
Vyjádření osoby zúčastněné na řízení podle § 34 s.ř.s. 
 
 Žalobce:  Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu 
   se sídlem Cejl 866/50a, 602 00 Brno, IČ: 67010041 
    
 Žalovaný: Ministerstvo životního prostředí České republiky 
   se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 
 
 Osoba zúčastněná na řízení: Statutární město Přerov,  

se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 
IČ: 00301825 
zastoupená Mgr. Vladimírem Puchalským, primátorem 

 
 

Dne 4.12.2017 podal u Krajského soudu v Ostravě – pobočka Olomouc žalobce žalobu proti 
rozhodnutí žalovaného ze dne 2.10.2017 č.j. MZP/2017/570/119 o odvolání žalobce proti 
rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje č.j. KUOK 25422/2017 ze dne 24.5.2017 
(dále jen „žaloba“).  
 
K žalobě podává osoba zúčastněná na řízení následující vyjádření: 
 

1) Veřejný zájem na realizaci prioritního dopravního záměru – klíčové dopravní stavby 
ve smyslu nařízení vlády č. 283/2016 Sb., o stanovení prioritních dopravních záměrů  

 
Podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZOPK“) výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů podle 
§ 50 ZOPK v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, 
nebo v zájmu ochrany přírody, povoluje na žádost toho, kdo zamýšlí uskutečnit škodlivý 
zásah, orgán ochrany přírody. U zvláště chráněných druhů živočichů, které jsou předmětem 
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ochrany podle práva Evropských společenství, lze výjimku podle věty první povolit jen 
tehdy, pokud je dán některý z důvodů uvedených v § 56 odst. 2 ZOPK, neexistuje jiné 
uspokojivé řešení a povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu 
druhu z hlediska ochrany. Podle § 56 odst. 2 ZOPK výjimku ze zákazů u zvláště chráněných 
druhů živočichů lze povolit v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti nebo 
z jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a 
ekonomického charakteru a důvodů s příznivými důsledky nesporného významu pro životní 
prostředí. 

 
Osoba zúčastněná na řízení je veřejnoprávní korporací, jejíž povinností je pečovat o 
všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, a jež je povinna při plnění svých 
úkolů chránit též veřejný zájem (§ 2 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích). Při uspokojování potřeb 
svých občanů veřejnoprávní korporace pečuje mimo jiné o uspokojování ochrany a rozvoje 
zdraví, dopravy a ochrany veřejného pořádku (§ 35 odst. 2 věta poslední zákona o obcích). 
Osoba zúčastněná na řízení je tedy veřejnoprávní korporací, které je svěřeno zajišťování 
určitých veřejných úkolů (výkon veřejné správy), ve kterém je veřejný zájem ex definitione 
přítomen. 

 
K existenci veřejného zájmu převažujícího nad zájmem ochrany přírody jakožto podmínky 
pro povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů podle § 56 odst. 1, 
resp. odst. 2 ZOPK je nutno soudu předestřít historický exkurs aktivit osoby zúčastněné na 
řízení ve vztahu k přípravě dálnice D1 staveb 0136 (Říkovice – Přerov) a 0137 (Přerov – 
Lipník nad Bečvou): 

 
Statutární město Přerov je již po několik desetiletí opomíjeno ohledně stavby páteřní 
silniční, respektive dálniční sítě. Špatná průjezdnost městem Přerovem již zdaleka netrápí 
pouze občany města, ale je velkou dopravní překážkou i pro obyvatele okolních měst, kteří 
městem projíždí. Tato situace brání dalšímu rozvoji, odrazuje investory a podnikatelskou 
veřejnost, která potřebuje kvalitní a prostupnou dopravní infrastrukturu. Neřešená dopravní 
situace na státní silniční síti ochromuje život ve městě. Kvůli dopravním zácpám mají 
občané problémy se dostat do zaměstnání, škol, k lékařům. Dopravní kolony drasticky 
zvyšují podíl zdravotně závadných škodlivin a emisí v ovzduší města. 
 
Již v roce 1991 byly provedeny první studie vedení dálnice D47(dnešní D1) jihovýchodně a 
západně od Přerova. Byla doporučována západní varianta (průmyslová oblast, menší dopad 
do krajiny, ekologické aspekty). V roce 1992 Zastupitelstvo města Přerova schválilo 
v územně hospodářských zásadách dálnici D47 v dnešní severozápadní trase. V roce 1993 
byla trasa po několika letech průzkumů fixována usnesením vlády ČR č. 631 (aktualizace 
1994) a následně zapracována do územního plánu velkého územního celku (dnes zásad 
územního rozvoje ZÚR-tj. územní plán Olomouckého kraje).  
V roce 1995 byla trasa dálnice závazně schválena v rámci Územního plánu sídelního útvaru 
Přerov - tehdy měli připomínky pouze 2 občané a 1 organizace.  

