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Případová studie – EIA - Dopravní infrastruktura∗

Ekologický právní servis ©, prosinec 2006

1. Název případu: Rychlostní silnice R52 Pohořelice – Mikulov (Drasenhofen) 

2.Podstata případu: 
Ministerstvo životního prostředí ČR vydalo souhlasné stanovisko k posouzení vlivů 
stavby  rychlostní  silnice  R52  Pohořelice  –  Mikulov  (Drasenhofen)  (dále  též  jen 
„záměr“)  na  životní  prostředí.  Se  stavbou  nesouhlasí  obce,  nevládní  organizace 
a  jednotlivci  z dotčeného  regionu  Mikulovsko.  Považují  záměr  za  nepřijatelné 
poškození  unikátní  jihomoravské  krajiny  a  zároveň  se  obávají  nárůstu  především 
tranzitní dopravy. Podle jejich názoru neproběhl proces EIA v souladu se zákonem. 
Zároveň zpochybňují i zákonnost postupu při pořizování územního plánu pro danou 
oblast (územní plán Břeclavska).

3.Stát: 
Česká republika

4.Území: 
Jižní Morava, Břeclavsko, Mikulovsko a oblast Pálavy

5.Geografický rozsah: (místní, regionální, národní, EU, mezinárodní - 
Mezinárodní (EU). Záměr má být součástí dálničního spojení Brno - Vídeň a 
transevropské dopravní sítě (TEN)

6.Iniciátoři  případu: 
a) Občanské sdružení  NEBOJSA, Bavory 112 PSČ 692 01 – podalo žalobu proti 

stanovisku EIA pro záměr
b)  vlastníci nemovitostí dotčených výstavbou záměru - nové dráhy -  cca 90 z nich 

podalo námitky proti územnímu plánu, jeden z nich podal žalobu proti stanovisku 
EIA pro záměr 

7. Hlavní aktéři: 
a) Ředitelství silnic a dálnic České republiky  - investor záměru; http://www.rsd.cz
b)  Ministerstvo  životního  prostředí  České  republiky  -  orgán  příslušný  k vydání 

stanoviska  k  posouzení  vlivů  stavby  R  52  (EIA)  a  územního  plánu  VÚC 
Břeclavska (SEA) na životní prostředí; http://www.env.cz/

c)  Jihomoravský  kraj  - pořizovatel  změny  územního  plánu   Břeclavska; 
http://www.kr-jihomoravsky.cz/menu0.htm

d)  Ministerstvo  pro  místní  rozvoj  -  nadřízený  orgán  územního  plánování; 
http://www.mmr.cz 

 Tato případová studie byla zpracována v rámci projektu mezinárodní sítě právníků „Justice and 
Environment“ podpořeného Evropskou komisí. V anglickém znění byla publikována v rámci sborníku, 
týkajícího se implementace směrnice EIA v případech výstavby dopravní infrastruktury šesti členských 
státech EU (viz http://doku.cac.at/je2006_eit_casestudies.pdf ).
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8.Další dotčené osoby a úřady: 
a)  Obec Dolní  Dunajovice,  a  další  obce  z regionu  Mikulovsko  (odpůrci  i 

podporovatelé záměru); http://www.dolni-dunajovice.cz
b)  Správa  Chráněné  krajinné  oblasti  Pálava  –orgán  ochrany  přírody  příslušný  ke 

stanovení  kompenzačních  opatření  za  zásahy  do  území  NATURA  2000; 
http://www.palava.ochranaprirody.cz

c) Ekologický právní servis (EPS)- NNO specializující se na právní ochranu životního 
prostředí, jehož právníci zastupují odpůrce záměru  http://www.eps.cz/

d)  Mikulovsko  bez  dálnice  –  místní  občanské  sdružení,  odpůrce  záměru; 
http://www.sweb.cz/mikulovskobezdalnice

e) Občané Brna proti stavbě rychlostní komunikace R43 v trase Kuřim-Troubsko a 
další  občanská sdružení z Brna a okolí – podporují  odpůrce záměru,  obávají se 
důsledků kumulace jeho vlivů s dalšími dopravními stavbami, zejména rychlostní 
silnicí R 43; http://r43.cz

f) Die Grünen Wienviertel, Rosa Igel a další rakouské občanské iniciativy – vystupují 
proti výstavbě navazující dálnice A5 do Vídně, spolupracují s odpůrci záměru

g) Oekoburo – rakouská NNO specializující se na právní ochranu životního prostředí, 
poskytuje právní servis odpůrcům A5;  spolupracuje s EPS v rámci sítě Justice and 
Environment mimo jiné na případech záměrů R52 a A5; http://www.oekobuero.at  

9.Okolnosti případu: 

9.1. Vylíčení podstatných okolností věci (krátké shrnutí případu)

Státní  příspěvková  organizace  Ředitelství  silnic  a  dálnic  České  republiky plánuje 
výstavbu rychlostní silnice R52 Pohořelice – Mikulov, která by se měla stát součástí 
dálničního spojení  Brno – Vídeň (plánovaná rakouská dálnice A5 má spojit Vídeň 
s českými hranicemi poblíž Mikulova.). Výstavba by poškodila unikátní jihomoravské 
krajinné  oblasti  (Pálava  a  Mikulovsko)  a  zároveň  by  vedla  ke  zvýšení  tranzitní 
dopravy. Tou by byly postiženy také další oblasti, zejména obce jihozápadně od Brna, 
již v současné době dotčené dopravou na dálnici D1 a ohrožované stavbou rychlostní 
silnice R43 (viz. níže mapu 2). 

