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- Odvolání proti rozhodnutí MČstského úĜadu v ěíþanech,
Odbor správních agend a dopravy – oddČlení dopravy,
ze dne 22.04.2020, þ.j. 20641/2018-MURI/OSAD -

ProstĜednictvím datové schránky
PĜílohy viz seznam na konci textu
^ƚƌĄŶŬĂϭǌϮϬ

I.
Dne 22.04.2020 bylo OdvolatelĤm doruþeno rozhodnutí MČstského úĜadu v ěíþanech, Odbor
správních agend a dopravy – oddČlení dopravy (dále jen „Stavební úĜad“), ze dne
22.04.2020, þ.j. 20641/2018-MURI/OSAD (dále jen „Rozhodnutí“), kterým Stavební úĜad:
(i)

schválil stavební zámČr „VeĜejná úþelová komunikace pro pĜipojení plánovaného areálu na
pozemku parc. þ. 201/1 v k.ú. Všechromy“ situovaná na pozemcích parc. þíslo 201/55 a 201/1
v k.ú. Všechromy, (dále jen „Stavba“), stavebníka Ing. Jaroslava DvoĜáka, bytem Fibichova
836/9, 25101 ěíþany (dále jen „Stavebník“), a

(ii)

stanovil podmínky pro umístČní a provedení Stavby.
Odvolatelé, jako úþastníci Ĝízení, a to na základČ rozhodnutí Krajského úĜadu pro StĜedoþeský
kraj, obor dopravy þ.j. 003502/2019/KUSK-DOP/Lac ze dne 26.02.2019, jakožto osoby,
jejichž vlastnické právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkĤm (zejm. parc. þ.
198/2, 480/13 a 198/8, st. 92/1 vþetnČ domu þ.p. 69, vše v k.ú. Všechromy) mĤže být
spoleþným povolením pĜímo dotþeno, podávají tímto proti Rozhodnutí ke Krajskému úĜadu
StĜedoþeského kraje, odbor dopravy (dále jen „Odvolací orgán“) v zákonné lhĤtČ do všech
výrokĤ a v plném rozsahu
o d v o l á n í,

a to pĜedevším z dĤvodĤ, že (i) Rozhodnutí je nezákonné a vČcnČ nesprávné, neboĢ ve
spoleþném Ĝízení došlo k porušení kogentních právních pĜedpisĤ, (ii) Rozhodnutí obsahuje
Ĝadu nesprávností, rozporností a neurþitých skuteþností, což jej þiní nesrozumitelným a
nepĜezkoumatelným, (iii) Stavební úĜad se dostateþnČ nevypoĜádal s námitkami OdvolatelĤ
vznesenými v prĤbČhu spoleþného Ĝízení, kdy v dĤsledku toho je spoleþné Ĝízení stiženo
velkým množstvím vad, pro které musí být Rozhodnutí Odvolacím orgánem zrušeno.
Z opatrnosti Odvolatelé pĜipomínají, že Rozhodnutí je Odvolací orgán povinen posuzovat z
hlediska jeho správnosti a zákonnosti, i pokud Odvolatelé nČkteré argumenty neuplatnili ve
spoleþném Ĝízení prostĜednictvím námitek. K tomu se vyjádĜil podrobnČji již napĜíklad
Nejvyšší správní soud ýR ve svém rozhodnutí ze dne 24.10.2007, sp. zn. 1 As 25/2007,
v nČmž pĜipustil prĤlom do koncentraþní zásady prostĜednictvím námitek (respektive tvrzení),
jejichž obsahem je tvrzení o porušení kogentního pĜedpisu (hmotného i procesního práva).
Podle názoru Nejvyššího správního soudu ýR je Odvolací orgán povinen se takovou
námitkou zabývat i v Ĝízení odvolacím, pĜi posouzení správnosti a zákonnosti rozhodnutí
správního orgánu prvního stupnČ (Stavebního úĜadu) v souladu s ust. § 89 odst. 2 zákona þ.
500/2004 Sb., správní Ĝád (dále jen „správní Ĝád“).

