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Výzva k zachování práva obcí spolurozhodovat o jejich podobě a rozvoji 

 

Vážené poslankyně a poslanci Parlamentu ČR, 

 

dovolujeme si obrátit se na Vás souvislosti návrhem novely stavebního zákona a také dalších 

předpisů, jejichž novelizace se zřejmě připravuje (zejm. zákon o ochraně přírody a krajiny). 

 

Jsme znepokojeni návrhy, jejichž cílem je znemožnit účast občanů zastoupených občanskými 

sdruženími, ale také obcí, ve stavebních řízeních. Jsme přesvědčeni o tom, že tento krok by 

vedl k oslabení principů demokracie a transparentního rozhodování. 

 

Zákon o ochraně přírody a krajiny dává ve své současné podobě obyvatelům měst a obcí 

možnost vznášet připomínky ke všem projektům a záměrům, které mohou negativně ovlivnit 

životní prostředí. Úřad, který rozhoduje o nové výstavbě, umístění infrastruktury, výrobního 

nebo průmyslového podniku, pak musí posoudit nejen samotný záměr, ale i připomínky a 

návrhy veřejnosti. Teprve pak může vydat rozhodnutí. 

 

Tato procedura zvyšuje kvalitu rozhodovacího procesu, neboť podporuje řešení nedostatků a 

zohlednění konstruktivních připomínek. Otevřená diskuse o různých variantách umožňuje 

nalézt řešení přijatelné jak pro stavebníka, tak i pro další zainteresované skupiny. Zapojení 

veřejnosti do rozhodování zvyšuje zájem občanů o dění ve městě či obci. 

 

Předložený poslanecký návrh novely zákona směřuje k omezení práv lidí. Účast veřejnosti by 

podle něj měla být zcela vyloučena u stavebních řízení, v nichž se ovšem často řeší klíčové 

otázky související s vlivem staveb a provozů na životní prostředí. Lidé by do budoucna ztratili 

například možnost ovlivnit způsob provozu zařízení, organizaci výstavby apod. 

 



Účastníkem stavebních řízení není obec (pokud není vlastníkem sousedního pozemku, nebo 

přímo pozemku, kde se staví). Navrhovanou změnou zákona by tak lidé úplně ztratili možnost 

ochrany svých zájmů, vyjma ochrany vlastnických práv. Prostřednictvím účasti občanských 

iniciativ, které upozorňují na závažné otázky spojené s novými projekty a navrhují konkrétní 

zlepšení připravovaných záměrů, dochází často ke schválení stavebních projektů v podobě 

přijatelné pro co největší část obce. 

 

Pokud lidé ztratí možnost uplatit připomínky k novým stavbám a rozvojovým projektům ve 

správních řízeních, obáváme se, že to povede k celkovému snížení zájmu obyvatel o věci 

veřejné a zvýšení napětí v případě kontroverzních záměrů. Návrhy veřejnosti nebudou moci 

být řádně projednávány a vypořádávány. Poslanecký návrh vede k omezení demokratických 

principů, zakotvených v zákoně, a blokuje otevřenou diskusi o budoucnosti měst a obcí. 

 

Vládní návrh k novelizaci zákonů je odůvodněn snahou o posílení konkurenceschopnosti 

podniků. To je jistě správný cíl, avšak nelze jej dosahovat za cenu poškození kvality života ve 

městech a obcích a vyloučení obcí i veřejnosti z rozhodovacích procesů. Příklady států 

západní Evropy ukazují, že ekonomický úspěch je možný i při zachování vysoké míry 

demokracie, a to by mělo být také cílem České republiky. 

 

Je nám známo, že Poslanecká sněmovna parlamentu projednávala návrhy k omezení účasti 

veřejnosti v rozhodovacích procesech, zakotvené v zákoně na ochranu přírody, již několikrát 

v minulosti. Zatím vždy byly podobné návrhy odmítnuty jako neopodstatněné. Žádáme Vás, 

abyste také v tomto případě omezení práv veřejnosti odmítli a hlasovali proti navržené novele 

zákona. Přispějete tím k zachování demokratických principů v českém právu. 