Obce, místní nevládní organizace a jednotlivci z dotčené oblasti nesouhlasí s novou 
rychlostní silnicí. Odpůrci navrhují alternativní spojení Brno – Vídeň dálničního typu 
s  využitím stávající  dálnice  D2 a  se  zvýšením kapacity  obchvatu  Břeclavi,  jehož 
výstavba  je  také  v současné  době  plánována.  V průběhu procesu  EIA nebylo  toto 
alternativní řešení vůbec zvažováno, což odpůrci považují za porušení jak procesu 
EIA, tak za porušení evropských směrnic o ptácích a o stanovištích. Domnívají se 
taktéž,  že  záměr  by  mohl  mít  závažný  dopad  na  životní  prostředí  sousedního 
členského státu EU – Rakouska.  Tedy, podle směrnice EIA a tzv.Espoo konvence 
o  posuzování  záměrů,  by  tento  záměr  měl  být  předmětem  tzv.  přeshraničního 
(mezistátního)  posouzení,  k  němuž  nikdy  nedošlo.  Navzdory  těmto  skutečnostem 
vydalo Ministerstvo životního prostředí  souhlasné stanovisko k posouzení  EIA pro 
tuto  investici.  Městský  soud  v Praze  odmítl  projednat  správní  žaloby  podané 
nevládními  organizacemi  a  vlastníky,  kteří  by  byli  dotčeni  investicemi 
s odůvodněním, že stanovisko EIA není podle českého práva závazným rozhodnutím. 
Proti  rozhodnutí  Městského  soudu  byla  podána  kasační  stížnost  u  Nejvyššího 
správního soudu.
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Koridor R52 je obsažen v územním plánu Břeclavska, schváleném v listopadu 2006. 
Plán ale nebyl posouzen v rámci procesu SEA podle platného zákona o EIA, který 
zakotvil  požadavky  směrnice  ES  o  SEA.  Jedním  z důsledků  tohoto  nezákonného 
postupu Ministerstva  životního prostředí  je  opakované nevyhovění  požadavku tzv. 
přeshraničního posouzení.

9.2. Popis záměru a jeho nejdůležitější vlivy na životní prostředí

9.2.1.Všeobecný popis záměru

Rychlostní silnice R52 se má stát součástí plánované páteřní silniční sítě evropské 
dopravní  infrastruktury  TEN  (Trans-European  Transport  Network),  zahrnuté  do 
multimodálního koridoru VI. B, spojujícího významná evropská průmyslová centra 
Varšavu, Ostravu, Brno, Vídeň a Budapešť. Posuzovaný úsek  Pohořelice – Mikulov 
(hraniční přechod Drasenhofen)  navazuje na dokončený úsek čtyřpruhové rychlostní 
silnice  vedené  ve  směru  od  Brna.  Z  části  by  se  jednalo  o  přestavbu  stávající 
dvoupruhové silnice na čtyřpruhové uspořádání. 

Délka posuzovaného úseku R52 by činila cca 22,5 km, plocha vozovky 421,1 ha, 
celkový zábor zemědělské půdy 90,6 ha,  lesní  půdy 3,4 ha.  Úsek by obsahoval 4 
mimoúrovňové křižovatky a 25 mostů.

9.2.2.Popis dotčeného území

Území přímo dotčené zamýšlenou výstavbou záměru se  rozkládá  jižně od města 
Brna (druhé největší město ČR, regionální centrum Jihomoravského kraje) směrem 
k hranicím s Rakouskem. V dotčeném území se nachází 10 obcí o celkové rozloze cca 
180  km2   s přibližně   18  000  obyvateli.  Centrem  regionu  je  město  Mikulov 
s přibližně 7 700 obyvatel (městská památková rezervace). Většina osídlení v území 
má charakter zemědělských vesnic, bohatě jsou zastoupeny vinice a sady. V území se 
nevyskytují  významnější  průmyslové  podniky  a  tedy  žádné  stacionární  zdroje 
znečištění ovzduší.

V dotčeném území  se  nachází  řada  zvláště  chráněných  druhů  rostlin  a  živočichů, 
včetně  kriticky  a  silně  ohrožených.  Vybudováním rychlostní  silnice  R52  by  byla 
přímo ovlivněna území soustavy NATURA 2000 - evropsky významná lokalita (SCI) 
Mušovský  a  ptačí  oblasti  Pálava  a  Střední  nádrž  vodního  díla  Nové  Mlýny. 
V dotčeném  území  se  dále  nacházejí  další  zvláště  chráněná  území,  především 
Chráněná krajinná oblast Pálava. 