^ƚƌĄŶŬĂϮǌϮϬ

II.
Odvolatelé pro pĜehlednost celé vČci shrnují své argumenty, na jejichž základČ považují
Rozhodnutí za nezákonné, vČcnČ nesprávné, nesrozumitelné, vnitĜnČ rozporné a
nepĜezkoumatelné, do jednotlivých bodĤ, kdy každý z tČchto bodĤ bude níže v textu
podrobnČji odĤvodnČn:

1. NESPRÁVNÉ VYMEZENÍ OKRUHU ÚýASTNÍKģ ěÍZENÍ
ěízení je zatíženo zásadní vadou, která mČla, resp. mohla mít vliv na rozhodování ve vČci.
Odvolatelé namítají, že Stavební úĜad v prĤbČhu Ĝízení nesprávnČ vymezil okruh úþastníkĤ
Ĝízení, þímž byla práva tČchto osob výraznČ omezena a Ĝízení je tak postiženo nenapravitelnou
vadou.
Vydáním napadeného rozhodnutí došlo k porušení ust. § 94k stavebního zákona, podle
kterého jsou úþastníky spoleþného územního a stavebního Ĝízení mimo jiné – vlastník
pozemku, na kterém má být požadovaný stavební zámČr uskuteþnČn, a osoby, jejichž
vlastnické nebo jiné vČcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkĤm
mĤže být spoleþným povolením dotþeno. Tato skuteþnost mĤže zpĤsobit zásadní vadu
Ĝízení, pokud nebylo poþítáno se všemi osobami, které mČly být úþastníky Ĝízení, a tedy
tyto osoby nemohly ĜádnČ uplatnit své námitky, resp. odvolání proti napadenému
Rozhodnutí.
Dle konstantní judikatury, napĜ. dle rozhodnutí NSS ýR ze dne 31.7.2013, þ.j. 7 As 17/201325, platí, že „vymezení okruhu úþastníkĤ územního Ĝízení je úkolem nároþným a vyžadujícím s
ohledem na konkrétní okolnosti pĜípadu komplexní posouzení situace v území a zohlednČní
nejrĤznČjších vlivĤ, neboĢ v úvahu pĜichází u vlastníkĤ sousedních staveb a pozemkĤ
dotþení nejrĤznČjšího druhu.“
StejnČ tak lze pĜipomenout, že dle ustálené judikatury se sousedním pozemkem ve smyslu ust.
o okruhu úþastníkĤ dle stavebního zákona nerozumí pouze pozemky, které mají pĜímou
hranici s pozemky, na nichž je provádČna stavba. Pojem sousední pozemek je totiž
nezbytné vykládat extenzivnČ a za tyto je proto tĜeba považovat také ty pozemky, které
mohou být provádČním stavby pĜímo dotþeny, aniž by mČly s pozemky, na nichž je
provádČna stavba, spoleþnou hranici (viz napĜíklad nález Ústavního soudu ýR ze dne
22.03.2000, sp. zn. Pl. ÚS 19/99 þi nález Ústavního soudu ýR ze dne 07.04.2005, sp. zn. III.
ÚS 609/04). Skuteþnost, že pozemky dalších vlastníkĤ pĜímo nehraniþí s pozemky, na kterých
je provádČna stavba, tak nemĤže mít vliv na zaĜazení takových dotþených vlastníkĤ mezi
úþastníky spoleþného Ĝízení.

^ƚƌĄŶŬĂϯǌϮϬ

Výše uvedené principy však Stavební úĜad zcela ignoroval, když za úþastníky oznaþil pouze
osoby uvedené v závČru napadeného Rozhodnutí, které evidentnČ nekryjí skupinu osob, která
podle výše uvedených principĤ za úþastníky mČla, resp. musela být oznaþena.

