
 

 

 

 
Zpracovatel posudku: 
RNDr. Tomáš Bajer CSc., ECO-ENVI-CONSULT 

tom.bajer@centrum.cz 

 
Vyjádření k procesu posuzování včetně účasti veřejnosti záměru „PŘELOŽKA SILNICE II/240 (D7- D8)- 

ÚSEK MEZI RYCHLOSTNÍ DÁLNICÍ D7, DÁLNICÍ D8 A SILNICÍ II. TŘÍDY Č. II/101“ na životní 
prostředí  
 
 
Já, Ing. Vlastimil Zaviačič, občan bydlící trvale v obci Velké Přílepy, Halasova 714 a předseda Spolku Kamýk - 
občanů žijících trvale v obci Velké Přílepy, sídlo Halasova 714, IČ:  04498763, zásadně nesouhlasím a upozorňuji 
na nezákonný postup v procesu posuzování záměru přeložky silnice II/240 (R7-D8) úsek mezi rychlostní silnicí 
R7, dálnice D8 a silnicí II. třídy č. II/101 a proto podávám toto vyjádření: 
 

 
Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti: 

 

I. 

Dne 8.12.2015 bylo Krajským úřadem středočeského kraje (KÚSK) na portále  
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1945 zveřejněno  Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení, 
kterým současně vyzvalo všech 15 dotčených obcí ke zveřejnění tohoto záměru na jejich úřední desce a 

o písemné vyrozumění o datu vyvěšení této informace a to v nejkratším možném termínu:  

 
1. Obec Kněževes, U národního výboru 62, 252 68 Kněževes,  http://www.knezeves.cz/  
2. Obec Tuchoměřice, V Kněžívce 212, 252 67 Tuchoměřice,  http://www.tuchomerice.eu/  
3. Obec Středokluky, Lidická 61, 252 68 Středokluky,   http://www.stredokluky.cz  
4. Obec Číčovice, Číčovice 16, 252 68 Středokluky,   http://www.cicovice.cz/  
5. Obec Lichoceves, Lichoceves 20, 252 64 Velké Přílepy,   http://www.lichoceves.cz/  
6. Obec Velké Přílepy, Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy,   http://www.velke-prilepy.cz/  
7. Obec Svrkyně, Svrkyně 94, 252 64 Svrkyně,    http://www.svrkyne.cz  
8. Obec Tursko, Čestmírovo nám. 59, 252 65 Tursko,   http://www.tursko.cz/  
9. Obec Holubice, Holubice 175, 252 65 Tursko,    http://www.holubicekozinec.cz/ 
10. Město Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, 278 01,   https://www.mestokralupy.cz/  
11. Obec Chvatěruby, Chvatěruby 230, 278 01 Kralupy nad Vltavouhttp://www.chvateruby.cz/  
12. Obec Zlončice, Zlončice 40, 278 01 Zlončice,    http://www.obeczloncice.cz/  
13. Obec Kozomín, Kozomín 28, 277 45 Úžice u Kralup nad Vltavou http://www.kozomin.cz/  
14. Obec Postřižín, Pražská 42, 250 70 Postřižín,    http://www.obecpostrizin.cz/  
15. Obec Dolany, Dolany 95, 278 01 Dolany,    http://www.dolany.cz/  

Z volně dostupných informací elektronických úředních desek obcí Svrkyně, Kněževes, Zlončice, 
Chvatěruby a Dolany vyplývá, že tyto obce uvedené Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení na svých 
elektronických úředních deskách, umožňující dálkový přístup, v rozporu se zákonem, v zákonem 
požadované lhůtě tj. neprodleně dosud nezveřejnily! 

 

II. 

Dne 4.2.2016 byla Krajským úřadem středočeského kraje (KÚSK) na portále 
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1945  zveřejněna   Informace o závěru zjišťovacího řízení, 
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kterou současně vyzvalo 15 dotčených a výše uvedených obcí ke zveřejnění tohoto záměru na jejich 
úřední desce a o písemné vyrozumění o datu vyvěšení této informace a to v nejkratším možném termínu. 

 

Z volně dostupných informací elektronických úředních desek obcí Tuchoměřice, Kněževes, Svrkyně, 
Kralupy nad Vltavou, Zlončice, Chvatěruby a Dolany vyplývá, že tyto obce uvedené Informace o závěru 
zjišťovacího řízení na svých elektronických úředních deskách, umožňující dálkový přístup, v rozporu se 
zákonem, v zákonem požadované lhůtě tj. neprodleně dosud nezveřejnily. 

