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I. Úvod 

 

1. Dne 4.11.2019 bylo zástupci obviněného doručeno Vyrozumění o doplnění spisového 

materiálu a podkladů pro rozhodnutí České inspekce životního prostředí  („ČIŽP“) zn.: 

ČIŽP/51/2019/5086 ze dne 31.10.2019, ve kterém ČIŽP jakožto orgán ochrany přírody podle 

§ 75 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v rozhodném znění 

(„ZOPK“ nebo „zákon“) obviněného informuje o průběhu společného řízení o přestupcích 

na úseku ochrany přírody a krajiny („přípis ČIŽP o zahájení řízení), kterého se měl 

obviněný dopustit tím, že: 

(i) na pozemku p.č. 369 (zčásti) a p.č. 370 v k.ú. Doubí u Liberce, provedl (sám či 

prostřednictvím dalších osob, jejichž totožnost nesdělil) škodlivý zásah do biotopu a 

přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů činnostmi realizovanými po 

3.6.2016, tj.: 

• rozhrnutím jílovité zeminy a kameniva na plochu tůně na pozemku p.č. 370 v k.ú. 

Doubí u Liberce a pojezdem mechanizace v prostoru tůně v souvislosti se 

zásypem hydrogeologických sond (říjen roku 2016) 

• vyježděním „cesty“ v západní části pozemku p.č. 369 v k.ú . Doubí u Liberce 

směrem do tůně, tj. na pozemek p.č. 370 v k.ú. Doubí u Liberce (říjen roku 2016) 

• posečením travního porostu na celé ploše uvedené lokality (31.7.2017) 

• vytrháváním pařezů po dříve vykácených dřevinách v okolí tůně a v ploše lokality 

a narušením terénu, jak vytrháváním pařezů, tak pojezdem mechanizace s tím, že 

stopy po pojezdu byly patrné i v prostoru tůně (7. 8. 2018). 

čímž měl obviněný údajně naplnit skutkovou podstatu přestupku podle § 88 odst. 1 

písm. e) zákona, neboť svým jednáním škodlivě zasáhl do biotopu a přirozeného 

vývoje zvláště chráněných druhů živočichů. 

 

2. Obviněnému byla dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě do 15 dnů od 

doručení uvedeného oznámení o zahájení řízení o přestupku (správně zřejmě „uvedeného 

vyrozumění o doplnění spisového materiálu a podkladů pro rozhodnutí“).  

 

3. Obviněný tímto svým vyjádřením dané možnosti využívá a rozšiřuje předešlou argumentaci. 

 

A) K tvrzení ČIŽP ohledně rozhrnutí jílovité zeminy a kameniva na plochu tůně a pojezdu 

mechanizace v prostoru tůně v souvislosti se zásypem hydrogeologických sond (10/2016)    

 

4. Obviněný odkazuje na svá předešlá vyjádření. 

 

B) K tvrzení ČIŽP ohledně vyježdění „cesty“ v západní části pozemků směrem do tůně 

(10/2016) 

 

5. Obviněný odkazuje na svá předešlá vyjádření.  

 

6. Uvedená „cesta“ byla dočasného charakteru po jednorázovém užití. K uvedené situaci došlo 

na základě příkazu KÚ LK. Vlivem ruderální sukcese se vyježděný porost obnovil následující 

kalendářní rok, jak je patrné z fotografie ze 4.11.2018 
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7. Stav vegetace po vyježdění „cesty“ se dá přirovnat ke stavu po údržbě zeleně, kdy je porost 

posekán velice nízko u země, případně včetně kořínku, rotačním vyžínačem. Princip je 

totožný – jeden rok porost neroste, druhý rok se porost obnoví. Údržba zeleně je pravidelně 

povolována KÚ LK bez omezení Na ploše ovlivněné několika pojezdy kolové techniky došlo 

k nevýznamnému zhutnění nejsvrchnější vrstvy zeminy, které se projevilo přechodnou 

změnou charakteru vegetačního krytu. V současné době má vegetace charakter, který nelze 

hodnotit jako nižší v porovnání s původním stavem, jak lze vyvodit z druhového složení a 

vitality porostu. 

 

C) K tvrzení ČIŽP ohledně posečení travního porostu na celé ploše uvedené lokality 

v termínu 31.7.2017    

 

8. Obviněný odkazuje na svá předešlá vyjádření. 

 

 

D) K tvrzení ČIŽP ohledně vytrhávání pařezů po dříve vykácených dřevinách v okolí tůně 

a v ploše lokality a narušením terénu jak vytrháváním pařezů, tak pojezdem 

mechanizace s tím, že stopy po pojezdu byly patrné i v prostoru tůně 

 

9. Obviněný odkazuje na svá předešlá vyjádření. 
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Obecně k vedenému řízení o přestupku, k ochraně přírody a krajiny 

„realizované“ odbory životního prostředí na obecních, městských a krajských 

úřadech, AOPK, MŽP a dalšími ekologickými organizacemi 

 

10. Obviněný po celou dobu držení uvedených pozemků vycházel a vychází z územně 

analytických podkladů, limitů a hodnot území, které jsou povinně aktuální a dále ze 

zákonem stanovených dokumentů autorizovaných osob MŽP. Toto vše je zákonem 

předvídáno. 