Celkově  jde  o  zcela   unikátní  typ  krajiny  v rámci  České  republiky  se  silně 
nadprůměrným  počtem  zvláště  chráněných  částí  přírody  i  archeologických  a 
kulturních památek, významnými oblastmi tradičního hospodaření, zejména vinařství, 
a  nadstandardní  kvalitou  životního  prostředí.  V rámci  relativně  malé  oblasti  střídá 
několik rozmanitých typů krajinného rázu, od lužních niv přes zemědělskou krajinu 
(pole, viniční tratě) až po vápencová bradla Pálavských vrchů. Unikátní je především 
okolí Mikulova (Mikulovsko-Falkensteinsko), pozůstatek starobylé evropské krajiny 
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na  moravsko-rakouské  hranici.  Území  je  významnou  rekreační  oblastí,  v čemž 
spočívá i výrazný potenciál jeho budoucího hospodářského rozvoje. 

Mapa 1: Umístění navrhovaného koridoru R52 na mapě České republiky

Mapa 2: Navrhované hlavní dopravní koridory na Moravě (východní část české 
republiky) 
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Mapa 3: Dotčené území a navrhovaný koridor R52(Pohořelice – Mikulov).

9.2.3.Popis nejdůležitějších vlivů záměru

a) přímé vlivy 

Nejpodstatnějším přímým vlivem  uskutečnění záměru by bylo poškození krajinného 
rázu, zejména v nejcennějších a nejunikátnějších částech dotčeného území – podhůří 
Pálavy a okolí Mikulova (viz předchozí bod). Poškození  by způsobila  nejen samotná 
rychlostní silnice R 52, ale také nezbytná výstavba doprovodných komunikací, které 
by musely nahradit dosavadní silnici 1. třídy, související mimoúrovňové křižovatky a 
realizace protihlukových  opatření (viz níže). 

Uskutečněním záměru by dále došlo k zásahům do území, jež jsou součástí evropské 
soustavy chráněných  území Natura 2000. Jednalo by s především o zásahy do lužních 
lesů,  o  redukci  rozlohy  biotopů  chráněných  druhů  rostlin  a  živočichů,  k jejichž 
ochraně byla uvedená  chráněná území vyhlášena. Zvýšilo by se rovněž nebezpečí 
úhynu  chráněných  živočichů  na  komunikaci  a  jejich  rušení  v důsledku  hluku  ze 
silničního   provozu.  Komunikace  by  představovala  významnou  migrační  bariéru. 
Dalšími riziky pro přilehlé porosty jsou emise z dopravy, polétavý prach či aerosol 
s  obsahem posypových solí,  splachy z  komunikace a  úniky nebezpečných látek z 
případných havárií.

Jako u každé dopravní stavby by i v případě realizace rychlostní silnice R 52 došlo 
k nárůstu  zátěže  dotčeného  území  hlukem  a  imisemi,  zejména  oxidů  dusíku  a 
prachových  částic.  Dokumentace  EIA konstatovala  možné  překročení  hlukových 
limitů na několika lokalitách, v nichž by měly být vybudovány protihlukové stěny a 
náspy. Tím by však došlo k dalšímu negativnímu ovlivnění krajinného rázu (viz výše), 
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zejména  v okolí  Mikulova.  U  imisní  zátěže  dokumentace  EIA konstatovala,  že 
průměrné  roční  hodnoty  budou  u  všech  škodlivin  hluboko  pod  stanovenými 
přípustnými limity. Nebyly však hodnoceny vlivy prachových mikročástic PM 2,5. 

b) nepřímé vlivy 

Nejdůležitějším „kumulativním“ důsledkem realizace záměru by byl zásadní nárůst 
objemu  tranzitní,  zejména  nákladní  kamionové  dopravy  nejen  v území  přímo 
dotčeném výstavbou nové rychlostní silnice, ale rovněž v územích navazujících. Šlo 
by  především o území  jižně a  jihozápadně od  Brna,  kam by byla   přivedena jak 
doprava ve směru Vídeň – Praha, tak ve směru Vídeň – Olomouc – Ostrava. Zatížení 
tohoto území by dále  vzrostlo  v případě realizace dalších plánovaných dopravních 
staveb, především úseku rychlostní silnice R43 Kuřim-Troubsko a rozšíření dálnice 
D1. V území jsou přitom již za současného stavu překročeny nejvyšší přípustné limity 
hluku a imisí škodlivých látek. 

Dalším nepřímým negativním vlivem by bylo podstatné zvýšení intenzity dopravy na 
silnici spojující Břeclav a Mikulov. Silnice prochází přes Lednicko - valtický areál, 
zařazený do seznamu kulturních památek UNESCO. Ani tyto vlivy dokumentace EIA 
nezohlednila. 

Obdobné vlivy jako rychlostní silnice R 52 by mělo i vybudování navazující dálnice 
A5 na rakouskému území. Také existence těchto vlivů měly být v rámci procesu EIA 
zohledněna  a  tento  proces  měl  probíhat  podle  ustanovení  o  tzv.  přeshraničním 
posuzování, k čemuž nedošlo (viz níže). 