 
V roce 1998 poslali členové zastupitelstva dopis tehdejšímu ministru dopravy doc. Ing. 
Peltrámovi, CSc. s urgencí stavby dálnice D1 a informovali ministra o katastrofální dopravní 
situaci. Pan ministr tehdy slíbil zahájení stavby již v roce 2003. Tak, jak šel čas, střídali se 
ministři (Ing. Jaromír Schling, Ing. Milan Šimonovský) i vlády, tak i přes další urgence, 
jednání a plané sliby se uvedené dálniční stavby nepodařilo zahájit. Jednou byl hlavní důvod 
nedostatek financí, za pana ministra JUDr. Víta Bárty došlo dokonce k přípravě změny 
koncepce a dálnice se dostávala za horizont roku 2025.  

 



Území statutárního města Přerova je od roku 2002 pravidelně zařazováno mezi oblasti se 
zhoršenou kvalitou ovzduší, a to z důvodu překračování imisního limitu pro prašný aerosol. 
Z tohoto důvodu nechalo město provést analýzu vývoje a příčin znečištění ovzduší a v srpnu 
2006 zastupitelstvo města schválilo místní program ke zlepšení kvality ovzduší (MPZKO). 
Bylo prokázáno, že rozhodující podíl místního znečišťování ovzduší nezpůsobuje provoz 
stávajících stacionárních zdrojů znečištění, ale opakovaně se zviřující prach vlivem 
mimořádně frekventované vnitřní silniční dopravy. Ke zvýšení koncentrace zdraví 
škodlivých látek vlivem zmíněné sekundární prašnosti přitom dochází v přízemní vrstvě, 
tedy ve výšce, ve které vzduch dýcháme. Proto má zásadní význam převést přetížený 
severojižní tranzitní směr dálnicí D1 stavbami 0136,0137. 

 
Statutární město Přerov má jednoznačně stanoveny dopravní priority, které byly stanoveny 
již v minulosti ve strategických dokumentech města Přerova, jako je Generel dopravy města 
Přerova, Strategie dopravní obslužnosti měst Přerova na období 2007-2013, Strategické 
plány ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova pro období 2007-2013 
a 2014-2020 a i v Plánu udržitelné mobility (tzv. SUMPu). Dopravní priority byly 
předmětem i řady prezentací statutárního města Přerova při setkávání nad dopravní 
problematikou. Byly přímo stvrzeny i dalšími usneseními zastupitelstva jako např. 
usnesením z 18. zasedání zastupitelstva  17.6.2013 č. 807/18/5/2013, na 6. zasedání 
zastupitelstva 11. května 2015 č. 142/6/6/2015. Na prvním místě je vždy uvedena dálnice 
D1-stavby 0136, 0137. 

 
Statutární město Přerov vedlo ohledně své zcela zásadní dopravní priority rozsáhlou 
korespondenci s odpovědnými subjekty na straně státu i jiných samospráv spolu s různými 
urgencemi, výzvami, peticemi, memorandy atd., která nade vši pochybnost dokumentuje 
mimořádně intenzívní veřejný zájem na dostavbě dálnice D1. K té nejdůležitější 
korespondenci alespoň v posledním období od r. 2007 lze uvést příkladmo:  

 

V únoru 2007 bylo podepsáno Memorandum pro podporu rozvoje dopravní technické 
infrastruktury mezi Přerovem, Lipníkem nad Bečvou, Kojetínem a Hranicemi a byla 
odeslána žádost o pomoc s urychlením výstavby dálnice D1 na ministerstvo dopravy 
(ministr Ing. Řebíček), generálního ředitele ŘSD (Ing. Alfred Brunclík). 

V dubnu 2007 Zastupitelstvo města Přerova vzalo na vědomí Memorandum pro společný 
postup pro podporu rozvoje dopravní a podnikatelské infrastruktury Střední Moravy 
v období let 2007-2013, vyslovilo nespokojenost s postupem přípravy dálnice D1 v úsecích 
Říkovice-Přerov a Přerov-Lipník nad Bečvou, požádalo hejtmana Olomouckého kraje o 
pomoc při řešení problémů s přípravou a výstavbou dálnice D1. Zastupitelstvo města 
Přerova schválilo návrh na vytvoření Sdružení statutárních měst Olomouckého kraje za 
účelem spolupráce pro rozvoj v letech 2007-2013, kde je mimo jiné obsažena spolupráce 
ohledně výstavby dopravního napojení Olomouce a Přerova na národní a dopravní sítě-
podpora dodržení plánu výstavby D1. 

