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Nový stavební zákon. Vel-
mi komplexní legislativa,
která zasahuje do 80 jiných
zákonů a zároveň se dotýká
celé řady subjektů, jejichž
zájmy jsou často značně roz-
dílné. Vyvážit je musí kom-
promis. Ten, který byl
schválen, je funkční. Proč si
tomyslím, když zatím zákon
nenabyl účinnosti? Protože
stojí na správných princi-
pech.
Základem je to, že staveb-

níci, a to, ať již soukromník,
který chce stavět rodinný

domek, nebo developer, ne-
bo dokonce stát, jako nej-
větší investor v zemi, ti
všichni mají právo na to, aby
jejich stavební záměr byl
v rámci řízení posouzen zcela
nezávisle. To se ale neděje
v případě, kdy státního
úředníka, který o záměru
rozhoduje, zaměstnává obec,
na jejímž území se bude sta-
vět. Přitom by v nezávislém
řízení nemělamít jiné, vyšší
postavení než jakýkoli jiný
účastník. Starosta by podle
zákona neměl do řízení vů-
bec zasahovat, všichni ale
víme, že se tak bohužel
zhusta děje.
Argument, že o stavebním

řízení musí rozhodovat ně-
kdo se znalostí místních po-
měrů, je zcela lichý. Územní
řízení a stavební povolení
jsou procesy ryze technicist-
ní. Jde jen o to posoudit, zda

záměr vyhovuje právu ve
všech směrech. Úředník

vyhovuje
Úředník

vyhovuje
jen

musí najít souladmezi zá-
jmem investora a veřejným
zájmem.
A tímto veřejným

zájmemnení to, jak
se stavba z architek-
tonického pohledu
kolemjdoucím líbí
nebo nelíbí. Archi-
tektura je totiž čistě
subjektivní věc.
Stejně tak jako u ná-
zoru na podobu bu-
dov se vám třeba
může, nebo také ne-
musí líbit to, comá
na sobě vaše sousedka. Zde
ale na rozdíl od stavby jistě
plně chápeme, že sousedka
má plné právo si na sebe ob-
léknout v podstatě cokoli.
S výjimkou případu, kdy by si
na sebe nechtěla vzít zhola
nic, čímž by však nicméně

zasáhla do vašeho práva, na-
příklad namravní výchovu
vašich dětí. Z hlediska záko-
na je nicméně stejně tak
lhostejné, jakou barvu nebo

podobu fasády in-
vestor zvolil na svém
domě. To, jak stavba
vypadá, totiž není
vůbec předmětem
povolování. Samo-
zřejmě výjimkou je
zde stavba v památ-
kové zóně, kde pa-
mátkáři mají mož-
nost podobu budovy
ovlivnit.
Tím skutečným

veřejným zájmem, který stát
chrání legislativou, je pak
například ochrana zdraví, ži-
votního prostředí, zabezpe-
čení proti požáru atd. Vyvá-
žení ochrany těchto zájmů
se záměrem investora je
právě úkolem stavebního

úřadu. To, jak technicky je
stavba napojena na in-
frastrukturu a další čistě
technické parametry, samo-
zřejmě umí úředník posoudit
zcela bez ohledu na lokalitu.
A dokonce se tak už i dnes
děje v řadě případů, kdy se
prokáže podjatost místních
úřadů a nadřízený správní
orgán nebo nejvyšší správní
soud jim rozhodování ode-
jme a předá je zcela jinému
úřadu na druhém konci re-
publiky. Například odvolání
v rámci územního rozhod-
nutí o pražském okruhu tak
neřeší Praha, ale Jihočeský
kraj.

OBCEMAJÍ JINOUROLI
Role obcí je v procesu vý-
stavby jinde. A to v územním
plánování. Je nezpochybni-
telné, aby obce na samém
začátku při tvorbě nebo

změnách územního plánu
měly jasnýmandát rozhod-
nout si o tom, kde a jak se je-
jich obecmá rozvíjet. Na to,
aby všechny pravomoci
v územním plánování přešly
na obce, je ale ještě třeba
najít finanční zdroje.
Fakt, že nová vláda nechce

jako první řešit tento bolavý
bod obecních pravomocí
v územním plánování, ale
chce vrátit samotný rozho-
dovací proces o povolování
staveb na obce a zachovat
tím současný, jemně řečeno,
nesystémový stav, svědčí
o naprostém nepochopení
role obcí v procesu rozvoje
území. Vzhledem k tomu, že
součástí nové pravicové vlá-
dy je sdružení složené právě
z představitelů obcí – staros-
tů – pak ale nejspíš nejde
o nepochopení, ale bohužel
naopak.