 

III. 

Dne 20.7.2017 byla Krajským úřadem středočeského kraje (KÚSK) na portále 
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1945  zveřejněna   Informace o předání dokumentace vlivů 
záměru, kterou současně vyzvalo 15 dotčených a výše uvedených obcí ke zveřejnění tohoto záměru na 
jejich úřední desce a o písemné vyrozumění o datu vyvěšení této informace a to v nejkratším možném 
termínu. 

Z volně dostupných informací elektronických úředních desek obcí Kněževes, Čičovice, Lichoceves, 
Kralupy nad Vltavou, Chvatěruby a Zlončice vyplývá, že tyto obce uvedené Informace o předání 
dokumentace vlivů záměru na svých elektronických úředních deskách, umožňující dálkový přístup, v 
rozporu se zákonem, v zákonem požadované lhůtě tj. neprodleně dosud nezveřejnily. 

 

IV. 

Dne 6.11.2017 byla Krajským úřadem středočeského kraje (KÚSK) na portále 
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1945  zveřejněna  Informace o vrácení dokumentace, 
kterou současně vyzvalo 15 dotčených a výše uvedených obcí ke zveřejnění tohoto záměru na jejich 
úřední desce a o písemné vyrozumění o datu vyvěšení této informace a to v nejkratším možném termínu. 

Z volně dostupných elektronických informací úředních desek obcí Středokluky, Kněževes, Lichoceves, 
Svrkyně, Kralupy nad Vltavou, Chvatěruby, Zlončice a Postřižín vyplývá, že tyto obce uvedené Informace 
o předání dokumentace vlivů záměru na svých elektronických úředních deskách, umožňující dálkový 
přístup, v rozporu se zákonem, v zákonem požadované lhůtě tj. neprodleně dosud nezveřejnily. 

V. 

Dne 16.5.2018 byla Odborem ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy na portále 
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1073  a následně dne 22.5.2018 na úřední desce Krajského 
úřadu středočeského kraje (KÚSK) zveřejněna  Informace o doplněné dokumentaci, kterou současně 
vyzvalo 15 dotčených a výše uvedených obcí ke zveřejnění tohoto záměru na jejich úřední desce a o 
písemné vyrozumění o datu vyvěšení této informace a to v nejkratším možném termínu. 

Z volně dostupných elektronických informací úředních desek obcí Kněževes, Čičovice a Lichoceves 
vyplývá, že tyto obce uvedené  Informace o doplněné dokumentaci na svých elektronických úředních 
deskách, umožňující dálkový přístup, zveřejnily v rozporu se zákonem, když podvodně a dodatečně 
manipulovaly s daty zveřejnění na úřední desce a elektronické úřední desce. Tyto podvodné praktiky obcí 
byly zaznamenány po podání dotazu na zveřejnění v této věci s Magistrátem hl.m. Prahy. Obec 
Chvatěruby opět tyto dokumenty nezveřejnila na úřední desce, ale umístila je v rozporu se zákonem, v 
jiné části Přehled dokumentů. 

VI. 

Dne 19.9.2018 byla Odborem ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy na portále 
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1073 zveřejněna  Informace o vrácení dokumentace, 
kterou současně vyzvalo 15 dotčených a výše uvedených obcí ke zveřejnění tohoto záměru na jejich 
úřední desce a o písemné vyrozumění o datu vyvěšení této informace a to v nejkratším možném termínu. 

Z volně dostupných elektronických informací úředních desek obce Tuchoměřice vyplývá, že tato obec 
uvedené Informace o předání dokumentace vlivů záměru na své elektronické úřední desce, umožňující 
dálkový přístup, v rozporu se zákonem, v zákonem požadované lhůtě tj. neprodleně dosud nezveřejnila. 
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VII. 