V červnu 2009 Zastupitelstvo města Přerova vyslovilo znepokojení nad problémy 
s financováním staveb státní dopravní infrastruktury zvláště s ohledem na realizaci D1-
stavby 0136 a 0137 a pověřilo vedení města k jednání s Ministerstvem dopravy a ŘSD. 

V roce 2009 byl schválen Územní plán města Přerova, který opět potvrdil trasu 
dálnice. 

V letech 2009-2010 se v postech ministrů vystřídali Ing. Petr Bendl a Ing. Gustav Slamečka, 
MBA, v červenci 2010 nastoupil JUDr. Vít Bárta a podle připravované koncepce se 
dostavba dálnice dostávala za horizont roku 2020. V říjnu 2010 byla zaslána výzva 
k urychlení dopravních staveb v Přerově, jejíž součástí byla i dálnice D1 stavba 0136.  



Míra trpělivosti přetekla a v lednu 2011 byly aktivity vystupňovány, bylo svoláno 
Zastupitelstvo města Přerova výhradně k řešení dopravní situace za účasti zástupců 
ministerstva dopravy, poslanců Parlamentu ČR, Olomouckého kraje a ŘSD. Byla schválena 
Výzva zastupitelů k vyřešení dopravní krize, kterou následně peticí podpořilo 15023 občanů. 
Tuto petici projednával a v závěru roku 2011 podpořil i Senát Parlamentu ČR. Petice 
s výzvou zaslána v únoru 2011 panu ministrovi Bártovi. 

Dne 21. 4. 2011 se ministrem dopravy stal pan JUDr. Radek Šmerda, Ph.D.  

V květnu 2011 bylo podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře vybudování 
chybějících úseků dálnice D1 staveb 0136 a 0137 starosty obcí a měst na Přerovsku, 
Lipensku, Hranicku, podporu vyjádřili i hejtmani Olomouckého, Zlínského a 
Moravskoslezského kraje. V červnu 2011 byl kontaktován s naléhavou žádostí o řešení 
dopravní situace pan ministr Šmerda. 

Dne 1. 7. 2011 se ministrem dopravy stává pan Mgr. Pavel Dobeš.  

Dne 15.9.2011 bylo ministrovi dopravy zasláno memorandum o vzájemné spolupráci a 
podpoře vybudování chybějících úseků dálnice spolu s podpisovými archy. V září 2011 
navštívil pan ministr Dobeš statutární město Přerov a vyjádřil se, že prioritou je dokončení 
dálnice D1. 

V únoru 2012 byl znovu pan ministr kontaktován k tomu, abychom dostali aktuální 
ucelenou informaci o přípravě a realizaci staveb na státní a dálniční síti týkající se města 
Přerova. 

V odpovědi bylo statutární město Přerov informováno, že stavba 0137 se předpokládá 
zahájit v roce 2012 a že snahou ministerstva je, aby stavba 0136 byla zahájena v roce 2014.  

V červnu 2012 byl pan ministr požádán o osobní jednání ve věci dopravní situace ve městě. 

Dne 12.12.2012 se stal 14. ministrem dopravy ČR Ing. Zbyněk Stanjura. Nový ministr 
dopravy byl již 21.12.2012 požádán o aktuální informace v přípravě staveb 0136,0137 a byl 
podán návrh primátorem města k nastavení kontrolních mechanismů ohledně přípravy a 
realizace zmiňovaných staveb. 

V dubnu 2013 byl kontaktován pan David Čermák-generální ředitel ŘSD sice k otázce 
průpichu, ale v závěru žádosti byla prosba o sdělení kontaktní osoby, která by byla schopna 
se zástupci města jednat o konkrétních možnostech spolupráce při majetkoprávním 
vypořádání pozemků pro stavbu 0136. 

V květnu 2013 byl panu Čermákovi zaslán dopis o dálnici D1, znovu s možností spolupráce 
města Přerova při majetkoprávním vypořádání pozemků pro stavbu 0136. V květnu byl 
znovu kontaktován ministr Ing. Stanjura k poskytnutí aktuálních informací ohledně stavu 
přípravy staveb 0136,0137. 

Dne 10.7.2013 se stává 15. ministrem dopravy Bc. Zdeněk Žák. 

Dne 29.1.2014 se stal 16. ministrem dopravy Ing. Antonín Prachař. 

Dne 9.7.2014 Rada města Přerova souhlasila se změnou tvaru křižovatky Přerov-sever a 
požádala o urychlení přípravy a zahájení výstavby dokončení dálnice D1 (okružní tvar). 

Dne 4.12.2014 se stal 17. ministrem dopravy Ing. Dan Ťok. 

