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Tisková zpráva ze dne 10. května 2006:

Krajský soud zrušil stavební povolení na R35 u Sedlic

Krajský úřad v Hradci Králové musí zaplatit Dětem Země soudní výlohy

Krajský soud v Hradci Králové na konci dubna vydal rozsudek, kterým na základě žaloby Dětí Země proti krajskému úřadu zrušil stavební povolení na dvě polní cesty v rámci výstavby mimoúrovňové křižovatky u Sedlic jako součást nové rychlostní silnice R35. Krajský úřad a Magistrát města Hradec Králové totiž znemožnily Dětem Země se podle zákona o ochraně přírody a krajiny tohoto stavebního řízení zúčastnit. To teď začne zcela od začátku a pokud stavební práce již začaly, tak musejí být do vydání nového stavebního povolení zastaveny.

„Nic jiného jsme ani nečekali, protože už jsme se stejným problémem uspěli u dálnice D8 kolem Ústí nad Labem, kde se musela na několik měsíců výstavba jednoto tunelu zastavit,“ konstatuje Miroslav Patrik z Dětí Země, který také oceňuje vydání rozsudku již za tři měsíce od podání žaloby.

Podle soudu měl magistrát před zahájením stavebního řízení poslat Dětem Země písemné oznámení, na základě něhož by se ho mohly účastnit. Magistrát ale toto oznámení vyvěsil jen na úřední desce. Krajský úřad pak i přes upozornění Dětí Země na porušení zákona tento jeho postup schválil a jejich odvolání zamítnul. 

Soud navíc zjistil, že obsah stavebního povolení magistrátu i zamítnutého odvolání krajským úřadem jsou vydána v rozporu se stavebním zákonem. Magistrát musí tedy stavební řízení znovu zahájit a krajský úřad Dětem Země zaplatit dva tisíce korun za soudní výlohy. 

„Je zřejmé, že příslušní úředníci obou úřadů zcela odborně selhaly, přitom vina krajského úřadu je vyšší, neboť měl dostatek informací o tom, že má stavební povolení zrušit,“ uzavírá své úvahy Patrik.

Přehled událostí ve sporu o stavební povolení pro dvě polní cesty při výstavbě MÚK Sedlice na R35:
08. 08. 2005 = Magistrát města Hradec Králové vydává stavební povolení
30. 08. 2005 = Děti Země podávají odvolání ke krajskému úřadu, neboť jim byla znemožněna účast v řízení
08. 11. 2005 = Krajský úřad v Hradci Králové odvolání zamítá, neboť magistrát postupoval správně
30. 01. 2006 = Děti Země podávají žalobu, neboť byl porušen zákon o ochraně přírody a krajiny
20. 04. 2006 = Krajský soud v Hradci Králové žalobu uznává a nařizuji stavební řízení zopakovat

Jména úředníků, kteří vydali předmětná nezákonná rozhodnutí:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, vedoucí odboru dopravy a SH: Ing. Jiří Novák – tel. 495 817 111
Magistrát města Hradec Králové, vedoucí odboru dopravy: Ing. Pavla Černá – tel. 495 707 801

Přehled všech vydaných tiskových zpráv ke kauze:
Tisková zpráva z 26. 10. 2005: Stavební povolení pro R35 u Sedlice se zpozdí
Tisková zpráva z 16. 11. 2005: Silnici R35 u Sedlic hrozí první soudní žaloba
Tisková zpráva z 01. 02. 2006: Děti Země žalují krajský úřad v Hradci Králové
Tisková zpráva z 10. 05. 2006: Krajský soud zrušil stavební povolení na R35 u Sedlic

Odkaz na internetové stránky o R35:
Silnice R35 na Pardubicku = http://R35.ecn.cz