Jako úþastníkem Ĝízení nejsou oznaþeni zejm. spoluvlastníci pozemku parc. þ. 480/2, k.ú.
Všechromy:
<ƌĞũǌĂƌŽǀĄ'ĂďƌŝĞůĂ͕<ŽŵĞŶƐŬĠŚŽϭϬϱϱͬϯϯ͕ŽůĞǀĞĐ͕ϯϮϯϬϬWůǌĞŸ
ZŝĐŚƚĞƌŽǀĄsĢƌĂ͕sƓĞĐŚƌŽŵǇϮϰ͕Ϯϱϭϲϯ^ƚƌĂŶēŝĐĞ
aĞǀēşŬŽǀĄ:ĂŶĂ͕sŽŶĚƌŽƵƓŽǀĂϭϮϭϲͬϯϰ͕\ĞƉǇ͕ϭϲϯϬϬWƌĂŚĂϲ
ĞŵůŝēŬŽǀĄ:ŝƚŬĂ͕sƓĞĐŚƌŽŵǇϯϵ͕Ϯϱϭϲϯ^ƚƌĂŶēŝĐĞ
na kterém sice pĜedmČtná þást Stavby (Ĝešená v napadeném Ĝízení) není pĜímo umístČna, ale
dle projektové dokumentace Stavby pĜímo navazuje na novČ rozšiĜovanou þást sjezdu
z komunikace II/107 umístČnou na pĜedmČtném pozemku, a její uživatelnost je tedy pĜímo
podmínČna provedením stavby rozšíĜení sjezdu na pozemku ve vlastnictví tČchto
opomenutých úþastníkĤ, pro kterou nebylo vydáno samostatné územní rozhodnutí ani
stavební povolení. Navíc je nepochybné, že tento pozemek s pozemky, na kterých je Stavba
umístČna, pĜímo sousedí. Není tedy pochyb, že se jedná o dotþené osoby ve smyslu
stavebního zákona.
Ve vztahu k tomuto pozemku parc. þ. 480/2 k.ú. Všechromy a jeho vlastníkĤm se Stavební
úĜad dopustil též neomluvitelného opomenutí a nerespektování názoru nadĜízeného orgánu.
Vlastníci citovaného pozemku se odvolali do rozhodnutí o povolení vjezdu na komunikaci
II/107. Odvolací orgán, tedy Krajský úĜad pro StĜedoþeský kraj, vydal dne 9.9.2019
rozhodnutí þ.j.: 083740/2018/KUSK-DOP/Bry, ve kterém uvádí, cituji:
„… Vlastník pozemku pod komunikací proto nemá z titulu vlastnictví postavení úþastníka
Ĝízení o povolení pĜipojení sousední nemovitosti, resp. úpravy takovéhoto pĜipojení, neboĢ
v Ĝízení dle § 10 zákona o pozemních komunikacích nejsou jeho práva ani právem chránČné
zájmy dotþeny. Svá vlastnická práva si zejména v tomto konkrétním pĜípadČ mĤže hájit
v navazujícím územním a stavebním Ĝízení (úþelová komunikace vþetnČ jejího napojení
na veĜejnou dopravní infrastrukturu vyžaduje povolování dle zákona þ. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon)).“
Aþkoliv z úĜední þinnosti Stavebního úĜadu jako Speciálního úĜadu, který rozhodoval též ve
vČci povolení vjezdu dle § 10 zákona o pozemních komunikacích, mu musí být toto
rozhodnutí Odvolacího orgánu známo, pĜesto jej nerespektoval a uvedené osoby neoznaþil
jako úþastníky Ĝízení.
Stavební úĜad dále opomenul jako úþastníky další osoby, a to vlastníky pozemkĤ
bezprostĜednČ sousedících pozemkĤm, na kterých je zámČr umístČn, anebo bezprostĜednČ