10.Použitelné ES a mezinárodní právní předpisy

Směrnice 85/337/EHS, ve znění směrnic 97/11 ES and  2003/35/ES (Směrnice EIA), 
zejména články 3, 5, 6, 7, 8, 9 and 10a

Směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů 
a planě rostoucích rostlin(Směrnice o stanovištích)

Směrnice 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků (Směrnice o ptácích)

Směrnice 2001/42/ES, o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní 
prostředí (Směrnice SEA)

Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní 
ochraně v záležitostech životního prostředí (tzv. Aarhuská úmluva)

Úmluva  o  posuzování  vlivů  na  životní  prostředí  přesahujících  hranice  států  (tzv. 
Espoo konvence)
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11.Použitelné české právní předpisy

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Upravuje  posuzování  vlivů  záměrů  na  životní  prostředí  (EIA),  od  1.5.  2004  také 
posuzování vlivů koncepcí, včetně územních plánů, na životní prostředí (SEA).

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Upravuje podmínky ochrany evropsky významných lokalit,  ptačích oblastí,  dalších 
chráněných území, biotopů chráněných druhů rostlin a živočichů a krajinného rázu. 

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 
Obsahuje úpravu ochrany před hlukem. 

Zákon č. 150/2002 Sb. soudní řád správní 
Upravuje podmínky přezkumu opatření obecné povahy Nejvyšším správním soudem.

Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Upravuje proces pořizování a schvalování územních plánů a jejich změn.

12.Typ řízení (správní a/nebo soudní):

Správní a soudní 

13.Průběh správních řízení: 

13.1.Správní řízení: přehled

a) proces EIA - posuzování vlivů záměru „Rychlostní silnice R52 Pohořelice – 
Mikulov (Drasenhofen)“ na životní prostředí  (leden 2003 - květen 2005)

b) pořizování územního plánu velkého územního celku Břeclavska (září 2004 – 
listopad 2006) 

c) proces SEA pro “územní prognózu“ Břeclavska (únor– červenec 2005)

13.2. Popis procesu EIA

23/01  –  23/05/2003:  Zjišťovací  řízení.1 K oznámení  záměru  vyjádřilo  nesouhlas 
několik dotčených obcí. Rakouské občanské iniciativy se s výslovným odkazem na 
Espoo konvenci dožadovaly mezistátního posouzení záměru a poukazovaly na jeho 
negativní vlivy na rakouské území (ve spojení s dálnicí A5).

06/01 – 05/02/2004: Zveřejnění dokumentace EIA a její připomínkování. Asi 15 obcí 
a nevládních organizací poslalo své poznámky a námitky.

1 Záměr patří mezi obligatorně posuzované  podle Příloha č. 1 směrnice EIA
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14/04/2005: Veřejné projednání EIA. Asi 30 obcí, nevládních organizací  a jednotlivců 
vyjádřilo  své  poznámky  a  námitky.  Rakouské  nevládní  organizace  kritizovaly 
neprovedení tzv. mezistátního posouzení.

13/05/2005:  Ministerstvo životního prostředí vydalo k záměru souhlasné stanovisko 
EIA.

13.3 Kvalita dokumentace předložené investorem 

Některé  dotčené  státní  orgány  kritizovaly  nedostatečné  posouzení  vlivů  stavby  a 
staveb souvisejících (přístupové komunikace, mimoúrovňové křižovatky) na charakter 
krajiny a chráněných oblastí.  Obce a  ostatní  dotčená veřejnost  kritizovaly celkové 
podcenění negativních vlivů záměru (zejména hluk, emise, ohrožení podzemních vod, 
poškození  krajiny,  tradičního zemědělství  a  rekreačního potenciálu oblasti).  Hlavní 
nedostatek dokumentace byl spatřen v absenci alternativního dálničního spojeni Brno 
- Vídeň (viz níže).

13.4 Alternativy zamýšlené investorem a zvažované úřady

V oznámení záměru předloženém investorem byly obsaženy tři dílčí varianty vedení 
rychlostní komunikace R 52. Dvě z nich počítaly s vybudováním hraničního přechodu 
v Mikulově, třetí  u obce Nový Přerov.  Tato varianta se od obou předchozích lišila 
vedením několik km silnice  souběžně se státní hranicí s Rakouskem. 

V dokumentaci  byla  varianta  vedoucí  podél  hranice  vypuštěna  s odkazem  na 
nesouhlas rakouské strany. Tím bylo zdůvodněno, proč proces EIA neprobíhá jako 
mezistátní. Naopak byla doplněna dílčí alternativa jedná z původních variant, lišící se 
od ní  v cca 5 km dlouhém úseku v oblasti  průchodu trasy přes vodní nádrž (ptačí 
oblast) Nové Mlýny Tuto variantu ministerstvo nakonec doporučilo k realizaci

13.5 Alternativní řešení, na která poukazovali další účastníci  a která nebyla 
brána v potaz investorem  a úřady

Dotčené  obce,  jednotlivci  a   občanská  sdružení  poukazovaly  na   možnost 
alternativního  dálničního  spojení  Brna  a  Vídně  s využitím existující  dálnice  D2 a 
plánovaného obchvatu Břeclavi. Požadovaly doplnění dokumentace o posouzení této 
varianty,  která  by vyžadovala dobudovat pouze cca 3 km nové komunikace.

