Remedium / Mojmír Janeček 
 www.iure.org  
 

15) Jihočeské matky / Monika Wittingerová - Machová 
 www.jihoceskematky.cz 
 

16) Jsme částí Země, občanské sdružení / Roman Strejček 
www.jsmecastizeme.org 
 

17) Koalice občanských sdružení Trojmezí / Ing. Jan Chvátal 
www.trojmezi.info 
 

18) Krocan, o.s. / Dana Balcarová 
www.krocanos.cz  
 

19) Lysin – lyská iniciativa / Hana Marcaníková 
 9. května 1484/17, 289 22  Lysá nad Labem 
 

20) Milkovický přírodně společenský kroužek / Jarmila Štěpánková 
www.kozy.cz 
 

21) NAŠE Čelákovice, o.s. / Ing. Pavel Fišera 
www.celakovice.org 
 

22) Občané proti hluku a emisím / Doc. Ing. Pavel Beneš, CSc. 
Na Rybářce 33, 160 00  Praha - Suchdol 
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23) Občané za ochranu kvality bydlení v Brně - Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích 
Petr Firbas, U Luhu 23, 635 00  Brno 

 
24) Občanské sdružení Ametyst / Roman Tuček 

www.ametyst21.cz 
 

25) Občanské sdružení Borovany / Jaroslava Štěpánková 
 Borovany 34, 348 02  Bor 
 

26) Občanské sdružení Čisté Dřísy / Ing. Ivan Pschera 
pschera@seznam.cz 
 

27) Občanské sdružení „Horní náměstí“ / Ing. Anežka Jenešová 
 www.horni-namesti.cz 
 

28) Občanské sdružení Klidná Březnická / Miroslav Mach  
www.klidna-breznicka.cz 

  
29) Občanské sdružení Masarykova čtvrť / JUDr. Michal Závodský 

 www.osmc.webnode.cz 
 

30) Občanské sdružení Náš Braník / Adéla Gjuričová 
www.nasbranik.cz 
 

31) Občanské sdružení „Ohnica“ / Petra Hanáková 
 www.ohnica-os.wz.cz 
 

32) Občanské sdružení OPS / Lukáš Černohorský 
www.ops-havirov.cz 
 

33) Občanské sdružení pro Ďáblice / Karolina Kovtun 
 www.osprodablice.cz 
 

34) Občanské sdružení Pro Hanspaulku / JUDr.M. Zeithamlová a JUDr. M.Pokorný 
www.prohanspaulku.cz 

 
35) Občanské sdružení Pro Kohoutovice / Jana Konečná 

 www.kohoutovice.org 
 

36) Občanské sdružení SOS Souš / Petr Medřický 
www.darre.org 
 

37) Občanské sdružení TILIA Sivice / Ing. Eva Mollová 
 Sivice 198, 664 07  Pozořice  
 

38) Občanské sdružení „Vzduch“ / Pavla Skýbová 
 www.vzduchostrava.cz 
 

39) Občanské sdružení Za Klánovický les / Ing. Boris Procházka 
 www.klanovicky-les.cz 
 

40) Občanské sdružení „Za zdravé a krásné Holešovsko“ / Mgr. Zdeněk Krajcar 
 www.zaholesovsko.wordpress.com 
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41) Občanské sdružení Za zelenou Skuteč / Miroslava Filipi 
 www.zazelenouskutec.cz 
 

42) Občanské sdružení Zaostřeno na Desítku / Olga Richterová 
www.zaostrenona10.cz 
 

43) Občanské sdružení Zelené Roztyly / Aleš Kulhánek 
 www.zeleneroztyly.cz 
 

44) Ochrana Roztyl, o. s. / Zuzana Malá 
 www.ochranaroztyl.estranky.cz 
 

45) Okrašlovací spolek Zdíkovska / Dagmar Kjučková 
Zdíkov 252, 384 72  okres Prachatice 

 
46) Občanské sdružení Loreta Pyšely / RNDr. Pavel Trpák 

Na Homolce 228, Pyšely 
 

47) Občanské sdružení Mladá / Ing. Josef Matouš 
Lipník 25, 294 43  pošta Čachovice 
 