Pohledy na svět 
z různých stran
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Dražší elektřina nesníží zájem
o elektromobily

Arnošt BARNA
generální ředitel Kia Czech

Smutnou pravdou je, že se
zdražuje všechno. Suroviny,
materiály, služby, práce
a, ano – také elektřina, a ve-
dle ní i benzin a nafta. A je-
jich ceny rostou dokonce
ještě o něco rychleji než
elektřina. Podle předpovědí
některých analytiků bychom
mohli v zimě na čerpacích
stanicích reálně platit i více
než 40 korun za litr. Zdražují-
-li tedy všechna „paliva“, je-
jich cena pak při výběru vozu
přestává hrát roli. Obrazně
řečeno: roste-li cena celo-
zrnné i bílé mouky, nikdo
nezačne z finančních důvodů
upřednostňovat světlé peči-
vo před tmavým.
Méně známým faktem pak

je, že náklady na benzín či
naftu představují u tradič-
ních vozů průměrně zhruba
třetinu skutečných celko-
vých nákladů, a to vedle
amortizace, servisu, pojištění

a podobně. U elektromobilů
ale podíl nákladů na „palivo“
tvoří pouhých patnáct pro-
cent celkových výdajů, tedy
polovinu toho, co zaplatí
motoristé za provoz spalo-
vacíchmotorů. Elektromo-
bilita tedy bude i při rostoucí
ceně elektřiny nadále před-
stavovat výhodnější alter-
nativu. Nicméně hnací silou
amotivací řidičů k přechodu
k elektromobilitě dosud ne-
byla primárně cena, nýbrž
ochrana životního prostředí,
a na tom se nemění vůbec
nic.

ELEKTŘINAMÁZELENOU
Z pohledu automobilek je
alfou a omegou rozvoje
elektromobility strategie, na
které se shodly všechny ze-
mě Evropské unie včetně
České republiky. Jejím cílem
je přispět ke zpomalení glo-
bálních klimatických změn.
Podle tzv. Zeleného plánu
pro Evropu (European Green
Deal) bude nutné zásadně
změnit nejen způsob výroby
elektřiny a tepla, ale také
dopravu. Ta dnes tvoří čtvr-
tinu celkových emisí sklení-
kových plynů v EU a jen sil-
niční doprava se na tomto

množství podílí ze sedmde-
sáti procent. Chceme-li do-
sáhnout uhlíkové neutrality
v roce 2050, emise z dopravy
semusí snížit o devadesát
procent.
Budoucnost tak zcela jed-

noznačně stojí na ekologic-
kých pohonech s nízkými
nebo nulovými emisemi.
Všechny významné světové
automobilky, včetně nás,
proto investují miliardy do-
larů do vývoje zelených
technologií. Jako jeden pří-
klad za všechnymohu uvést
náš nejnovější elektromobil
EV6. Je vyrobený tak, aby byl
po celý svůj životní cyklus
uhlíkově neutrální. Takový je
trend, a i proto se používají
recyklované plasty z PET
lahví jako součást surovin
pro vybavení interiéru.
Přestože je Česká republika

automobilovou velmocí,
v oblasti elektromobility má
velké rezervy. Před novou
vládou tak stojí významný
úkol pokročit nejen v pod-
poře výstavby potřebné do-
bíjecí infrastruktury, ale také
v edukaci amotivaci veřej-
nosti. Evropa se tímto smě-
rem vydala amymusíme ta-
ké.