13. 6 Zmírnění škod a kompenzační opatření navrhovaná úřady

Investor navrhl především
- vybudování protihlukových stěn a náspů s výsadbou dřevin
- zahloubení silnice
- vytvoření náhradních biotopů.

Ministerstvo dále ve svém stanovisku požaduje mimo jiné
-  vypracování  hlukové  studie,  geologický  a  hydrologický  průzkum,  podrobný 

biologický průzkum
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-. vybudování umělých biokoridorů.

13.7 Kompenzační opatření navrhovaná ostatními účastníky

Odpůrci  výstavby  silnice  nenavrhovali  žádná  dílčí  kompenzační  opatření  v trase 
navrhované  investorem  a  prosazované  úřady,  neboť  tuto  trasu  považují  za  zcela 
nepřijatelnou.

13.8  Vylíčení povolovacích řízení následujících po procesu EIA 

Žádné další správní řízení povolující investici nebylo dosud zahájeno.

13. 9 Další důsledky 

a) Příprava územního plánu “Břeclavska“

V září 2004 rozhodlo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje o pořízení územního plánu 
„okresu  Břeclav.“   Tento  územní  plán  měl  také  blíže  vymezit  koridor  rychlostní 
silnice R 52.

Na jaře 2005 byly zveřejněny tzv. „územní prognóza Břeclavska” a také dokumentace 
zohledňující její vlivy (jako koncept) na životní prostředí – dokumentace SEA.

Veřejnost  dotčená  záměrem rychlostní  silnice  R 52  požadovala  opětovně  zejména 
posouzení  alternativního  koridoru  dálničního  spojení  Brno  –  Vídeň.  Také  bylo 
pokazováno na  skutečnost,  že  provedení  procesu  SEA nebylo  v souladu  s platnou 
evropskou  ani  českou  legislativou,  nehledě  na  požadavek  mezistátního  posouzení 
konceptu.

V prosinci 2005 Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo návrh územního plánu 
Břeclavska  obsahující  doporučující  stanovisko  EIA pro  silnici  R52.  Připomínky 
dotčené veřejnosti byly odmítnuty nebo ignorovány. 

Na jaře 2006 byl zveřejněn návrh územního plánu Břeclavska. Ministerstvo životního 
prostředí vydalo k tomuto návrhu  souhlasné stanovisko SEA, i  když návrh vůbec 
nebyl  v procesu  SEA posouzen  (posouzena  byla  pouze  územní  prognóza,  a  to 
postupem podle neplatného zákona – viz  výše).  Dotčená veřejnost  podala  stížnost 
proti  územnímu řízení  ombudsmanovi,  ministru  životního prostředí  a  ministru  pro 
místní  rozvoj.  Rakouské  nevládní  organizace  se  k některým z těchto  stížností  také 
připojily.  Ombudsman  v listopadu  2006  vydal  zprávu,  v níž  konstatoval  závažná 
pochybení úřadu týkající se posuzování vlivů silnice R52 na životní prostředí. Přesto 
několik  dnů  poté  Zastupitelstvo  Jihomoravského  kraje  územní  plán  Břeclavska 
schválilo. 
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b) Záměr půjčky od EIB

Ministerstvo  dopravy  České  republiky  požaduje  několika  milionovou  půjčku  od 
Evropské investiční banky za účelem uskutečnění množství nových projektů zlepšení 
dopravní infrastruktury,  zahrnující  rychlostní  silnici  R52.  Ekologický právní  servis 
a dalších 17 českých nevládních organizací poslalo dopis presidentu EIB, kterým jej 
informují  o  problematických  aspektech  plánované  výstavby.  Nevládní  organizace 
požádaly  EIB,  aby  projekty  nepodpořila,  dokud  nebudou  objektivně  zhodnoceny 
jejich  vlivy  zdraví  lidí  a  životní  prostředí  a  prověřeny  možné  šetrnější  varianty. 
Obdobný  dopis  později  adresovaly  české  a  rakouské  NNO  spolu  s organizací 
Bankwatch  také  komisařům  pro  životní  prostředí,  regionální  rozvoj  a  dopravu 
Evropské komise. 

Bylo přijato společné memorandum občanských iniciativ z jižní Moravy a Dolního 
Rakouska k problémům dálkové dopravy. Občané z obou zemí se vzájemně podporují 
a zastupují v probíhajících řízeních. 

14.Výsledy aktivit veřejnosti:

Ve stanovisku EIA ani v dosavadním průběhu pořizování územního plánu Břeclavska 
nebyly požadavky a námitky veřejnosti zohledněny. 

EIB  schválila  půjčku  pro  projektovou  přípravu  R52  při  současnému  uložení 
podmínek, týkajících se prověření alternativních variant.

Evropská komise konstatovala,  že  si  je vědoma sporných aspektů záměru a  že do 
jejich vyřešení nebudou pro stavbu poskytnuty prostředky z evropských fondů.

15. Přijatá opatření k nápravě:

Proti  stanovisku  EIA podalo  občanské  sdružení  NEBOJSA a  jeden  z dotčených 
vlastníků žalobu. 