 

11. Vyhláškou 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 

a způsobu evidence územně plánovací činnosti byly zavedeny územně analytické podklady 

(dále jen „ÚAP“), hodnoty a limity využití území. Databáze územně analytických podkladů 

je průběžně aktualizována a je tvořena sledovanými jevy podle přílohy č. 1 k uvedené 

vyhlášce. Jevů je celkem 119, mezi které patří například: 

 

• památkové rezervace a jejich zóny;  

• krajinný ráz;  

• velkoplošná zvláště chráněná území a jejich zóny;  

• ochranná pásma a klidové zóny národních parků;  

• lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem;  

• biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců;  

• skládky a jejich ochranná pásma;  

• hranice přírodních lesních oblastí apod.  

 

12. Mezi povinné poskytovatele patří i AOPK ČR, Správy národních parků, Povodí vodních toků 

apod. 

 

13. „Limit využití území“ je legislativní zkratka pro každý veřejný zájem, mezi které patří i 

ochrana přírody a krajiny (včetně ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin). 

Platí, že každý může na základě ustanovení § 26 stavebního zákona očekávat, že územně 

analytické podklady evidují všechny veřejné zájmy.  

 

14. § 26 Stavebního zákona – „Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení 

stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných 

zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních 

předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (dále jen "limity využití území"), záměrů na 

provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení 

problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (dále jen "rozbor udržitelného rozvoje 

území").“ 

 

15. Za pomoci ustanovení Stavebního zákona je zmapována celá Česká republika do posledního 

veřejného zájmu, který je kryt zákonným opatřením (Zákon o ochraně přírodě a krajiny, 

Zákon o památkové péči, Energetický zákon atd.). Tato databáze jevů má obsahovat i veškeré 

údaje z Nálezové databáze ochrany přírody, spravovanou AOPK ČR, pro výskyt zvláště 

chráněných druhů. Ty by měly být dle Rozhodnutí MMR-35151/2019-83/2318 ze dne 
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25.10.2019 uvedeny nikoliv pouze v zákoně nepředpokládané Nálezové databázi ochrany 

přírody, ale právě v zákonem předvídaných ÚAP, a hlavně limitech a hodnotách využití 

území ČR. 

16. Dne 15.4.2019 (tj. po údajném spáchání výše řešených skutků) zveřejnil zástupce obviněného 

dokument „Analýza činností orgánů ochrany životního prostředí v návaznosti na územní 

plánování…“.  

 

17. K sepsání uvedeného dokumentu ho vedly poznatky, které získal právě ruku v ruce s blokací 

výstavby a údajným pácháním řešených přestupků, i přes to, že celou dobu vycházel 

z aktuálních, zákonem předvídaných zdrojů informací. I díky této nefunkčnosti se obviněný 

stal v tomto řízení obviněným a v dalších řízeních kolem řešených pozemků u OC Nisa 

„okradeným“.  

 

18. Uvedeným dokumentem zmocněnec obviněného upozornil po 13 letech „fungování“ Územně 

analytických podkladů Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj a 

Agenturu ochrany přírody a krajiny, že uvedené limity a hodnoty neobsahují údaje z NDOP.  

 

19. Obviněný zcela při svých skutcích spoléhal na územně analytické podklady, limity a 

hodnoty území. Obviněnému je dána dobrá víra, protože řešené skutky byly uskutečněny na 

základě nefunkčních kontrolních mechanismů státní správy, viz. výše. V době údajných 

přestupků nebyla tato skutečnost známa téměř nikomu z výše uvedených organizací a ani 

z jiných „přidruženek“ OŽP. 

 

20. Jak uvedlo MMR ve svém interním sdělení ze dne 31.7.2019: „Je třeba zdůraznit, že 

s ohledem na definici pojmu limit ve stavebním zákoně, představují veškeré lokality výskytu 

zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů limit v území. V tomto smyslu bude ze strany 

OÚP MMR vyvoláno jednání s AOPK ČR a MŽP z hlediska úpravy poskytovaného jevu č. 

