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OTEVŘENÝ DOPIS K NÁVRHU STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Vážený pan ministr 

Richard Brabec 

Ministerstvo životního prostředí       V Praze dne 22. 4. 2021 

 

 

Vážený pane ministře, 

návrh nového stavebního zákona, který bude již brzy projednán poslanci ve třetím čtení, zásadním způsobem 

proměňuje pravidla pro ochranu veřejných zájmů v oblasti životního prostředí. 

Je řada důvodů, pro které si myslíme, že tato změna, založená zejména na integraci dosud samostatných 

orgánů ochrany přírody do centrálně řízeného stavebního úřadu, je krokem špatným, a to o to více, že je 

krokem jen obtížně vratným.  

Ministerstvo životního prostředí přijde o řadu kompetencí. Odborníci pracující pro veřejnou správu v oblasti 

životního prostředí přijdou o svou nezávislost. Místo hlasu, který nelze obejít, budou mít hlas pouze poradní. 

V tomto kontextu jsme očekávali aktivní zapojení ministerstva a Vás osobně do obhajoby systému ochrany 

životního prostředí, jak byl založen na začátku 90. let. Místo toho jsme svědky mlčení a rezignace. 

Ačkoli se řada pozměňovacích návrhů projednávaných ve 2. čtení bezprostředně týká Vašeho resortu a ještě 

více omezuje ochranu přírody, v rozpravě jste nevystoupil. V písemném stanovisku resortů k poslaneckým 

pozměňovacím návrhům dalo MŽP u některých souhlasné nebo neutrální vyjádření, i když tím přichází o další 

kompetence (konkrétně jde o návrhy č. 8007 a 7984).  

Poslední možnost upozornit poslance na úskalí těchto návrhů budete mít na jednání garančního 

Hospodářského výboru 28. dubna. Jednání je pouze pro zvané, zástupce MŽP mezi pozvanými uveden není.  

Vážený pane ministře, návrh stavebního zákona bude mít v případě schválení zásadní negativní dopad na 

ochranu přírody a životního prostředí. Vaše dlouhodobé mlčení k nejdůležitější reformě veřejné správy, 

kterou tato vláda prosazuje, považujeme za nepřijatelné. 

Žádáme Vás, abyste se osobně zúčastnil jednání Hospodářského výboru k návrhu stavebního zákona a 

aktivně vystoupil proti všem pozměňovacím návrhům, které oslabují ochranu veřejných zájmů v oblasti 

ochrany přírody a životního prostředí a omezují kompetence orgánů, které jsou v gesci Ministerstva 

životního prostředí. 

 

S pozdravem 

 
Daniel Vondrouš 

Ředitel Asociace ekologických organizací Zelený kruh 
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