Dvě  obce,  tři  dotčení  vlastníci  a  tři  NNO  napadli   územní  plán  Břeclavska 
u Nejvyššího správního soudu.

Zákonností  postupu  orgánů  Jihomoravského  kraje  zabývají  ombudsman  a 
Ministerstvo pro místní rozvoj. Ombudsman řeší rovněž stížnost proti nezákonnému 
postupu procesu SEA. 

16.Historie soudních  řízení: 

22/08/  2005: Podána  žaloba  občanského  sdružení  „NEBOJSA“  a  vlastníka 
nemovitostí proti souhlasnému stanovisku EIA k záměru.

28/02/2006: Městský soud v Praze odmítl s odůvodněním, že stanovisko EIA není 
podle českého práva závazným rozhodnutím.
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13/04/2006: Žalobci podali proti odmítnutí žaloby kasační stížnost k Nejvyššímu 
správnímu soudu. Svou argumentaci založili na výkladu čl. 10a směrnice EIA a 
Aarhuské úmluvy.

9/01/2007 Dvě obce, tři dotčení vlastníci a tři NNO napadli  územní plán Břeclavska 
u Nejvyššího správního soudu.

17.Výsledky žalob: 

Dosud žádné. 

18.Současný stav případu: 

Investor  zpracovává  dokumentaci  pro  územní  řízení.  Nebylo  dosud vydáno žádné 
rozhodnutí povolující záměr.

19.Plánované navazující právní kroky  a jejich načasování/časový přehled (za 
trvání předmětu a odhadnutí data konce případu): 

Nejvyšší  správní  soud  by  měl  v roce  2007  rozhodnout  o  kasační  stížnosti  proti 
stanovisku EIA. Pokud jí vyhoví, bude Městský soud v Praze znova rozhodovat o 
žalobě proti stanovisku EIA (nelze odhadnout dobu konečného rozhodnutí).

Pravděpodobně  budou  v  roce  2007  zahájena  správní  řízení  o  povolení  záměru. 
Dotčená veřejnost se jich bude účastnit. Dobu jejich trvání nelze odhadnout, závisí 
mimo jiné na výsledku soudního sporu o stanovisko EIA.

Ekologický  právní  servis  plánuje  podání  stížnosti  k DG  Environment   Evropské 
komise  na  špatnou  implementaci  směrnice  EIA orgány  ČR  v několika  případech, 
mimo jiné i při hodnocení vlivů rychlostní silnice R52 na životní prostředí. 

20. Právní analýza zaměřená na implementaci směrnice EIA a dalších norem ES 

Odpůrci investice poukázali v průběhu procesu EIA a v řízení o následující správní 
žalobě  proti  stanovisku  MŽP  na  řadu  rozporů  s  požadavky  jak  českých,  tak  i 
evropských norem. Vzhledem k implementaci směrnice EIA a dalších směrnic jsou 
nejdůležitější následující:

Nedostatečné posouzení všech aspektů záměru zvláště jeho nepřímých vlivů (čl. 3 
směrnice EIA)

Nedošlo  k  posouzení  vlivů  záměru  ve  spojení  s kumulativními  vlivy  dalších 
dopravních  staveb.  To  je  v rozporu  s čl.  3  směrnice  EIA,  podle  nějž  musí  pbýt 
zhodnoceny  veškeré  přímé  i  nepřímé  vlivy  záměru  na  člověka,  faunu,  flóru, 
půdu,vodu  atd.  Nebyl  zohledněn  vliv  vybudování  této  silnice  na  přetížené  území 
jihovýchodně od Brna. V mnohých vesnicích a oblastech Brna, kde budou v důsledku 
plánovaných  dopravních staveb včetně R52 tisíce lidí vystaveny zvýšenému objemu 
dopravy.  Již v současnosti přitom v této oblasti hluk a vzdušné imise (mikročástice) 
překračují  zákonem povolené limity.  Nárůst   dopravního  zatížení    v  Lednicko - 
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Valtickém  areálu,  zařazeném  do  seznamu  kulturních  památek  UNESCO,  jako 
důsledek vybudování rychlostní silnice R52 nebyl rovněž vůbec zohledněn. 

Dalším nedostatkem v posuzování záměru se je skutečnost, že nebyly zohledněny jeho 
přeshraniční vlivy (viz. níže).

Neposouzení skutečných variant záměru (čl. 5 směrnice EIA, čl. 6.4 směrnice o 
stanovištích a čl. 4.4 směrnice o ptácích)

V průběhu procesu  EIA nebyly  posuzovány žádné  skutečné  alternativy  dálničního 
spojení  Brno  –  Vídeň  (pouze  dílčí  sub-varianty  se  shodnými  koncovými  body 
Pohořelice a Mikulov). To je v rozporu s čl. 5 směrnice EIA ve spojení s bodem 2 
přílohy č. IV této směrnice, na jejímž základě je investor povinen zajistit mimo jiné 
posouzení  nejdůležitějších  zkoumaných  variant řešení  s  udáním  hlavních  důvodů 
výběru, zohledňujících životní prostředí. 