36.“ 

 

21. Dle nálezu Ústavního soudu spis. zn. I. ÚS 17/16 ze dne 04.09.2018 je obviněnému dána 

dobrá víra z první skupiny, kdy „představuje nezákonnost aktu veřejné moci způsobená čistě 

pochybením na straně veřejné moci, zejména procesními vadami či nesprávným výkladem 

práva. Za této situace může být důvěra jednotlivce narušena jen ze zcela zásadních důvodů 

veřejného zájmu. Platí totiž, že za správnost vlastního postupu a správnost interpretace 

právní úpravy odpovídá veřejná moc, nikoliv její adresáti, a případné nedostatky třeba 

přičítat na její vrub.“ 

 

22. Statistické údaje z propojení povinné databáze ÚAP a NDOP 

 

• v seznamu ZCHD dle přílohy II a III vyhlášky 395/1992 Sb. je 315 druhů 

• v seznamu ZCHD s NV (současná podoba jevu 36 a limitů v území) je 19 druhů 

• AOPK a MŽP poskytuje do ÚAP, hodnot a limitů využití území pouhých 6 % 

povinných údajů 

 

23. Činnost Krajských úřadů v ČR při územním plánování 

 

• v České republice je 14 krajských úřadů, do jejichž kompetence spadají ZCHD 

• 100 % krajských úřadů používá ÚAP, hodnoty a limity v území, viz. bod 22 
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• 72 % krajských úřadů neprovádí místní šetření a čerpá pouze z databází při územním 

plánování a jiných úředních aktech (stejně tak Krajský úřad Libereckého kraje) 

 

 

24. Činnost odborů životního prostředí při vydávání stanovisek k záměrům 

 

• v České republice je 206 obcí s rozšířenou působností (ORP), které mají zřízené 

odbory životního prostředí a vyjadřují se k různým záměrům 

• zmocněnec obviněného dne 16.10.2019 a 25.10.2019 obeslal všechny obce 

s rozšířenou působností (vyjma Prahy), aby získal informace o činnostech, na základě 

kterých jsou vydávána závazná stanoviska apod. 

• ke dni 15.11.2019 odpovědělo na jasně definované dotazy 179 obcí, což se dá ze 

statistického hlediska považovat za velmi dobrý reprezentativní vzorek pro hodnocení 

• vzhledem k rozsahu materiálu nejsou odpovědi součástí tohoto vyjádření, ale mohou 

být poskytnuty na vyžádání elektronickou cestou (jedná se o zhruba 300 stran 

odpovědí a rozsáhlou databázovou tabulku) 

• Územně analytické podklady využívá 164 obcí ze 179, což je 92 %, viz. bod 22, c 

• hodnoty a limity využití území využívá 145 obcí ze 172, což je 81 %, viz. bod 22, c 

• do 31.12.2018 nemělo ze 179 ORP přístup do NDOP 75 obcí, což je 42 % 

 

25. Dle střízlivého odhadu bylo od roku 2008 (závazný termín pro kompletaci ÚAP 

s implementací výstupů z NDOP) vydáno minimálně 1.500.000 stanovisek z odborů 

životního prostředí, kdy většina nebyla založena na důvěryhodném podkladu, viz. body 

22, 23 a 24. 

 

26. O závažnosti, rozsahu a nevědomosti o daném pochybení státního aparátu svědčí i vyjádření 

různých úřadů a ministerstev: 

 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

 

• Ve svém přípise č.j. SR/0094/US/2018-3 ze dne 29.8.2019 uvádí: „AOPK ČR je 

odborným správcem Ústředního seznamu ochrany přírody a příslušné databáze. 

Relevantní údaje z těchto zdrojů poskytuje v rámci Územně analytických podkladů…“ 

Odkazuji opět na bod 22 tohoto vyjádření. 

 

• Odpověď ředitele AOPK ČR regionální pracoviště Liberecko Ing. Jiřího Huška: 

„Smiřuji se s tím, že Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, respektive její 

Regionální pracoviště Liberecko, které vedu, stavíte do pozice protivníka ve sporu, 

který vedete s místně a věcně příslušnými orgány státní správy v ochraně životního 

prostředí a v územním plánování.“ Ředitel AOPK RP Liberec se dle své odpovědi 

domníval, že se „chyba vyskytla“ někde jinde, a ne u jeho „mateřské“ organizace. 

 

Magistrát města Liberec 

 

• Sdělení tajemníka, za pomoci vedoucího odboru hlavního architekta Ing. Petra 

Kolomazníka, na stížnost proti obsahu Územně analytických podkladů, hodnot a 

limitů území ze dne 22.2.2018: „Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a 
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živočichů s národním významem (jev č. 36 územně analytických podklady podle 

vyhlášky č. 500/2006 Sb.) poskytuje pořizovateli územně analytických podkladů ve 

smyslu § 27 stavebního zákona Agentura ochrany přírody a krajiny. V rámci 

aktualizačních dat pro vedení územně plánovacích podklady na odboru hlavního 

architekta magistrátu však agentura údaje o zvláště chráněných druzích živočichů na 

pozemcích s parcelním číslem 369, 370, 371 a 372 v katastrálním území Doubí u 

Liberce neposkytla.“ Z uvedeného je patrné, že o disfunkci propojení databází též 

nikdo nevěděl. 