^ƚƌĄŶŬĂϰǌϮϬ

sousedících s komunikací II/107, na kterou má být doprava ze Stavby pĜivedena, a tedy jsou
nepochybnČ osobami ve smyslu § 94k písm. e) stavebního zákona, kdy se jedná o následující
pozemky v k.ú. Všechromy a jejich vlastníky:
ϰϴϬͬϱ

^W<ͲWEh͕ƐƉŽů͘Ɛƌ͘Ž͕͘sƓĞĐŚƌŽŵǇϱϮ͕Ϯϱϭϲϯ^ƚƌĂŶēŝĐĞ

ϭϵϰͬϭϲ

^W<ͲWEh͕ƐƉŽů͘Ɛƌ͘Ž͕͘sƓĞĐŚƌŽŵǇϱϮ͕Ϯϱϭϲϯ^ƚƌĂŶēŝĐĞ
<ƌĞũǌĂƌŽǀĄ'ĂďƌŝĞůĂ͕<ŽŵĞŶƐŬĠŚŽϭϬϱϱͬϯϯ͕ŽůĞǀĞĐ͕ϯϮϯϬϬWůǌĞŸ
ZŝĐŚƚĞƌŽǀĄsĢƌĂ͕sƓĞĐŚƌŽŵǇϮϰ͕Ϯϱϭϲϯ^ƚƌĂŶēŝĐĞ
aĞǀēşŬŽǀĄ:ĂŶĂ͕sŽŶĚƌŽƵƓŽǀĂϭϮϭϲͬϯϰ͕\ĞƉǇ͕ϭϲϯϬϬWƌĂŚĂϲ

ϭϵϴͬϱ

ĞŵůŝēŬŽǀĄ:ŝƚŬĂ͕sƓĞĐŚƌŽŵǇϯϵ͕Ϯϱϭϲϯ^ƚƌĂŶēŝĐĞ
^:DDĂǇĞƌĂǀŝĚDhƌ͘ĂDĂǇĞƌŽǀĄ<ĂƚĞƎŝŶĂ͕ĂZǇďŶşēŬĞŵϯϳϰ͕Ϯϱϭϲϯ
^ƚƌĂŶēŝĐĞ

ϭϵϴͬϰ
ϭϵϴͬϯ
ϭϵϴͬϲ

ϰϴϬͬϲ

tŚŝƚĞƉĞĂŬƐƐ͘ƌ͘Ž͕͘EĂsĄǀƌŽǀĢ/ϭϯϯ͕ϮϱϭϲϯsƓĞƐƚĂƌǇ
tŚŝƚĞƉĞĂŬƐƐ͘ƌ͘Ž͕͘EĂsĄǀƌŽǀĢ/ϭϯϯ͕ϮϱϭϲϯsƓĞƐƚĂƌǇ
:ĂŶĚƵƐŽǀĄDĂƌŝĞWŚƌ͕͘EĂĚǀŽĚŽǀŽĚĞŵϰϵϬͬϳϭ͕DĂůĞƓŝĐĞ͕ϭϬϴϬϬWƌĂŚĂ
ϭϬ
<ŽŵĄƌĞŬ:ŽƐĞĨ͕WŽĚDŽƐƚĞŵϭϱϭ͕ϮϱϭϲϲDŝƌŽƓŽǀŝĐĞ
<ŽŵĄƌĞŬsůĂƐƚŝŵŝů/ŶŐ͕͘hdƎĞƓŸŽǀŬǇϰϰϰ͕ϮϱϳϮϲŝǀŝƓŽǀ

ϮϬϭͬϰϯ

KWdZ>͕ƐƉŽů͘Ɛƌ͘Ž͕͘sKďůŽƵŬƵϮϲϲ͕ϮϱϭϬϭĞƐƚůŝĐĞ

ϮϬϭͬϰϰ
ϮϬϭͬϱϰ

ĚĂŵĞĐDŝĐŚĂů/ŶŐ͕͘WĂŵƉĞůŝƓŬŽǀĄϮϬϰ͕ϮϱϭϲϯsƓĞƐƚĂƌǇ
ďĞƌůĞDŝĐŚĂů͕dĄďŽƌŶŝĐŬĄϵϭϳͬϭϬ͕<ŽůŽǀƌĂƚǇ͕ϭϬϯϬϬWƌĂŚĂϭϬ