Tento nedostatek je ještě závažnější, s ohledem na skutečnost, že realizace silnice R52 
ovlivní  evropsky  významnou  lokalitu  (SCI)  Mušovský  luh  a  ptačí  oblasti  Pálava 
a Nové Mlýny. Nezohlednění dalších variant řešení také představuje porušení čl.  6.4 
směrnice o stanovištích a  4.4 směrnice o ptácích, podle nichž záměr s negativními 
důsledky na oblasti NATURA 2000 může být proveden jen za podmínky neexistence 
jiných alternativních řešení, s menšími negativními dopady na tyto oblasti. Absence 
takových alternativních řešení v procesu EIA prokázána nebyla (ani v SEA pro – viz. 
níže).

Nesplnění  povinnosti  tzv.  mezistátního  posouzení  (čl.  7  směrnice  EIA,  Espoo 
konvence)

Vzhledem k tomu, že silnice R52 by měla být součástí  dálničního spojení Brno – 
Vídeň, došlo by zcela jistě k významnému ovlivnění životního prostředí sousedního 
členského  státu  EU –  Rakouska  (čl.  7.1  směrnice  EIA –  viz.  také  čl.  2.2  Espoo 
konvence).  Ve  zjišťovacím  řízení  se  vyjádřilo  rakouské  Federální  Ministerstvo 
zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství, a to s výslovným 
odkazem na čl. 3 Espoo konvence. Požadovalo aby Ministerstvo životního prostředí 
ČR  ve  svém  rozhodnutí  zohlednilo  postoj  rakouského  ministerstva  a  veřejnosti. 
Rakouská republika tedy jako dotčená strana (ve smyslu čl.  1.3  Espoo konvence) 
reagovala  na  oznámení  záměru  notifikací  vyjadřující  jasně  přání  zúčastnit  se 
mezistátního  posuzování.  Kromě toho zaslaly  své  připomínky také  další  rakouské 
správní úřady, obce a nevládní organizace. Navzdory těmto skutečnostem však proces 
EIA nebyl proveden jako mezistátní posuzování.

Skutečnost,  že  vlivy  záměru  nebyly  posouzeny  společně  s rakouským  úsekem 
plánovaného dálničního spojení Brno – Vídeň (dálnice A5), může být považována za 
další porušení čl. 3 směrnice EIA. Na základě tohoto článku se vyžaduje komplexní 
posouzení vlivů záměru (viz výše). Český zákon o EIA vyžaduje, aby jednotlivé  fáze 
dlouhodobých záměrů byly posuzovány samostatně i v kontextu vlivů záměru jako 
celku.  Posouzení  pouhého  úseku  plánované  silnice  tak  neposkytuje  dostatečně 
vyčerpávající  hodnocení,  které  by zahrnovalo nepřímé vlivy a  vzájemné interakce 
mezi jednotlivými vlivy na životní prostředí.
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Odepření přístupu k soudu  (čl. 10a směrnice EIA, čl. 9 Aarhuské úmluvy)

Skutečnost, že správní žaloba proti stanovisku EIA byla správním soudem odmítnuta 
(z důvodu nezávazného charakteru stanoviska EIA podle platného českého práva – viz 
výše)  je  podle  našeho  názoru  v rozporu  s čl.  10a  směrnice  EIA a  čl.  9  Aarhuské 
úmluvy. Soud konstatoval, že pro vyhovění požadavkům výše zmíněných ustanovení 
je  dostačující,  aby  bylo  předmětem  soudního  přezkumu  následně  vydané  územní 
rozhodnutí.  Tento  argument  ignoruje  skutečnost,  že  ačkoliv  stanovisko  EIA není 
závazné, jedná se o „akt podléhající účasti veřejnosti“ podle směrnice EIA, ve smyslu 
jejího čl.  10a. Navíc, soudní přezkum územního rozhodnutí či dokonce stavebního 
povolení nemůže být považován za „včasný,“ zvláště vzhledem k faktické nemožnosti 
získání odkladného účinku žaloby a průměrné délce soudních řízení. 

Nedostatečný  rozsah možnosti  účasti  veřejnosti  v řízeních  rozhodnutí 
následujících po procesu EIA (čl. 6.4, 8 a 9.1 směrnice EIA)

Možnosti veřejnosti podílet se na rozhodování následujícím po procesu  EIA jsou českým 
právem omezeny a tudíž nejsou plně slučitelné s čl. 6.4 směrnice EIA (ten stanoví, že 
dotčené  veřejnosti  má  být  dána  včasná  a  efektivní  možnost  zúčastnit  se  na  těchto 
procedurách  bez  jakýchkoliv  omezení).  Podle   českého  zákona  EIA  se  mohou 
navazujících správních řízení účastnit pouze nevládní organizace a vlastníci majetku jako 
přímo dotčené  osoby (české  právo nedefinuje  termín  „dotčená  veřejnost“).  Nevládní 
organizace musí splnit požadavky, které překračují vymezení podle směrnice EIA. Taktéž 
povinnosti  úřadů  zveřejňovat  informace  vztahující  se  k průběhu  jednotlivých  řízení 
(čl. 6.2 písm. c) směrnice EIA), brát v úvahu připomínky veřejnosti (čl. 8) a informovat 
veřejnost o konečných rozhodnutích (čl. 9.1) jsou omezeny (viz blíže právní analýzu). 