 

Statutární město Přerov navázalo úzkou spolupráci s ministerstvem dopravy ohledně 
dokončení dálnice D1. Město zřídilo v roce 2015 kontaktní místo pro výkup pozemků 
dotčených dálnicí a tím akcelerovalo proces řešení majetkoprávních vztahů. Když se 
objevily problémy s uznáním posudků na tzv. proces EIA, tak primátor Mgr. Vladimír 



Puchalský zaslal dopis Evropské komisi s apelací, aby při jednáních zvítězil zdravý rozum a 
stavba 0136 dálnice D1 nebyla zastavena.  

Výše uváděný přehled aktivit statutárního města Přerova není zdaleka úplný, neboť kromě 
výše uvedeného probíhala v průběhu dlouhých dvaceti let řada jednání zástupců města cílem 
dosáhnout zahájení strategické dopravní stavby – dokončení chybějícího úseku dálnice D1. 
Tento výčet však přesto přesvědčivě dokumentuje dlouhodobý výsostný veřejný zájem na 
realizaci klíčové strategické dopravní stavby, která byla obsažena ve všech strategických a 
rozvojových materiálech a územně plánovacích dokumentacích. Na dokončení dálnice D1 
jsou vázány další synergické projekty, které mají strategický význam pro další rozvoj nejen 
statutárního města Přerova, ale i jeho okolních obcí a měst.  

Na historický exkurs pak navazuje popis stávajícího stavu katastrofální dopravní situace na 
území statutárního města Přerova, kterou občané i návštěvníci města zažívají každodenně; 
četnost dopravy ve městě Přerově byla zdokumentována sčítáním v r. 2016 (viz příloha č. 19 
vykazující počty vozidel ve sledovaných úsecích za 24 hodin). 

Statutární město Přerov je nyní v zoufalé situaci, neboť příprava strategických dopravních 
staveb je vzájemně koordinována tak, aby stavba 0136 dálnice D1, která tvoří západní 
obchvat města, byla do roku 2020 provedena. Zejména již probíhá realizace stavby 0137 
Přerov-Lipník nad Bečvou, která přivede další dopravní zátěž do města. Pokud nebude 
proveden poslední návazný úsek, zmiňovaná stavba 0136, katastrofická situace vygraduje 
v totální kolaps se všemi důsledky na veřejné zdraví, bezpečnost obyvatel a ovzduší ve 
městě. Doprava z dálnice bude do města přivedena z obou stran (od strany Říkovic i od 
strany Lipníka nad Bečvou), vozidla totálně ucpou město a zkáza bude dokonána. 

 

Existence jiného veřejného zájmu na realizaci dostavby dálnice D1 převažujícího nad 
zájmem ochrany přírody je přesvědčivě popsána i v rozhodnutí KUOK č.j. 25422/2017 ze 
dne 24.5.2017. Stavba dálnice D1 0136 Říkovice – Přerov je prioritním dopravním záměrem 
dle nařízení vlády č. 283/2016 Sb., o stanovení prioritních dopravních záměrů (příloha č. 1 
nařízení). V důvodové zprávě k zákonu č. 256/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 
Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 
zavádějícím zvláštní, samostatnou úpravu pro zajištění vybraných dopravních projektů 
uvedených v příloze usnesení vlády ČR č. 434 ze dne 11.5.2016, se uvádí, že jmenované 
dopravní projekty jsou pro Českou republiku klíčové a nacházejí se v pokročilé fázi 
přípravy. Jedná se o projekty na transevropské dopravní síti (viz nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie 
pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU) a jejich 
realizace je tudíž důležitá jak pro Českou republiku, tak okolní státy. I z tohoto vyjádření je 
tedy zřejmé, že na realizaci prioritních dopravních záměrů je obzvláště silný veřejný zájem 
(v širším smyslu) přesahující hranice nejen regionu, ale i České republiky. 

Veřejný zájem na realizaci dostavby klíčové dopravní stavby v regionu je neoddělitelně 
spojen s veřejným zájmem na ochranu ovzduší, a na něj navazujícím veřejným zájmem na 
ochranu veřejného zdraví. V příloze č. 20 je uveden přehled období v r. 2013 – 2017, kdy 
Magistrát města Přerova upozorňoval obyvatele na zvýšené koncentrace částic PM10 a 
výsledky měření prašného spadu v letech 2007 – 2017 v několika lokalitách ve městě. Z 
výsledků měření je zcela zřejmé, že hodnoty prašného spadu naměřené u silně dopravně 
zatíženého místa (křižovatka ul. Komenského) jsou dlouhodobě několikanásobně vyšší než 
na jiných místech, kde je měření prováděno. Je všeobecně známo, že látky obsažené ve 
výfukových plynech představují závažné riziko pro lidské zdraví. Kromě PM10 (částice do 
10 mikrometrů) existují i jemnější prachové částice, které jsou ještě škodlivější (dostávají se 
až do plicních sklípků a pronikají do krevního oběhu). Polétavý prach nejen dráždí dýchací 
soustavu, ale i ji poškozuje, stejně jako srdeční ústrojí, dále zkracuje délku života a zvyšuje 



kojeneckou úmrtnost. Tyto látky jsou odpovědné za zvýšenou nemocnost a úmrtnost i u 
dospělé populace. Vdechování polétavého prachu má za následek poškození plodu již na 
počátku těhotenství a častější onemocnění dýchacích cest u dětí. Dále mají tyto látky 
významný vliv na vznik astmatu a řady plicních chorob, způsobují rakovinu plic a u vyšších 
věkových kategorií pak roste riziko onemocnění cukrovkou, vyšším krevním tlakem a 
srdečními chorobami.  