 

• Vyjádření stavebního úřadu ze dne 13.11.2018: „V tomto popisu je dále uveden 

soulad záměru stavby s platnou územně plánovací dokumentací, ale i územně 

analytickými podklady, ze kterých vyplývá, že v dotčeném území nejsou vedeny 

zejména žádné hodnoty ani jiné limity ochrany přírody.“ Stavební úřad při vydávání 

územního souhlasu byl v dobré víře, protože ověřil soulad s povinnými ÚAP, 

hodnotami a limity v území. Ze stejných podkladů mimo jiné vycházel obviněný při 

činnostech, které jsou nyní ČIŽP řešeny jako přestupek. 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

 

• Rozhodnutí č.j. MMR-3519/2019-83/313, ze dne 29.3.2019: „Územně analytické 

podklady pro správní obvod města pořizuje Magistrát města Liberec, jehož je 

stavební úřad součástí. Pořizuje je na základě tzv. údajů o území – viz legislativní 

zkratka v § 27 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění účinném do 31.12.2017, které poskytuje pořizovateli i 

orgán veřejné správy bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění, přitom 

zodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost (§ 27 odst. 3).“… „Z rozhodnutí 

KÚ OŽPZ vyplývá (str. 2–3), že do roku 2017 byly dotčené pozemky (parc. č. 369, 

370, 371, 372 a 323/1) stále biotopem uvedených druhů. Pokud ke dni vydání 

přezkoumávaného územního souhlasu nebyl v územně analytických podkladech 

obsažen tento údaj o území (pozn. obviněného – zápis o výskytu ZCHD), ačkoliv by 

správně měl, a stavební úřad z územně analytických podkladů vycházel, jde o 

skutečnost s významem pro posouzení vzniku dobré víry.“ 

Ministerstvo životního prostředí 

 

• Náměstek ministra životního prostředí Ing. Vladimír Mana, LL.M. k dotazu na obsah 

ÚAP, hodnot a limitů v území ze dne 22.5.2019 uvedl: „…vzhledem k tomu, že 

v souvislosti s realizací záměru výstavby autobazaru je vedeno soudní řízení ve věci 

povolení výjimky ze zákazů daných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů, k ochraně zvláště chráněných druhů živočichů 

a příslušný krajský úřad řeší povolení výjimky podle téhož zákona pro oplocení 

pozemku, přivedení sítí a přístupové cesty, nebudu se k postupům orgánů ochrany 

přírody ani k věcným otázkám souvisejícím s vedenými řízeními jakkoli vyjadřovat.“ 

Pan náměstek si zřejmě neuvědomil závažnost celé situace, kdy Česká republika 

čerpala na důvěryhodné územní plánování, poznání svého vlastního území, 

důvěryhodnou evidenci limitů a hodnot území a ochranu přírody a krajiny nemálo 

miliard z rozpočtu Evropské unie, které může ČR díky svým náměstkům a úředníkům 
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lehce pozbýt. 

 

• Rozhodnutí č.j. MZP/2018/540/348, ze dne 21.5.2018: „AOPK v současné době 

využívá NDOP k plnění řady úkolů, jedná se například o tvorbu hodnotících zpráv 

podle směrnice o stanovištích, využití dat v rámci druhové ochrany koncepce systému 

druhové ochrany, poskytování územně analytických podkladů podle stavebního 

zákona.“ 

Příklad odpovědi obce s rozšířenou působností k problematice ÚAP 

 

• Městský úřad Hořovice ve své odpovědi ze dne 1.11.2019 uvedl: „Při vydávání 

koordinovaných stanovisek vychází odbor životního prostředí mimo jiné z podkladů 

uvedených v těchto ÚAP jejichž součástí jsou limity a hodnoty území. Z nálezové 

databáze ochrany přírody nevycházíme, veškerá data o ZCHÚ případně jiných 

limitech v rámci území jsou uvedena právě v ÚAP.“ 

 

Krajský úřad Libereckého kraje 

 

• Vedoucí oddělení ochrany přírody Ing. Radka Vlčková konstatovala při jednání 

12.12.2016 k uvedené disfunkci, že: „to je divný“. Divné to sice bylo, ale nikdo 

disfunkci neřešil. Až na obviněného a jeho zástupce při řešení těchto údajných 

přestupků a znárodnění zastavitelných pozemků! 