Špatná implementace směrnice SEA v procesu schvalování návrhu územního plánu 
Břeclavska 

Územní plán spadá do definice „plánu a programu“ podle čl. 2 směrnice SEA. Bez 
ohledu  na  to  návrh  územního  plánu  nebyl  posouzen  podle  platného  českého 
zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), který obsahuje 
část implementující směrnici SEA. Byl posouzen pouze přípravný podklad územního 
plánu  (územní  prognóza),  navíc  podle  starého  (v  době  posouzení  již  neplatného) 
zákona z roku 1992. V důsledku toho návrh územní plánu Břeclavska nebyl platně 
posouzen v procesu SEA, čímž byly porušeny kromě příslušných ustanovení zákona 
EIA porušeny i čl. 6 odst. 4 a 5, čl. 7, 8, 9 a  čl. 10   směrnice SEA. 

Kromě toho,  ze stejných důvodů jako u rychlostní  silnice R52 má i  územní plán 
Břeclavska významné vlivy na území Rakouska. Bez ohledu na tyto skutečnosti však 
nedošlo  v rámci  SEA  k žádným  mezistátním  konzultacím.  Tato  skutečnost  je 
v rozporu s čl. 7 směrnice SEA. 

Samotný  fakt,  že  stanovisko  EIA pro  rychlostní  silnici  R52  bylo  vydáno  před 
schválením územního plánu a posouzením jeho vlivů v rámci SEA, ačkoliv tím není 
přímo  porušeno  právo  ES,  může  být  hodnocen  jako  nedodržení  logického  pořadí 
těchto dvou řízení. Úřady odmítly při pořizování územního plánu uvažovat o jiných 
variantách  dálničního  spojení  Brno-  Vídeň  právě  s  odkazem  na  již  existující 
stanovisko EIA. Tyto alternativní způsoby tedy nebyly posouzeny ani v procesu SEA, 
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ani v procesu EIA -  v rozporu s požadavky směrnice EIA, směrnice o stanovištích a o 
ptácích (vit výše). 

Kromě toho je souhlas Ministerstva životního prostředí s koridorem R52 v rozporu s jeho 
vlastním stanoviskem SEA k „Návrhu koncepce dopravních sítí v ČR do roku 2010“ ze 
dne 24.června 1999, ve kterém ministerstvo upřednostňuje stavbu dálničního obchvatu 
D2 kolem Břeclavi  až  ke  státním hranicím,  před  stavbou nové silnice  R52 v úseku 
Pohořelice – Mikulov.

21.Závěr:

Na  dosavadním  průběhu  případu  lze  dokumentovat  celou  řadu  příkladů  špatné 
implementace  směrnice  EIA (a  dalších  norem ES),  typických pro  situaci  v České 
republice obecně a obzvlášť při posuzování a povolování dopravních staveb. Jedná se 
zejména o 
- nedostatečné hodnocení všech vlivů projektu, zejména nepřímých a synergických
- neposuzování skutečných alternativ projektu 
- nezohledňování připomínek veřejnosti 
- nerespektování úpravy mezistátního posuzování
- nemožnost dosáhnout efektivního soudního přezkumu výsledků procesu EIA.

Na poslední z uvedených nedostatků upozornila ve své zprávě i Evropská komise.2 

Pokud  Nejvyšší  správní  soud  nezmění  své  stanovisko  o  přímé  aplikovatelnosti 
Aarhuské úmluvy v českém právním (viz případová studie k Aarhuské úmluvě), měla 
by se praxe správních soudů v tomto směru změnit. 

Případ  prokazuje  i  význam  dodržení  logického  pořadí  schvalování   koncepcí, 
tvořících podklad pro uskutečnění záměrů s významnými vlivy na životní prostředí, a 
samotného  povolování  těchto  záměrů,  resp.  souvisejících  procesů  SEA  a  EIA. 
V opačném  případě  mimo  jiné  nevyhnutelně  dochází  k porušování  požadavků  na 
výběr  environmentálně  nejméně  škodlivé  varianty  záměru,  zejména  v případech 
zásahů do lokalit NATURA 2000.

Případ  je  konečně  příkladem  typické  arogance  a  právního  nihilismu  většiny 
zúčastněných  úřadů.  Prokazuje  známou  pravdu,  že  pouze  vytrvalý  odpor  dotčené 
veřejnosti na všech úrovních může (ovšem bez záruky) znamenat jistou míru naděje 
na úspěch.

2 Detaily viz. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/905&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en
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J us t i c e  &  Env i ronme n t

Zpracoval: 
Mgr. Pavel Černý
Ekologický právní servis
Dvořákova 13, 602 00 Brno
Česká republika
tel. +420 545  575 229
brno  @eps.cz  
www.eps.cz

Upozornění:
Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Evropské unie. Za obsah tohoto dokumentu 
je výhradně odpovědný Ekologický právní servis a nelze jej v žádném případě považovat za 
názor Evropské unie.
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