 

 S ohledem na výše uvedené skutečnosti lze závěrovat, že veřejný zájem na realizaci 
 prioritního dopravního záměru dostavby dálnice D1, nedílně spjat s veřejným zájmem 
 na ochranu  veřejného zdraví, ochranu ovzduší, bezpečnosti a veřejného pořádku, 
 převažuje nad zájmem ochrany přírody a výjimka z ochrany ze zákazů u zvláště 
 chráněných druhů živočichů podle § 56 odst. 1, resp. odst. 2 ZOPK dle rozhodnutí 
 KUOK č.j. 25422/2017 ze dne 24.5.2017 byla povolena v souladu se zákonem. 

 

2) K žalobní legitimaci žalobce dle § 65 s.ř.s. 

Žalobce dovozuje svou žalobní legitimaci dle § 65 odst. 2 s.ř.s., podle něhož žalobu proti 
rozhodnutí správního orgánu může podat i účastník řízení před správním orgánem, který 
není k žalobě oprávněn podle § 65 odst. 1 s.ř.s., tvrdí-li, že postupem správního orgánu byl 
zkrácen na právech, která mu příslušejí, takovým způsobem, že to mohlo mít za následek 
nezákonné rozhodnutí. Žalobce dále odkazuje na článek 9 odst. 2 Aarhuské úmluvy. 

K aktivní žalobní legitimaci hmotné je nutno uvést, že dle konstantní judikatury Nejvyššího 
správního soudu (srov. např. rozsudek č.j. 31 A 100/2015 ze dne 22.3.2017 a prejudikaturu – 
rozsudek č.j. 1 As 7/2011 ze dne 3.3.2011, kterou akceptoval i Ústavní soud ČR (nález zn. I. 
ÚS 59/14 ze dne 30.5.2014 – bod 19.) Aarhuská úmluva nemá povahu „self-executing“ 
smlouvy, tedy smlouvy samovykonatelné a přímo aplikovatelné. Judikatorně bylo tedy 
dovozeno, že nevládní organizace založené za účelem ochrany přírody a krajiny musí splnit 
požadavky vnitrostátních předpisů, aby měly přístup k soudu dle čl. 9 odst. 2 Aarhuské 
úmluvy, a že nelze dovozovat aktivní legitimaci žalobce přímo z této mezinárodní smlouvy 
(která je i sekundárním pramenem evropského práva). Žalobce je tedy povinen pro svou 
žalobní legitimaci prokázat, že byl zkrácen na svých právech, která jemu příslušejí, takovým 
způsobem, že to mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí.  

Osoba zúčastněná na řízení uvádí, že dle žalobce nebyl dotčen na svých hmotných právech. 
Dle judikatury Nejvyššího správního soudu (rozsudek č.j. 31 A 100/2015 ze dne 22.3.2017) 
i dle nálezu Ústavního soudu ČR (nález zn. I. ÚS 59/14 – bod 23.) totiž vyplývá, že aktivní 
legitimace spolků, které byly založeny za účelem ochrany přírody a krajiny, nemůže být bez 
hranic. Podstatným kritériem pro určení, zda spolek byl či nebyl dotčen na svých 
subjektivních právech, je tzv. lokální prvek, tedy skutečnost, zda spolek dlouhodobě a 
stabilně působí v dané lokalitě. Dle rozsudku NSS č.j. 31 A 100/2015 (vycházejícího z výše 
uvedeného nálezu ÚS) cit.: „Touto hranicí je již zmíněný lokální prvek, resp. možná 
dotčenost na hmotných právech. Pokud by tento závěr nebyl správný, bylo by hypoteticky 
možné přiznat aktivní legitimaci ke vznášení věcných námitek každému spolku, který má 
předmět činnosti stanoven bez dalšího jako ochranu přírody a krajiny či životního prostředí. 
V takovém případě by byl teoreticky jakýkoli spolek s uvedeným předmětem činnosti 
oprávněn vznášet věcné námitky proti příslušnému záměru bez ohledu, zda může být reálně 
dotčen na hmotných právech, a tedy i spolek se sídlem mimo Českou republiku či na jiném 
kontinentě. Smyslem vnitrostátní právní úpravy i interpretačního vodítka v podobě Aarhuské 
úmluvy je poskytnutí soudní ochrany dotčeným osobám, nikoli však neomezeně. Proto není 
možné paušalizovat presumpci dotčenosti ve hmotných právech spolků u všech záměrů, 
nýbrž je nutné vždy posuzovat každý případ individuálně…. Kritérii pro posouzení, zda 
spolku svědčí ochrana jeho hmotných práv, jsou především dotčení na subjektivních právech 



spolku, místní vztah spolku k lokalitě či zaměření spolku na aktivitu, která má lokální 
opodstatnění.“ . 