 

16. května 2012 

 

 

S pozdravem, 

 

1) Mgr. Martin Ander, Ph.D., zastupitel města Brna 

2) Jaroslav Bouchal, zastupitel Oseka nad Bečvou 

3) Ivana Cabrnochová, zastupitelka Městské části Praha 10 

4) MgA., Mgr. Roman Černík, zastupitel obce Ves Touškov 

5) Ing. Ladislav Černý, starosta obce Ondratice 



6) Ing. Vladimír Dobeš, M.Sc., místostarosta obce Zákolany 

7) Josef Dvořák, zastupitel obce Tetčice 

8) Ivana Fajnorová, starostka Městské části Brno-Jundrov 

9) Ing. Vladislav Fic, starosta Tišnovské Nové Vsi 

10) Hana Ficnarová, starostka obce Palonín 

11) Mgr. Marek Foukal, starosta obce Radkov 

12) JUDr. Jan Holub, LL.M., zastupitel Městské části Praha - Nebušice 

13) Jan Houška, zastupitel Městské části Brno - sever 

14) Karla Hofmannová, zastupitelka Městské části Brno-sever 

15) Vlastimil Hoza, starosta obce Supíkovice 

16) Mgr. Petr Hrdina, zastupitel Městské části Praha 6 

17) Miroslav Hudec, zastupitel České Lípy 

18) Jaromír Hybner, místostarosta Hodonína 

19) Ladislav Jakubčák, starosta obce Horní Lhota 

20) Ing. Martin Janík, místostarosta Valašských Klobouků 

21) Mgr. Petra Kolínská, zastupitelka Městské části Praha 6 

22) Ing. Michaela Kořená, zastupitelka Šestajovic 

23) Miroslav Kouba, člen finančního výboru města Ledeč nad Sázavou 

24) Han Kratochvílová, zastupitelka Městské části Praha - Běchovice 

25) Mgr. Silvie Kratochvílová, zastupitelka Městské části Praha 7 

26) PhDr. Pavel Kroupa, zastupitel města Nepomuk 

27) Ivana Kumprichtová, starostka obce Spomyšl 

28) Stanislav Kysela, starosta obce Lipí (okres České Budějovice) 

29) Ondřej Mirovský, zastupitel Městské části Praha 7 

30) Helena Netopilová, zastupitelka města Přerova 

31) Ing. Zdeněk Nosek, starosta obce Velká Dobrá 

32) Antonín Novotný, starosta obce Podbřezí 

33) Bohumil Ott, starosta obce Dobré Pole 

34) Mgr. Jana Oubrechtová, starostka města Trmice 

35) RNDr. Petr Pišoft, zastupitel Městské části Praha 9 

36) Ing. Martin Plášek, zastupitel města Luhačovice 



37) Mgr. Martina Pokorná, zastupitelka města Turnova 

38) Mgr. Filip Pospíšil, Ph.D. zastupitel Městské části Praha 1 

39) RNDr. Pavel Roušar, starosta Městské části Praha 21 

40) Mgr. Ondřej Rut, zastupitel Městské části Praha 3 

41) Marek Sekanina, starosta obce Popice 

42) Stanislav Skýpala, starosta městyse Dřevohostice 

43) Vlasta Sláčíková, starostka obce Pozděchov 

44) Zdeněk Slavík, starosta obce Jabkenice 

45) Olga Sommerová, zastupitelka Městské části Praha 7 

46) Matěj Stropnický, zastupitel Městské části Praha 3 

47) Jiří Stryhal, zastupitel Havlíčkova Brodu 

48) MgA. Jan Symon, starosta Ostopovic 

49) Mgr. Petr Štěpánek, zastupitel Městské části Praha 4 

50) JUDr. Petra Šubrtová, zastupitelka Městské části Praha - Běchovice 

51) Antonín Ulman, starosta obce Kladníky 

52) Ing. Jiří Válal, starosta obce Slavičky (okres Třebíč) 

53) Mgr. Petr Vařeka, místostarosta města Konice 

54) Jan Vastl, starosta obce Němčice 

55) Ing. Zdeněk Vávra, zastupitel Městské části Praha 10 

56) Ing. arch. David Vokurka, zástupce starosty Městské části Praha - Velká Chuchle 

57) Ing. Marta Zikmundová, zastupitelka obce Srubec 


