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Obec může ovlivnit životní 
prostředí v obci aktivní 
účastí ve správních řízeních 



Záměry v zájmovém území obce… 
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Dálnice, obchvat, dopravní řešení.  

Letiště. 

Skladovací haly. 

Developerský projekt, obchodní dům, bytová / kombinovaná 

zástavba, průmyslový areál 

Elektrárna, průmyslové provozy, rozšíření výroby 

Těžba, nakládání s vodami, dotčení ZPF 



… znamenají správní řízení o povolení záměrů
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Dálnice, obchvat, dopravní 

řešení.  

Letiště. 

Skladovací haly. 

Územní plán, 

ZUR, územní 

plány 

sousední 

obce 

EIA, územní řízení, souhlasy a stanoviska 

DO, hlukové výjimky… 

Developerský projekt, 

obchodní dům, bytová / 

kombinovaná zástavba, 

průmyslový areál 

EIA?, územní řízení… 

Elektrárna, průmyslové 

provozy, rozšíření výroby 

EIA, IPPC, hlukové výjimky… 

Těžba, nakládání 

s vodami, dotčení ZPF 

stanovení dobývacího prostoru a 

povolení hornické činnosti, povolení 

k nakládání s vodami, závazná 

stanoviska k odnětí ze ZPF…. 



Když obec aktivně využívá svá práva v 
řízeních…  

 

• Může zastavit nebo zpomalit (a tím možná zastavit) 

nevhodný nebo nedomyšlený projekt 

• Ovlivnit ÚP sousední obce nebo nadřazený ÚP 

• Vytvořit si prostor pro jednání s developerem o podobě 

záměru 

• Zapojit veřejnost efektivněji do projednávání záměrů 

• Vytvořit si prostor pro politickou debatu a debatu s 

veřejností o záměru 
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Dobrá a špatná praxe 



Typické překážky  

 

• Nesleduji aktivně relevantní právní procesy 

• Čas!!!  

• Nemám experty na danou oblast, neumím v daném 

čase vytvořit argumentačně podložené stanovisko 

• Nejde (včas) vyjednat souhlas s návrhem stanoviska do 

řízení v Radě 

• V případě velkých sporů: politický tlak na obec, 

rozpočet, změny „linie“ vedení sporu 
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Dobrá praxe a příležitosti  

1. Aktivně sleduji relevantní správní procesy 

2. Vím co v nich chci dosáhnout, sleduji záměry s ohledem na 

strategii rozvoje obce nebo jiný strat. dokument 

3. Mám dohodnutý proces přípravy stanoviska a jeho 

projednání v Radě 

4. Mám zajištěný „pool expertů“ a základní rozpočet 

5. Vyjednat dostatečný mandát v Radě 

6. Zformulovat včas vyjednávací linii pro developerské projekty 

7. Dohodnout s developerem proces projednávání záměru s 

veřejností 

8. Průběžně vytvářet nástroje na zvládnutí politického tlaku, 

rozpočet 
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Bezplatná pomoc obcím v 
řízení IPPC na uhelné 
elektrárny 



Frank Bold nabízí bezplatnou pomoc obcím v 
řízení IPPC na uhelné elektrárny 

 

Komu: 

• Obce a kraje, na jejichž katastrálním území se nachází vybrané uhelné 

zdroje,  

• Obce a kraje, na jejichž území se mohou nepříznivě projevit účinky zdroje 

na životní prostředí 

 

Proč: 

• Uhelné elektrárny čeká další zpřísňování emisních limitů do léta 2021. 

Avšak z těchto přísnějších limitů existuje možnost výjimky. Účast 

samospráv je klíčová aby nedocházelo k neodůvodněným udělením 

výjimky z BAT.  
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Bezplatná pomoc obcím v řízení IPPC na 
uhelné elektrárny 

Kdy:  

• Řízení o podstatné změně integrovaného povolení – povolení výjimky z 

emisních limitů (úrovní emisí) plynoucích ze závěrů o nejlepších 

dostupných technikách 

 

Jak: 

• Ozvěte se nám (martin.fadrny@frankbold.org :) 

• Budeme sledovat, kdy se příslušná řízení otevřou 

• Informovat samosprávy o možnosti přihlásit se do řízení, sepíšeme 

podklady pro přihlášku 

• Sepíšeme vyjádření do řízení, případně zkontrolujeme vyjádření sepsané 

příslušnou samosprávou 

• Sepíšeme odvolání 

• To vše bezplatně – financováno z grantu 
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Příklady účasti obcí v 
právních procesech s cílem 
chránit životní prostředí v 
obci 











  



www.fbadvokati.cz 

Martin Fadrný 

martin.fadrny@fbadvokati.cz 

+420 775 154 079 
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5 poboček 
(Brno, Praha, Ostrava, Krakov, Brusel) 

50+ zaměstnanců 

200+ klientů z řad obcí a 

korporací 

B Corporation 



Naše specializace 
 
Stavební právo a územní 
plánování 
Právo pro veřejnou správu 
Energetický sektor 
Litigace, spory 
Právo pro podnikání 
 
 