 

27. Z výše uvedeného zcela jasně vyplývá, že pokud obviněný po celou dobu čerpal informace z 

Územně analytických podkladů, hodnot a limitů území, nemohl, i s přihlédnutím k předešlé 

argumentaci, porušit žádný právní předpis a nemá být za co trestán v důsledku vzniku 

dobré víry a dalších okolností. 

 

28. Dále je zcela zřejmé, že škody způsobené uvedenými úřady ochrany životního prostředí 

(vyjma zaměstnanců ČIŽP, kteří musí pracovat se špatnými výstupy svých kolegů) jsou 

daleko větší, než zarostlá vyježděná cesta a několik vytrhaných pařezů u Obchodního centra. 

 

Ochrana přírody jako selektivní bič státní správy 
 

29. Zástupce obviněného v roce 2018, pod dohledem RNDr. Jiřího Vávry, CSc., provedl 

průzkumy výskytu evropsky chráněných modrásků bahenního a očkovaného na území 

Liberce. 

 

30. Uvedené nálezy byly zapsány do aplikace biolog.nature.cz. Po validaci zápisů pracovníky 

Entomologického ústavu Akademie věd ČR byly zaneseny do Nálezové databáze ochrany 

přírody.  

 

31. Tímto zápisem dal zástupce obviněného na vědomí orgánům ochrany přírody a krajiny 

výskyt zvláště chráněných druhů živočichů. Úředníci ochrany přírody a krajiny měli podle  

§ 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny zajistit, aby nebylo škodlivě 

zasahováno do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat je 

v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Dále není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či 

přemisťovat vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla.  
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32. V roce 2019 zástupce obviněného pod dohledem RNDr. Jiřího Vávry, CSc. provedl revizi a 

rozšíření lokalit s výskytem zvláště chráněného (evropsky) modráska bahenního a 

očkovaného.  

 

33. Při těchto průzkumech bylo zjištěno, že několik zásadních a rozsáhlých lokalit bylo posekáno 

v nevhodný termín. Tento přestupek je vytýkán zřejmě pouze obviněnému. Učinily orgány 

ochrany přírody a krajiny „něco“ na ochranu biotopů užívaných modrásky, které byly 

již rok známé nebo se zajímají účelově pouze o aktivity rodiny obviněného? 

 

34. Pro důvěryhodnost výše uvedeného tvrzení uvádím plošně významné lokality s výskytem 

modrásků, kde se nepodařilo „něco“ udělat k ochraně biotopů ZCHD. Obviněný uvádí pouze 

výběr z lokalit s rozlohou nad 5.000 m2.  

 

Vesec u Liberce, p.č. 1552/4, 1556/4 a další. Rozloha cca. 6.000 m2 

 
 

http://biolog.nature.cz/cz/Maps/Detail/208896#1, 4.8.2018 
 

http://biolog.nature.cz/cz/Maps/Detail/319503#1, 8.7.2019 

 

 

 

Pilínkov, p.č. 116/13. Rozloha cca.10.000 m2 

 
 

http://biolog.nature.cz/cz/Maps/Detail/209352#1, 4.8.2018 
 
http://biolog.nature.cz/cz/Maps/Detail/319546#1, 8.7.2019 

 

http://biolog.nature.cz/cz/Maps/Detail/208896#1
http://biolog.nature.cz/cz/Maps/Detail/319503#1
http://biolog.nature.cz/cz/Maps/Detail/209352#1
http://biolog.nature.cz/cz/Maps/Detail/319546#1
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Stráž nad Nisou, p.č. 1369/1. Rozloha cca.15.000 m2 

 
 

http://biolog.nature.cz/cz/Maps/Detail/210538#1, 9.8.2018 
 
Fotografie nezaevidována, vyfoceno 18.7.2019 

 

Doubí u Liberce, p.č. 1111/1, 1112/1, 1115/1. Rozloha cca. 8.000 m2 

 
 

http://biolog.nature.cz/cz/Maps/Detail/209388#1, 6.8.2018 

 
 

http://biolog.nature.cz/cz/Maps/Detail/332521#1, 6.8.2019 

 

35. Nejzářnějším příkladem „úřednicko-ekologického lynče státních složek“ jsou lokality 

v Oldřichově v Hájích. Zde ekologická „přidruženka“ Libereckého kraje, Ekocentrum 

Oldřichov v Hájích o.p.s., vlastní mimo jiné i pozemky p.č. 92/1, 92/3 a 93. 

