ČASOVÝ PRŮBĚH ŘÍZENÍ
aneb jak úřady zdržují a Ředitelství silnic a dálnic nikam nespěchá

Silniční okruh kolem Prahy — stavba 514 Slivenec - Lahovice

(2001 — usnesení vlády 145/2001 “časový harmonogram“)

účel stavby:	Stavba je součástí silničního okruhu kolem, Prahy, konkrétně jeho jižní části, která spojuje dálnici D5 Praha — Plzeň a dálnici D1 Praha — Brno. Silniční okruh je stavěn s očekáváním, že převezme prakticky veškerou tranzitní dopravu, která v současnosti projíždí hlavním městem a zároveň na sebe naváže i určitý podíl dopravy, která má cíl v Praze
navrhovatel:      Ředitelství silnic a dálnic

EIA — posuzování vlivů na životní prostředí

příslušný orgán:	Ministerstvo životního prostředí

18. 8. 1998	Navrhovatel předložil dokumentaci (o jedné variantě) k posouzení vlivů na životní prostředí (podle zákona č. 244/1992 Sb.)

17.11.1998	Dokumentace byla rozeslána k vystavení a vyjádření

1999, leden	STUŽ a Hnutí Duha poukázaly na nedostatky dokumentace a navrhli severní variantu

12.4.1999	MŽP vrátilo dokumentaci k doplnění

18.4.2000	Navrhovatel předložil doplněnou dokumentaci
		Navrhovatel déle než rok doplňoval dokumentaci

27.6.2000	Opětovné rozeslání dokumentace k vystavení a vyjádření

11.9.2000	Pověření autorizované osoby vypracováním posudku

1.2.2001	MŽP obdrželo posudek

9.2.2001	Rozeslán posudek a pozvánka na veřejné projednání

26. února 2001	Veřejné projednání posudku
	Opětovný požadavek STUŽ na přerušení posuzování a doplnění dokumentace (z části i doplnění toho, co MŽP požadovalo již v dubnu 1999 — doplnění dokumentace totiž podle názoru STUŽ neodpovídalo požadavku MŽP)

26. března 2001	Vydání stanoviska o hodnocení vlivů EIA — konec procesu

Celý proces EIA trval zhruba 2 roky a 7 měsíců — z toho ale 1 rok a 7 měsíců (tj. 65 %) bylo “zdržení“ způsobené samotným navrhovatelem, protože tento nepředložil dostatečnou dokumentaci.

Stanovisko EIA doporučilo zkombinovat variantu původně navrženou navrhovatelem s variantou doplněnou na základě požadavku občanských sdružení STUŽ a Hnutí Duha, navrhovatel to odmítnul, důvodem bylo to, 
— že by kvůli kombinování musela být pořízena změna územního plánu a to že by způsobilo průtah minimálně jeden rok;
— že pro “svou“ variantu má rozpracovanou dokumentaci a vypracovávat novou, pro kombinovanou variantu by trvalo dlouho.


Územní řízení

stavební úřad:	Odbor územního rozhodování Magistrátu hl. m. Prahy  

8. 4. 2002	Navrhovatel požádal o vydání územního rozhodnutí 
	— rok poté, co získal stanovisko EIA

11.4.2002	Protože návrh nebyl úplný, byl vyzván k doplnění a řízení bylo přerušeno

20.12.2002	Navrhovatel doplnil návrh

30.12.2002	Stavební úřad odeslal oznámení, že bylo zahájeno řízení

cca 2.— 20. ledna 2003 	Na úředních deskách městských částí a také stavebního úřadu byla vyvěšena informace o zahájení řízení a konání ústního jednání

6. 2. 2003	Konalo se ústní jednání

14. 5. 2003	Stavební úřad vydal územní rozhodnutí, lhůta pro vydání rozhodnutí je ve zvlášť složitých případech 60 dní, nadřízený orgán prodloužil lhůtu pro vydání rozhodnutí o 10 dní, do této lhůty se nezapočte doba, po kterou bylo přerušeno. Tedy stavební úřad překročil 70 denní lhůtu pro vydání rozhodnutí o více než 90 dní — účastnící řízení, a mezi nimi i občanské sdružení nemají nijaký podíl na tomto “zdržení“ způsobeném stavebním úřadem

16. 6. 2003	Atelier pro životní prostředí podal odvolání

14. 9. 2003	Uplynula lhůta, ve které mělo Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodnout o odvolání — od tohoto dne narůstá “zdržení“ neboť státní správa nedodržuje zákonné lhůty

Absurdním vyústěním situace je, že navrhovatel nyní (podzim 2003) požaduje aby byla provedena změna územního plánu, neboť se nevejde s křižovatkami, jedná se přitom o variantu, kterou již mnoho let prosazuje a po celou tuto dobu se územní plán neměnil a mohl to proto již dávno vědět.
Dále se tím popírá argument vznesený před dvěma a půl lety, že nelze přistoupit na variantu doporučenou stanoviskem EIA, která by vyžadovala “zdlouhavou změnu územního plánu“

Od 18. 8. 2003, kdy navrhovatel oznámil záměr orgánu posuzování EIA, až do současnosti uplynulo cca 5 let a 4 měsíce (64 měsíců), z toho:
19 měsíců	 — zdržení v procesu EIA z důvodu, že navrhovatel nepředložil dostatečnou dokumentaci
12 měsíců 	— “zdržení“, neboť navrhovatel sám nedal návrh na vydání rozhodnutí a tedy žádné řízení neběželo
8 měsíců 	— navrhovatel doplňoval návrh v územním řízení (přitom se jednalo o požadavek stavebního úřadu na základě zákona — nejednalo se o doplnění které by “vyžadoval“ nějaký účastník řízení
3 měsíce 	— překročení lhůty pro vydání rozhodnutí stavebním úřadem (v 1. stupni)
3 měsíce 	— překročení lhůty pro vydání rozhodnutí odvolacím orgánem (dosud stále narůstá)

45 měsíců z 64 (tj. 70 % času) je “promarněno“ samotným navrhovatelem anebo státními orgány porušujícími zákonem stanovené lhůty. 

Odečteme-li dále řádnou délku lhůt v uvedených procesech, dojdeme k závěru, že občanské sdružení nezpůsobilo žádné zdržení (využití zákonného práva na odvolání nemůže být označeno za zdržení — a jestliže by odvolací orgán rozhodnul v zákonné lhůtě, jednalo by se jen o “zdržení“ 90 dní, což by v tomto případě bylo jen 4,6 % času) 
Časový přehled zpracoval Pavel Černohous (Ateliér pro životní prostředí), podzim 2003 