NÁZORY NA TÉTO STRANĚ NEMUSÍ VYJADŘOVAT STANOVISKO DENÍKU

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, na tomto místě se budete každé pondělí potkávat s články osobností z nejrůznějších sfér veřejného života. Do projektu
Hlasy Deníku jsme zapojili vědce, politiky, spisovatele, zpěváky, herce a další lidi, o nichž si myslíme, že mají co říci. Ve světě, v němž se stále více
zavíráme do skupin s podobným názorem, chce Deník zprostředkovat různorodost, pestrost. Věříme, že vás tyto myšlenky inspirují. A třeba na ně

budete chtít odpovědět. Těšíme se na vaše dopisy, polemiky, názory, odpovědi. Pište, prosím, na e-mail nazory@denik.cz. Rádi vaše myšlenky zveřejníme.
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Bublina Deníku

Generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg

Tak ruskýho medvěda máme 
vzhůru. Teď se ještě uvidí, jestli si 

neprotře oči i čínskej panda...

ACOSIMYSLÍTE VY?
Měl by být podle vás nový stavební zákon uveden v život tak, jak jej schválila ještě bývalá vlá-
dou, nebomá být upraven? Pište na nazory@denik.cz. Vaše pohledy na věc rádi zveřejníme.

Jakmi v Kokorech nezhebkla pokožka na rukou

Eva TURNOVÁ
spisovatelka a hudebnice

Před lety touto dobou jsme
byly s mámou pozvané na za-
bijačku do obce Kokory. Vý-
borně, aspoň si ověřím, jestli
Čachtická paní nekecala, když
tvrdila, že míchání krve zheb-
čuje kůži na rukou. Rovnou

s sebou vezmu i přítele a se-
známím ho s mámou, sfouknu
tak dvamasakry v jeden den.
„Tak já bych jela,“ řeknu.
„Ale seženeš auto,“ úkoluje

měmáma.
„OK, přítel si půjčí škodovku

od kamaráda z dabingu.“
„Ty máš přítele? A co dělá?

Umí řídit?
„Je to herec. Řídí perfektně.“
„Jen aby.“
Cesta proběhla v klidu, jízda

byla plynulá, slovní přestřelka
nás asi ještě čeká.
V cílové vesnici u domu

z luxfer stálo prase a srdceryv-

ně kvičelo, jako by tušilo, že je-
ho dny jsou sečteny. Po sezna-
movací kávě jsme se s Davidem
rozhodli na chvíli vypařit.
„Hele mami, my

se půjdem na
chvilku projet,
David mi chce
ukázat, jak se
podřazuje. Hlavně
nezačněte míchat krev beze
mě.“
„Jen jestli ti nechce ukázat

něco jinýho,“ odpoví mi na to
máma.
Vyjíždíme a děláme si legraci

z názvu obce:

„Zkouška pokory v obci Ko-
kory.“
Dobrá nálada ale nevydrží

dlouho, po pár kilometrech
dostáváme při
názorném Davi-
dově podřazení
smyk, auto se ně-
kolikrát otočí, já
letím oknem ven.

Když se vzpamatuju, vidím, že
auto je v plamenech. Hasiči si
dávají na čas, když přijedou,
není už prakticky co hasit.
V nemocnici zjistí, že mám
otřes mozku a vnitřní krvácení.
Mám před sebou těžký úkol:

vyzvednout pyžamo v břizoli-
tovém luxferáku a oznámit
mámě změnu plánu. Sanitka
mě veze do Kokor.
„Co jste tam dělali dvě hodi-

ny?“ sjede měmáma.
„Nebudeš tomu věřit, ale vy-

bourali jsme se, auto shořelo
a musím do nemocnice.“
„Je to tak...“ přitakává David.
„Nehrajte mi tu divadlo,“

řekne máma netrpělivě.
Přichází řidič sanitky.
„Tak slečno, jedem.“
Loučím se s vytřeštěnou

mámou, Davidem a celým za-
bijačkovým týmem.

Do tohomi volá majitel auta.
„Tak co, jak jste dojeli? Ne-

škrábli jste to?“
„Neškrábli, Vláďo.“
„Uf, to jsem si oddych. A ne-

upadlo něco?“
„Neupadlo, jenom...“
„To mi dopovíš v Praze, jdu

dabovat Přátele. Nezapomeň
nalepit dálniční známku.“
„Neboj, nezapomenu.“
Seznamka proběhla beze mě

a dodnes nevím, jak se míchá
krev.
Vím ale, že: „Když si děláš

srandu z Kokor, navždy utichne
tvůj motor.“
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