 

36. V NDOP je k uvedeným pozemkům zapsáno od 1.1.2001 do současné doby 123 nálezů, které 

byly téměř všechny zaevidovány „ekology z povolání“, např.: 

 

• Milan Kotilínek – externí dodavatel AOPK (8 smluv o dílo dle registru smluv) 

• Olga Hušková – autorka ZOOmagazin.cz;  

• Miroslav Dusík – externí dodavatel posudků pro státní složky vč. AOPK (7 smluv) 

• Václav Tomášek – zaměstnanec AOPK, který zpracovával „odborná“ vyjádření a 

stanoviska k záměrům na pozemcích ve vlastnictví obviněného 

• Jitka Feřtová – zaměstnankyně AOPK, která zpracovávala „odborná“ vyjádření a 

stanoviska k záměrům na pozemcích ve vlastnictví obviněného  

• Pavel Vonička – entomolog Severočeského muzea v Liberci 

http://biolog.nature.cz/cz/Maps/Detail/210538#1
http://biolog.nature.cz/cz/Maps/Detail/209388#1
http://biolog.nature.cz/cz/Maps/Detail/332521#1
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• Martin Pudil – ornitolog Severočeského muzea v Liberci, který zapsal dva roky 

zpětně nálezy údajné ZCHD do NDOP na pozemcích obviněného 

• Martin Konvička – entomolog 

 

37. Při tomto ekologickém reji eko-úředních osob a jejich přisluhovačů, které se výrazně zapojily 

do vzniku a průběhu tohoto řízení o přestupku, nikdo nezaevidoval do NDOP tuto typickou 

modráskovou lokalitu s nálezy modráska bahenního a očkovaného ve vlastnictví Ekocentra. 

 

38. Zástupce obviněného nálezy učinil dne 23.7.2019, téhož dne zapsal do NDOP, kdy tím došlo 

k předání informace orgánům ochrany a přírody o nálezech evropsky chráněného druhu.  

 

Oldřichov v Hájích - Ekocentrum 

 
Modrásek očkovaný 

http://biolog.nature.cz/cz/Maps/Detail/325200#1, 23.7.2019 

 
Modrásek bahenní 

http://biolog.nature.cz/cz/Maps/Detail/325202#1, 23.7.2019 

 

39. Otázkou tak zůstává, proč toto neučinili výše uvedení „odborníci“, když u projektu Ekocentra 

se dle webových stránek: „Jedná se o dlouhodobý projekt realizovaný společně s Agenturou 

ochrany přírody a krajiny České republiky?“ Je to skutečně ta samá agentura, na základě 

jejichž podkladů by měl být trestán obviněný v tomto bezpředmětném řízení? 

 

40. Další otázkou je, proč Ekocentrum nechalo uvedené pozemky posekat v nevhodný termín 

(23.8.2019 – 1.9.2019), když se opírá o „odborníky“ přes ekologii a „jedná se o dlouhodobý 

projekt realizovaný společně s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky?“ Níže 

přiložená fotografie byla pořízena v termínu od 2. do 4.9.2019. 

 

41. Nutno opět připomenout, že jedním ze skutků, který je obviněnému dáván za vinu je – 

„posečení travního porostu na celé ploše uvedené lokality (31.7.2017).“  

 

42. Jednalo Ekocentrum též na základě platných ÚAP, hodnot a limitů využití území? 

 

 

 

 

 

http://biolog.nature.cz/cz/Maps/Detail/325200#1
http://biolog.nature.cz/cz/Maps/Detail/325202#1
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43. Výše uvedené pouze potvrdilo, že veškerá stanoviska, hodnocení, vyjádření a další 

dokumenty rozličných názvů ze strany AOPK a Mgr. Martina Pudila jsou pouze 

potištěným papírem s texty formulovanými na objednávku a účelově. To je důkazem 

toho, že výstupy z NDOP jsou manipulativní a klientelistické.  

 

44. AOPK zastoupená Václavem Tomáškem (viz. bod 36 tohoto vyjádření) ve svém „Odborném 

posouzení záměru výstavby autobazaru…“ ze dne 11.1.2017 uvedla: „Na p.p.č. 369, 370, 

371, 372, 323/1 v k.ú. Doubí u Liberce se nachází biotopy zvláště chráněných druhů 

živočichů ropuchy obecné (Bufo bufo) a užovky obojkové (Natrix natrix), kteří náleží do 

kategorie druhů „ohrožených“ dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. ministerstva životního prostředí 

České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Dle kategorizace zvláště 

chráněných druhů uvedených v této vyhlášce se na dotčených pozemcích určených k výstavbě 

autobazaru v Doubí u Liberce dále vyskytují čolek velký (Triturus cristatus), čolek horský 

(Triturus alpestris), čolek obecný (Triturus vulgaris) a modrásek bahenní (Maculinea 

nausithous), kteří spadají do kategorie druhů „silně ohrožených).“ 

 

45. Z uvedeného je zcela patrné, že pozemek ve vlastnictví Statutárního města Liberec p.p.č. 

323/1 v k.ú. Doubí u Liberce byl údajně biotopem výše uvedených druhů a jakýkoliv zásah 

měl být dle logiky ČIŽP projednán s Krajským úřadem Libereckého kraje. 