48) Občanské sdružení O co jim jde?! / Otmar Homolka 
www.ocojimjde.cz 
 

49) Občanské sdružení „Pod Rovněmi“ / Ing. Jaroslav Fingr 
www.podrovnemi.cz 
 

50) Občanské sdružení pro Železné hory, Jana Koubková 
Klokočov 258, 583 01  Chotěboř 
 

51) Občanské sdružení Voda z Tetčic / Josef Dvořák 
Hybešova 178, 664 17  Tetčice 
 

52) Občanské sdružení Zelený děděk 
www.intr.zelenydedek.cz 

 
53) Oživení / Štěpán Rattay 

www.oziveni.cz 
 

54) Popovický spolek okrašlovací / Martin Tušl 
www.pospokra.cz 
 

55) Praguewatch / Marek Čaněk 
www.praguewatch.cz 

 
56) Pražské matky / Jarmila Johnová 

www.prazskematky.cz 
 

57) Sdružení Miláčov / Roman Ares 
www.milacov.webnode.cz 
 

58) Sdružení Občanská iniciativa Pankráce / Marie Janoušková 
www.soip.praha4.sweb.cz 
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59) Sdružení občanů Neratovic / Mgr. Anna Spěváčková 
www.neratky.cz 

 
60) Sdružení občanů pro zvelební krajiny Na Babě / Vladislava Limanovská 

Akátová 177, 252 44  Psáry 
 

61) Sdružení pro obnovu kvality krajiny v Husinci / Jaromír Pohanka 
Na Ohradách 28, 250 68  Husinec 
 

62) Sdružení pro ochranu příznivých životních podmínek v oblasti od Bulovky po 
Šalamounku v Praze 5 / Ing. Jan Formánek / Mikšovského 818/13, 158 00  Praha 5 
 

63) Sdružení pro rozvoj kolejové dopravy / Ing. Antonín Minařík 
 www.srdk.eu 
 

64) Společnost pro trvale udržitelný život / Ing. Jiří Dlouhý 
 www.stuz.cz 
 

65) Společnost pro zvířata / Jaromíra Horáková 
www.spolecnostprozvirata.cz 

 
66) Sdružení za starý Braník / Jan Svěrák 

www.branickybudik.cz 
 

67) Stanice „Pomoc přírodě“ / Barbora Šímová 
www.pomocprirode.cz 
 

68) Svaz ochrany přírody a krajiny ČR / Petr Skála 
sopk.cr@tiscali.cz 
 

69) Tilia Thákurova, o.s. / Ing. Marie Jelínková 
Thákurova 14/536, 160 00  Praha 6 
 

70) Unie pro řeku Moravu / Michal Krejčí 
www.uprm.cz 
 

71) Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Praha / Jaroslav Buman 
 Přetlucká 130, 100 00  Praha 10 

 
72) Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič / Ing. Jan Chvátal 

 www.toulcuvdvur.cz 
 

73) Zdraví pro Krupku, o.s. / Mgr. Miloslava Bačová  
www.stop-knauf.unas.cz  
 

74) Zdravé životní prostředí, o.s. / JUDr. Petra Šubrtová, Božena Balíková  
www.osbechovice.ic.cz/ 
 

75) Zelené bydlení, občanské sdružení / Helena Frkalová 
www.zelenebydleni.eu 
 

76) ZO ČSOP Jaro Jaroměř / David Číp 
www.jarojaromer.cz 
 
 

http://www.neratky.cz/
http://www.srdk.eu/
http://www.stuz.cz/
http://www.spolecnostprozvirata.cz/
http://www.branickybudik.cz/
http://www.pomocprirode.cz/
mailto:sopk.cr@tiscali.cz
http://www.uprm.cz/
http://www.zelenykruh.cz/
http://www.stop-knauf.unas.cz/
http://www.osbechovice.ic.cz/
http://www.zelenebydleni.eu/
http://www.jarojaromer.cz/


77) ZO ČSOP Jeseníky / Miroslav Zeidler 
Olomoucká 5, 729 01  Bruntál 
 

78) ZO 17/10 ČSOP Pacov / Lucie Brázdová 
www.pacov.csop.cz 

http://www.pacov.csop.cz/

