Posudek oponenta diplomové práce
Diplomant: Adam Dvořák
Téma a rozsah práce: Zapojení veřejnosti do územního plánování
Předložená práce byla zpracována v rozsahu, který více než dvojnásobně překračuje minimální
rozsah stanovený pro tento druh prací. Samotný text je rozdělen, mimo úvod a závěr, do čtyř
základních kapitol, z nichž 1. a 2 lze považovat za úvod do tématu a za jádro práce pak kapitoly 3.
a 4. Práce je doplněna předepsanými přílohami a po formální stránce k ní nemám žádné
připomínky.
Datum odevzdání práce: 4. září 2019
Aktuálnost (novost) a náročnost tématu: Autor si zvolil téma, které je aktuální hned
v několika směrech. Zapojení veřejnosti do environmentálního rozhodování, kam lze územní
plánování rovněž řadit, patří mezi jednu z nejdiskutovanějších oblastí právní úpravy, která
v posledních letech prošla výrazným vývojem. Územní plánování pak patří mezi klíčové nástroje
ochrany životního prostředí a současně stojí na prahu významných změn v podobě zcela nového
stavebního zákona. I když se jedná o téma, jehož některé aspekty již byly na úrovni
kvalifikačních prací zpracovány, aktuální vývoj právní úpravy nabízí prostor pro další diskusi.
Hodnocení práce: Cílem předložené práce je analýza postavení veřejnosti v procesu územního
plánování a související judikatury. Autor nejprve vymezuje základní pojmy práce, tedy veřejnost
a územní plánování, včetně jeho významu a úkolů (1. kapitola). Dále pak nastiňuje strukturu
nástrojů územního plánování (2. kapitola). Zmíněné představuje v podstatě úvod k samotné
analýze zapojení veřejnosti do jednotlivých fází územní plánování. Tuto analýzu autor
systematicky uspořádal na základě dělení územního plánování na koncepční (3. kapitola)
a realizační fázi (4. kapitola) a v jejich rámci pak podle jednotlivých nástrojů, kterými jsou
jednotlivé fáze naplňovány. Zvolená systematika je zcela logická a srozumitelná, stejně jako
metoda práce. Hlavním přínosem práce je diskuse k jednotlivým fázím zapojení veřejnosti, která
je vystavěna především na identifikaci relevantní judikatury, konstatování soudních závěrů
a zpravidla i jejich hodnocení. Práci je v tomto směru nutné hodnotit jako svým způsobem
mimořádnou. Okruh zpracované judikatury je enormní, autor neopomněl žádný významný
judikát a práce tak v tomto směru podává její výborný přehled.
Mohu konstatovat, že při zpracování zvoleného tématu autor prokázal výbornou znalost dané
problematiky a vytčené cíle bezezbytku naplnil.
Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: S ohledem na výše uvedené doporučuji
diplomovou práci Adama Dvořáka k ústní obhajobě s návrhem hodnocení výborně.
Otázky k ústní obhajobě:
1. Ve kterých všech formách je veřejnost v procesu územního plánování zapojena, ať již
přímo či nepřímo?
2. Odlišuje se v porovnání s obecnou úpravou, a pokud ano jak, postavení veřejnosti
v řízeních podle zákona č. 416/2009 Sb.?
V Praze dne 25. září 2019

JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
oponent d.p.

