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1. Největší lokální problém při 
výstavbě JETE = doprava

CÍL = zabránit schválení a výstavbě JETE
TERČ = JETE x důležité součásti (nové 
nebo modernizované silnice v okolí)
TAKTIKA = důvody proti JETE x zpomalit 
výstavbu silnic, spolupráce (slabost)
SPOJENCI = antiatom aktivisté a odborníci 
x místní obce, sdružení a místní lidé (kraj?)



1. Největší lokální problém při 
výstavbě JETE = doprava

a) před výstavbou JETE = modernizace silnic a 
výstavba obchvatů obcí – 1,6 miliard Euro 
(27 miliard korun)

b) desítky staveb (územní řízení, stavební 
řízení, kácení dřevin... žaloby)



c) prosazování vysokých ekologických 
parametrů, kontrola dodržování zákonů, 
podpora a pomoc místním lidem – pozititvní !!!

d) dvě územní řízení – Všeteč + Albrechtice 
(6 měsíců, odvolání = 3-6 měsíců)

e) soudní spory = 2 roky

POZITIVUM: Pomoc místním obcím a občanům 
ke snížení vlivů dopravy + pozitivní kampaň!



2. Schvalování JETE = zkušenosti

PROCES schvalování staveb v ČR/JETE:  
stanovisko EIA (2012)
rozhodnutí o zásahu do biotopů (žaloba)
územní rozhodnutí (stanoviska: žaloba)
stavební povolení (stanoviska: žaloba)
rozhodnutí o kácení stromů (žaloba)

KDO a KDY může žalovat stanovisko EIA?



Dálnice D8/A17 v Českém středohoří (16,4 km, 
stavba 2006, 0,4 miliard Euro = 10 miliard korun):  
stanovisko EIA (1996)
územní rozhodnutí (2002, 2012, 2012: 3 žaloby)
 rozhodnutí o zásahu do biotopů (2003: 5 žalob)
stavební povolení (2007-2012: 14 žalob)
 rozhodnutí o kácení dřevín (2011: 2 žaloby)

ŽALOBY = 10 výher, 10 proher, 6 žalob se řeší
VÝSTAVBA = 2007-2010/2012/2014/2015/2016?
CENA = 0,5-0,6 miliardy Euro = 13-15 miliard korun



KDO žaluje stanovisko EIA?  
občanská sdružení nebo osoba = účastník 
správního řízení (různé námitky)

občanské sdružení nebo obec = účastník 
procesu EIA (jen stanovisko EIA)

osoba nemůže žalovat stanovisko EIA přímo

KDY žalovat stanovisko EIA?  
ČR/Nejvyšší správní soud = jen společně se 
žalobou proti územnímu rozhodnutí (4x)

vs. proti každému správnímu rozhodnutí, kde je 
stanovisko EIA podkladem = nepřijatelné (3 ks)



Nejhorší scénář žaloby proti stanovisku EIA:  
1) žaloba jen proti 1-?? územnímu rozhodnutí
2) nepřiznání odkladného účinku žalobě
3) vydání 1-?? stavebního povolení a výstavba
4) zrušení územního rozhodnutí, nové se nevydává
5) stanovisko EIA nezákonné = žádný vliv či ano??

Děkuji za pozornost!
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