Dne 6.5.2019 byla Odborem ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy na portále 
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1073 zveřejněna Doplněná dokumentace, kterou 
současně vyzvalo 15 dotčených a výše uvedených obcí ke zveřejnění tohoto záměru na jejich úřední desce 
a o písemné vyrozumění o datu vyvěšení této informace a to v nejkratším možném termínu. Vzhledem 
k rozšíření záměru o obchvat obce Velké Přílepy, který je plánován i v katastrálním území obce Statenice, 
měla být i tato obec, jako dotčený samosprávný celek, doplněna na seznam dotčených obcí. Z této 
skutečnosti vyplývá, že Doplněná dokumentace  nebyla řádně zveřejněna na úřední desce ani 
elektronické úřední desce obce Statenice. Tato obec a její obyvatelé tak neměli možnost se o posuzování 
vlivu na životní prostředí tohoto záměru vůbec dozvědět a byla jim zcela upřena možnost efektivně se 
k tomuto záměru vyjádřit.  

 

VIII. 

Současně žádám, aby nezákonný proces zveřejnění a nezákonný postup dotčených obcí Lichoceves, 
Svrkyně, Čičovice, Kněževes, Tuchoměřice, Kralupy nad Vltavou, Zlončice, Středokluky, Postřižín, 
Dolany, Chvatěruby a Statenice byl dle požadavku zákona detailně popsán zpracovatelem posudku               
RNDr. Tomášem Bajerem CSc., v jeho vyjádření k celkovému procesu posuzování včetně účasti 
veřejnosti,  zejména v souvislosti s porušením práv 84% jednotlivých občanů obcí, kde nebyly tyto 
informace řádně zveřejněny dle požadavku § 26 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád a s §16 odst. 2 a 3 
zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí. 

 
Prověření procesních chyb a souladu se zákonem při zveřejňování všech jednotlivých stupňů procesu EIA 
má zcela zásadní vliv na zákonnost úředního postupu v této věci. Dle našeho názoru v tomto řízení nebyl 
naplněn účel zveřejňování informací, jímž je umožnit účast veřejnosti v procesu posuzování vlivů na 
životní prostředí EIA, když v důsledku pochybení byla osobám z 12 obcí, z celkových 16 dotčených obcí 
v této věci, odepřena možnost účastnit se efektivně procesu EIA. Dvanáct dotčených obcí v tomto 
procesu posuzování vlivu na životní prostředí zcela prokazatelně porušilo §16 odst. 2 a 3 zákona č. 
100/2001 Sb. a §26 zákona č. 500/2004 Sb. a znemožnilo tak efektivní účast veřejnosti v procesu EIA.  
 
V judikátu se k tomuto názoru přiklonil ve svém rozhodnutí již v roce 2012 i Nejvyšší soud v rozsudku 30 
Cdo 2373/2012, kde se v odůvodnění rozsudku uvádí, že „výkladem § 26 zákona č. 500/2004 Sb. nelze 
dovodit nic jiného, než že tento záměr musí být zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Za 
situace, kdy většina občanů ví o tom, že úřední desky obcí mají být vedeny i způsobem umožňujícím 
dálkový přístup a na toto spoléhají, by jiný výklad vedl k poškození občanů, kteří spoléhají na to, že i tzv. 
„elektronická úřední deska“ obce je vedena řádně a jsou na ní uveřejňovány údaje v souladu s právními 
předpisy. Jestliže uvedená pravidla publikace nejsou zcela (nebo zčásti – např. i tím, že obsah úřední 
desky není zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup) dodržena, pak je třeba uzavřít, že za těchto 
okolností jde o právní úkon contra legem (protiprávní, nelegální), neboť zveřejnění nebylo zákonem 
předepsaným způsobem dodrženo.“ 

 

IX. 

V této věci bude také podán podnět ve smyslu § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Ministerstvu 
životního prostředí ČR, aby prověřil zákonnost a postup KÚSK a MHMP, který v rozporu s §16 odst. 3 
zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí v platném znění, řádně nezajistil 
zveřejnění informací a stanovisek uvedených v odstavcích 1 a 2, a) na úředních deskách dotčených 
územních samosprávných celků a b) na internetu. 

 

 

 

X. 
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Z výše uvedených důvodů tímto žádám Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, aby 
pro zcela zřejmé a opakované porušení § 26 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád a s §16 odst. 2 a 3 zákona 
č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí, posuzování záměru ukončil, případně vydal 
zamítavé stanovisko k tomuto záměru, jako protiprávnímu úkonu ve všech jednotlivých stupních jeho 
projednávání. 

 

Ve Velkých Přílepech dne 10.6.2019 
 

Ing. Vlastimil Zaviačič v.r. 

předseda Spolku Kamýk 
IČ: 04498763                       
Halasova 714                                        
25264 Velké Přílepy              
IDDS: agea2zj 

 