 

46. V listopadu 2018 došlo realizační firmou k zásahu do údajného biotopu ZCHD na p.p.č. 

323/1 v k.ú. Doubí u Liberce. Přiložená fotografie byla pořízena dne 14.11.2018. 

K uvedeným zásahům dle přiloženého sdělení KÚ LK ze dne 9.11.2018 nebyla udělena 
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výjimka dle zákona o ochraně přírody a krajiny. Dle názoru obviněného realizační firma též 

zřejmě vycházela, jako obviněný, z platných ÚAP, hodnot a limitů území a tím byla v dobré 

víře. 

 

 
 

 

47. Dále AOPK zastoupená Jitkou Feřtovou (viz. bod 36 tohoto vyjádření) ve svém „Vyjádření 

k uplatněným námitkám v rámci odvolacího řízení o povolení výjimky…“ ze dne 13.4.2018 

uvedla: „Při hodnocení charakteru a stavu lokality a její migrační dostupnosti je třeba brát 

v úvahu rozdílné biotopové nároky a rovněž rozdíly v migrační aktivitě jednotlivých druhů 

obojživelníků. Autorem vyjádření uváděná ropucha je skutečně typický migrant, mezi 

obojživelníky přímo „dálkový“, průměrně migrující na vzdálenost 1700 m, maximálně až 

4100 m (Mikátová, Vlašim 2002), kdy běžně musí překonávat komunikace a z toho důvodu 

bývá vliv dopravy na místní populace ropuch výrazný. Oproti tomu čolci migrují na 

podstatně menší vzdálenosti zhruba 400 m (Blab 1986) a novější studie vycházející 

z telemetrického sledování jedinců uvádějí ještě menší vzdálenosti, např. u čolka velkého 

zaznamenali maximální postreprodukční migrační vzdálenost pouze 146 m.“ 

 

48. Dle výše uvedeného bodu č. 47 a výkladu zákona o ochraně přírody a krajiny by se ve výše 

uvedeném okruhu 4100 m nebo minimálně v okruhu 400 m od pozemků 369, 370, 371 a 372 

v k.ú. Doubí u Liberce nemělo bez svolení KÚ LK a udělené druhové výjimky zasahovat do 

užívaných sídel „evidovaných“ ZCHD. 

 

49. Dne 12.12.2016 pronesla při ústním jednání vedoucí oddělení ochrany přírody KÚ LK Ing. 

Vlčková, „že o tomhle pozemku všichni vědí, že to je biotop“.  
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50. Obviněný tak navrhuje, aby ČIŽP obviněnému v případném rozhodnutí o trestu za výše 

uvedené přestupky sdělila, zda níže uvedené zásahy v okruhu 200 m od pozemků 

obviněného, měly vydanou výjimku dle ZOPK a dále sdělila čísla jednací, pod kterými 

případně vede řízení za protiprávní jednání, a nebo ČIŽP zjistila, zda při zásazích též 

realizátoři zásahů vycházeli z platných ÚAP, hodnot a limitů v území, tak jako obviněný. 

 

• Frézování povrchu vozovky ze dne 30.10.2019 prováděné TSML a.s. ve vzdálenosti 

zhruba 8 m od pozemků obviněného 
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• Postřikové penetrování podkladu a pokládka živičné vrstvy (asfalt) ze dne 31.10.2019 

ve vzdálenosti zhruba 8 m od pozemků obviněného 

 

 

 

• Realizace stavby na p.č. 350 a 351 v k.ú. Doubí u Liberce ve vzdálenosti cca. 170 m 

od pozemků obviněného 
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Shrnutí 
 

51. Z výše uvedeného jasně plyne, že ke spáchání předmětných přestupků nemohlo dojít a ani 

nedošlo. 

 

52. „Odborné“ osoby zpracovávající posudky pro ČIŽP, KÚ LK a zadávající zpětně a účelově 

nálezy do NDOP nelze označit za nestranné odborníky, ač jsou schovaní pod hlavičkou 

„odborné“, státem zřízené agentury, úřadu nebo muzea. 

 

53. Nefunkčnost jediného zákonem předvídaného podkladu o hodnotách a limitech využití území 

jde k dobru obviněnému z několika důvodů: 

 

• za nefunkčnost a neaktuálnost nenese žádnou odpovědnost a byl po celou dobu 

v dobré víře, 

• na základě řízení o výjimce ke znárodňovaným zastavitelným pozemkům a tomuto 

řízení o spáchání „přestupku“ obviněný odhalil nefunkčnost a neznalost úředních 

osob, kteří tento stav 11 let akceptovali a plundrovali přírodu přes úřední listiny 

 

54. Problémem ochrany přírody není vyježdění cesty, zarovnání brázd, posekání několika metrů 

bylinného prostu u obchodního centra a vytrhání několika pařezů, ale nekoncepčnost a 

nefunkčnost MŽP, AOPK, Krajských úřadů a odborů životního prostředí na obcích 

s rozšířenou působností a především konkrétních jejich účelově a tendenčně rozhodujících 

úředníků. 