Především z žaloby není vůbec zřejmé, která konkrétní subjektivní hmotná práva žalobce 
měl být vydáním napadených rozhodnutí porušena. Žaloba je totiž koncipována tak, že 
nezákonnost napadaných rozhodnutí je žalobcem spatřována v nevypořádání jeho námitek 
z předchozího odvolacího řízení, příp. v nemožnosti seznámit se s podklady pro rozhodnutí, 
tj. v porušení jeho práv procesních (právo na vypořádání veškerých námitek účastníka řízení 
a právo účastníka řízení seznámit se se všemi podklady pro rozhodnutí jsou nepochybně 
jeho práva procesní – viz např. rozsudek NSS č.j. 31 A 100/2015). Žalobce tedy nikterak 
nespecifikoval, resp. neodůvodnil, jakým způsobem byl dotčen na svých subjektivních 
právech hmotných. 

Pokud jde o místní vztah spolku k dotčené lokalitě, tj. území statutárního města Přerova a 
jeho okolí, pak žalobce odkazuje jednak na své aktivity na území Jihomoravského kraje 
(tedy jde o aktivity vzdálené od dotčené lokality, které ve vztahu k této věci jsou zcela 
irelevantní) a jednak na své aktivity na území Olomouckého kraje – v tomto případě jde o 
jednotlivé aktivity údajně cca od r. 2002 do r. 2008 vztahující se k povolování dvou úseků 
dálnice D1 (0136 Říkovice – Přerov a 0137 Přerov – Lipník n.B.). Zde je namístě poukázat 
na skutečnost, že žalobce neuvádí (a ani se nesnaží doložit důkazem) žádnou svou lokální 
aktivitu v posledních cca 10 letech – z „Přehledu historie plánování výstavby dálnice D1 
0136 Říkovice – Přerov“ na str. 16 a násl. žaloby je zřejmé, že iniciativu k vyjadřování se 
k dalšímu průběhu realizace dostavby dálnice D1 od r. 2006 převzal spolek Občanské 
sdružení Krajina Dluhonice, z.s., žalobce až do r. 2017 v dotčené lokalitě žádné aktivity 
týkající se ochrany životního prostředí (resp. ochrany zvláště chráněných druhů živočichů) 
nevyvíjel.  

Dle názoru osoby zúčastněné na řízení tedy není splněno ani kritérium místního vztahu 
žalobce k lokalitě, neboť takový vztah musí být z podstaty věci konzistentní a dlouhodobý, 
což však v případě žalobce založeno není.  

Dle názoru osoby zúčastněné na řízení tedy žalobce není k podání žaloby proti 
napadeným rozhodnutím legitimován, neboť nejsou splněny podmínky uvedené v § 65 
odst. 2 s.ř.s. 

 

3) K jednotlivým žalobním důvodům (tvrzeným porušením procesních práv žalobce): 

a) absence dřívějších rozhodnutí o výjimkách pro 23 druhů organismů ve správním spisu 

Žalobce pouze v obecné rovině uvádí, že „cenné druhy nežijí izolovaně, ale ve 
vzájemném vztahu….“ a dále „…koexistence různých druhů organismů navzájem by 
podle názoru žalobce mělo být také vzata v úvahu, neboť se týká kritéria udržitelnosti 
dotčené populace v příznivém stavu, přičemž známým případem takového vztahu jsou 
třeba modrásci, mravenci a rostlina krkavec toten, kdy jeden bez druhého nemůže 
dlouhodobě přežít, ačkoliv krkavec nepatří mezi cenné druhy rostliny…“. Tato 
argumentace žalobce je zcela zavádějící, neboť ochrana uváděných druhů živočichů a 
rostliny nebyla předmětem ani napadených rozhodnutí, ani rozhodnutí dřívějších. Jde 
tedy jen o ilustrativní „učebnicový“ příklad vzájemné mezidruhové vazby zcela 
nepřípadně (demagogicky) použitý žalobcem jako obsahově prázdný argument. Osoba 
zúčastněná na řízení se v dalším ztotožňuje s vyjádřením žalovaného k tomuto 
žalobnímu důvodu. 