 

55. Česká inspekce životního prostředí by měla dle názoru obviněného při stávající logice 

uvažování zahájit řízení proti úředním osobám zodpovědným za obsah ÚAP, hodnot a limitů 

využití území a implementaci výstupů z NDOP, protože tyto osoby napáchaly za 11 let na 

přírodě a krajině dalekosáhle škody. Jejich účelové a tendenční rozhodování snižuje 

důvěryhodnost těchto institucí a snižuje jejich prestiž v očích široké veřejnosti. 

 

56. Pohled na Doubí u Liberce nás hluboce skličuje. Pohled na to, jaké škody na přírodě tam 

napáchaly odbory ochrany přírody, které nechaly zničit stovky hektarů orné půdy, pastvin a 

luk, cenných biotopů, přírodních tůní, kde zahynuly tisíce vzácných živočichů a rostlin, je 

nenahraditelná ztráta pro další generace našich dětí. 

 

57. Politika, kdy státní orgány otevírají dokořán dveře zahraničním investorům 

a dělají jim v podstatě stavební dozor, ničí český národní trh, a současně dveře zavírají 

před námi, českými rodinami, v našem případě rodinou, která má záměr podnikat na 

jediném pozemku, který je v tomto pásmu určený historicky k podnikání, je politikou 

likvidace této země. Tato politika dvojího metru se stává ohniskem vyostřených 

sociálních nepokojů. Proklamace o evropské politice soudržnosti bere za své.  

 

58. Od začátku na nás dělá celá zde probíraná kauza dojem, že se úřady snaží zastřít 

dopady toho, co „odborní“ ochránci přírody a krajiny pod Ještědem a v ČR udělali. 
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II. Návrh  

 

59. Obviněný má za to, že skutkové podstaty přestupků nenaplnil a přestupky uváděné 

ČIŽP tak nespáchal.  

 

60. Navíc dle názoru obviněného trestnost přestupků spočívajících v (i) rozhrnutí zeminy a 

pojezdem mechanizace na svých zastavitelných pozemcích v souvislosti se zásypem 

hydrogeologických sond a (ii) vyježděním „cesty“ v západní části svého pozemku p.č. 

369 též uplynutím tří let od jeho spáchání zanikla.  

 

61. Obviněný proto navrhuje, aby ČIŽP společné řízení o přestupcích zastavila.  

 

62. Pokud by snad ČIŽP i přes výše uvedené dospěla k jinému závěru, obviněný navrhuje, 

aby ČIŽP přihlédla k uvedeným polehčujícím okolnostem ve smyslu § 39 písm. b) 

zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dle § 43 odst. 2 stejného zákona 

upustila v případě obviněného od uložení správního trestu, resp. aby dle § 42 odst. 1 

zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich podmínečně upustila od uložení 

správního trestu.   

 

 

 

 

 

 

Za obviněného 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Ing. Josef Lank, na základě plné moci 
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Přílohy: 

 

1. Lank - Analýza činností orgánů ochrany životního prostředí ze dne 13.4.2019 

2. KÚ LK – Vyjádření k záměru posečení pozemků ze dne 20.5.2019 

3. MMR – Stanovisko ke sledovanému jevu č. 36 ze dne 31.7.2019 

4. MŽP - Seznam ZCHD živočichů a rostlin 

5. MŽP - Seznam ZCHD živočichů a rostlin s národním významem 

6. AOPK – Přípis – poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb. ze dne 29.8.2018 

7. MML - Sdělení tajemníka ze dne 22.2.2018 

8. MML - Vyjádření stavebního úřadu ze dne 13.11.2018 

9. MMR – Rozhodnutí ze dne 29.3.2019 

10. MŽP – Odpověď náměstka ministra ze dne 22.5.2019 

11. Městský úřad Hořovice – Poskytnutí informace ze 1.11.2019   

12. NDOP – výpis nálezů modráska bahenní za rok 2018 

13. NDOP – výpis nálezů modrásků za rok 2019 

14. KN – výpis z LV č. 442 pro k.ú. Oldřichov v Hájích (Ekocentrum Oldřichov v.H. o.p.s.) 

15. NDOP – výpis nálezů na p.č. 92/1, 92/3 a 93 z k.ú. Oldřichov v Hájích 

16. NDOP – výpis nálezů na pozemcích Ekocentra realizovaných Ing. Lankem 

17. KÚ LK – Sdělení k absenci výjimky pro činnost v „biotopu“ na silnici 