b) specifikace náhradních lokalit 

Argumentace žalobce stojí na odkazu na rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje ze 
dne 24.5.2016 č.j. KUZL 638618/2015, které mělo být přílohou žaloby. K tomuto osoba 
zúčastněná na řízení uvádí, že je nesmyslná argumentace poukázáním na rozhodnutí 



vydaného jiným správním orgánem, v jiném řízení, za jiných okolností a podmínek, 
nadto napadeném pro nezákonnost. Ostatně sám žalobce v žalobě opakovaně 
argumentuje ustanovením § 2 odst. 4 správního řádu, podle něhož správní orgán dbá, aby 
přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného 
případu. Na druhou stranu se pokouší žalobce soudu jako důkaz doložit správní 
rozhodnutí vydané jiným správním orgánem za jiných okolností, což je přinejmenším 
paradoxní. Kromě toho osoba zúčastněná na řízení poukazuje na skutečnost, že ač 
výslovně soud žádala o zaslání žaloby včetně všech příloh, tak přílohy žaloby (jako její 
nedílné součásti) jí doručeny nebyly a se skutečným obsahem rozhodnutí č.j. KUZL 
63861/2015 se detailně seznámit nemohla. 

c) nestanovení vegetační doby 

Osoba zúčastněná na řízení se ztotožňuje se závěry k tomuto žalobnímu důvodu uvedené 
ve vyjádření žalovaného a dále uvádí, že touto argumentací žalobce pouze prokazuje, že 
cílem podání žaloby není jeho opravdový zájem na ochraně zvláště chráněných druhů 
živočichů, ale pouhá šikanozní snaha o blokaci dostavby dálnice D1. Vyplývá to ze 
skutečnosti, že žalobce požadoval po správním orgánu přesné stanovení „vegetačního 
období a doby hnízdění dotčených ptáků …aby tyto údaje (přesný den a měsíc) byly 
v podmínce uložené…“. I z laického pohledu (a žalobce se zjevně za laika v oblasti 
ochrany přírody nepovažuje) je zřejmé, že období rozmnožování živočichů a hnízdění 
ptáků není možné omezit přesnými daty, neboť vždy záleží na konkrétních (zejména 
klimatických) nepředvídatelných podmínkách u konkrétního druhu živočicha. Jinými 
slovy by právě přesné stanovení takového období správním orgánem mohlo ve výsledku 
vést k nežádoucímu zásahu do přirozeného vývoje živočichů. Dále žalobce uvedl, že 
postup žalovaného vykazuje znaky podjatosti. Zde však jde o flagrantní nepochopení 
podstaty institutu nepodjatosti ve správním řízení dle § 14 správního řádu žalobcem, 
neboť nepodjatost se váže k osobě bezprostředně se podílející na výkonu pravomoci 
správního orgánu (úřední osoby), nikoli k postupu správního orgánu jako celku. 

d) nestanovení podrobností náhradní výsadby 

Argumentace žalobce je v tomto žalobním bodu zcela mylná, neboť podmínka č. 8 
uvedená v rozhodnutí č.j. KUOK 25422/2017 ze dne 24.5.2017, které se žalobní bod 
týká, neukládá povinnost provést náhradní výsadbu. Takovou povinnost lze uložit pouze 
v jiném typu řízení vedeném jiným příslušným správním orgánem, a to v řízení o 
povolení kácení dřevin. Je naprosto nepřijatelná žalobcem naznačovaná aplikace 
příslušných ustanovení ZOPK upravujících povolování kácení dřevin a povinnost 
provést náhradní výsadbu žalovaným v předmětném správním řízení o povolení výjimky 
ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů za užití analogie, neboť takovým 
postupem by žalovaný překročil meze své zákonem stanovené působnosti. Je totiž 
základní zásadou správního řízení zásada zneužití pravomoci zakotvená v § 2 odst. 2 
správního řádu, podle něhož správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm 
účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém 
mu byla svěřena. Tato základní zásada vyplývá ze zásady legality správního řízení a má i 
ústavní dimenzi (čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR). Ostatně i žalobcem uváděný rozsudek 
Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 15 A 36/2011 ze dne 22.5.2013 se týkal zrušení 
povolení kácení dřevin, nikoli jakéhokoli jiného rozhodnutí podle ZOPK. 

e) Projekt ochranných opatření 

Osoba zúčastněná na řízení se ztotožňuje s vyjádřením žalovaného k tomuto žalobnímu 
bodu, tedy s názorem, že Projekt ochranných opatření není určen do stavebního řízení, 
nýbrž do přípravy projektové dokumentace pro provádění stavby – tedy pro stupeň 
projektové dokumentace po vydání stavebního povolení, který nepodléhá žádnému 
řízení. Žalobce opětovně nepřípadně poukazuje na rozhodnutí (rozhodnutí ministra 



životního prostředí č.j. 365/M/10 6944/ENV/10 ze dne 9.2.2010) ve zcela jiném 
správním řízení, vydaném nepochybně za jiných okolností a podmínek. Osoba 
zúčastněná na řízení k tomuto doplňuje, že výše uvedené rozhodnutí mělo být přílohou 
žaloby; žádné přílohy žaloby jako její nedílné součásti však ani na základě výslovné 
žádosti jí zaslány nebyly, a detailně se tedy s nimi seznámit nemohla. 

f) neprokázání existence jiného uspokojivého řešení, zpochybnění závazného stanoviska EIA 
a dřívějších postupů EIA 

Osoba zúčastněná na řízení uvádí, že s ohledem na skutečnosti uvedené ve výše 
uvedeném historickém exkursu, zejména pak s ohledem na vydané územní rozhodnutí 
z r. 2006 a schválený územní plán z r. 2009, který opět potvrdil trasu dálnice D1-0136, 
jiné uspokojivé řešení, které požaduje žalobce, tj. jiné trasování tohoto úseku dálnice, 
neexistuje. Žalobce se tak prostřednictvím žaloby proti rozhodnutí o povolení výjimky 
ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů se snaží ex post brojit i proti 
schválenému územnímu plánu statutárního města Přerova a proti vydanému územnímu 
rozhodnutí, což je po uplynutí lhůt pro podání opravných prostředků zjevně nepřípustné. 
Žalobce ve své argumentaci poukazuje na blíže nespecifikovanou judikaturu NSS z r. 
2015 – vzhledem k tomu, že je taková argumentace zcela neurčitá (není jasné, jakou 
judikaturu NSS z r. 2015 má žalobce na mysli), tak ji nelze brát v potaz. Výše uvedené 
platí obdobně i pro „Kritiku stanoviska EIA ze dne 15.12.2000 pro dálnici D1-0136“ a 
„Absenci řádného posouzení variant obchvatu Přerova D1-0136 mimo Dluhonice“. Není 
totiž vůbec v působnosti žalovaného posuzovat zpětně územní plán, územní rozhodnutí 
nebo stanoviska či dřívější postupy EIA – takovým postupem by totiž opět překročil 
svou zákonnou působnost (zde platí, co bylo uvedeno výše ad písm. d) analogicky). 

 

4) K dosavadnímu postupu soudu v řízení o žalobě 
Nad rámec argumentace k obsahu žaloby samotné osoba zúčastněná na řízení považuje za 
nezbytné vyjádřit se k dosavadnímu postupu soudu v řízení o předmětné žalobě a o 
návrhu žalobce na přiznání odkladného účinku. Dne 4.1.2018 soud vydal usnesení č.j. 65 
A 95/2017-39, kterým žalobě přiznal odkladný účinek. V řízení o přiznání odkladného 
účinku nebyla dána osobě zúčastněné na řízení možnost vyjádřit své stanovisko, ačkoli k 
možnosti osoby zúčastněné na řízení vyjádřit se k návrhu na přiznání odkladného účinku 
žaloby proti rozhodnutí správního orgánu se opakovaně vyjádřil Ústavní soud ČR – 
nálezy II. ÚS 310/04 a IV. ÚS 4468/12. Kromě toho z odůvodnění tohoto usnesení 
vyplývá, že soud se zabýval toliko jednou z podmínek pro přiznání odkladného účinku 
žaloby, a to skutečností, zda by výkon rozhodnutí nebo jiné právní následky rozhodnutí 
znamenaly pro žalobce nepoměrně větší újmu, než jaká přiznáním odkladného účinku 
může vzniknout jiným osobám. Druhou z podmínek pro přiznání odkladného účinku, tj. 
nerozpornost s veřejným zájmem, soud zcela opominul. Přitom právě v tomto případě, tj. 
v případě dostavby dálnice D1 je zcela mimořádný veřejný zájem na realizaci prioritní 
dopravní stavby naprosto zjevný. 

Dále - jak již bylo výše uvedeno - soud osobě zúčastněné na řízení nedoručil přílohy 
k žalobě (které jsou její nedílnou součástí), ač byl osobou zúčastněnou na řízení o ně 
výslovně žádán. Osoba zúčastněná na řízení se s nimi tedy nemohla seznámit a detailněji 
se k nim vyjádřit.  

 

 

 

 



5) Závěrečný návrh 
 

S ohledem na veškeré výše uvedené skutečnosti osoba zúčastněná na řízení navrhuje, 
aby Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci žalobu proti rozhodnutí žalovaného 
ze dne 2.10.2017, č.j. MZP/2017/570/119 zamítl. 

 

 

 

 

S pozdravem 

 

                                                                    Mgr. Vladimír Puchalský 
                                                                                       primátor města 
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