ϭϵϲͬϲ

ĞƌŶǉƐƉŽů͘Ɛƌ͘Ž͕͘ĞƌŶŽƚşŶƐŬĄϭϱϮϮͬϰ͕hŚƎşŶĢǀĞƐ͕ϭϬϰϬϬWƌĂŚĂϭϬ

ϭϵϲͬϳ

ĞƌŶǉƐƉŽů͘Ɛƌ͘Ž͕͘ĞƌŶŽƚşŶƐŬĄϭϱϮϮͬϰ͕hŚƎşŶĢǀĞƐ͕ϭϬϰϬϬWƌĂŚĂϭϬ

Je nepĜípustné, aby vlastníci takových pozemkĤ byli opomíjeni a bylo jim odepĜeno
právo vyjádĜit se a uplatnit svá práva ve spoleþném Ĝízení jako úþastníci Ĝízení.
Stavební úĜad neoznaþil správnČ úþastníky Ĝízení, a tím nebylo s tČmito osobami ĜádnČ
jednáno jako s úþastníky Ĝízení, byla porušena jejich procesní práva a Ĝízení je tak
postiženo zásadní vadou Ĝízení, která mČla, resp. mohla mít vliv na vydání samotného
napadeného Rozhodnutí.
DĤkaz:
- Situaþní výkres Stavby – ve spise
- VeĜejnČ pĜístupný katastr nemovitostí

2. STAVEBNÍ ÚěAD NEVEDL ěÍZENÍ JAKO ěÍZENÍ NAVAZUJÍCÍ DLE ZÁKONA ý. 100/2001

SB., O POSUZOVÁNÍ VLIVģ NA ŽIVOTNÍ PROSTěEDÍ, VE ZNċNÍ POZDċJŠÍCH PěEDPISģ
(DÁLE JEN „ZÁKON EIA“)

^ƚƌĄŶŬĂϱǌϮϬ

Jak Odvolatelé uvedli ve svém vyjádĜení ze dne 23.3.2020, mají za to, že spoleþné Ĝízení bylo
zahájeno a nyní probíhá zcela v rozporu se zákonem, jelikož Stavebník nepostupoval
v souladu se Zákonem EIA, resp. stavebním zákonem, když návrh na zahájení spoleþného
Ĝízení podal pĜedþasnČ, neoznaþil nadepsané Ĝízení jako navazující Ĝízení ve smyslu zákona
EIA, nepĜedložil závazné stanovisko EIA Stavebnímu úĜadu a v neposlední ĜadČ nepĜedložil
souhlasné závazné stanovisko pĜíslušného správního orgánu o ovČĜení souladu zámČru se
závazným stanoviskem EIA.
Odvolatelé jsou pĜesvČdþeni, že ve spoleþném Ĝízení dochází k nepĜípustnému dČlení
zámČru posuzovaného z hlediska jeho vlivĤ na životní prostĜedí, þímž se Stavebník snaží
obejít cíle zákona EIA a v koneþném dĤsledku zcela zjevnČ poškodit zájem veĜejnosti na
pĜíznivé životní prostĜedí.
V této souvislosti pak vznikly neodstranitelné vady Ĝízení rovnČž na stranČ Stavebního
úĜadu, neboĢ ten spoleþné Ĝízení nevedl a nezahájil jako Ĝízení navazující v souladu se
Zákonem EIA.
Stavebník podle názoru Odvolatele zcela zĜejmČ úþelovČ neuvedl, že tento „budoucí výrobní
areál“ je ve skuteþnosti zámČr s názvem „Betonárna Všechromy“ (dále jen „Betonárna“),
oznamovatele ýeské štČrkopísky, spol. s r. o. (dále jen „Oznamovatel“), který podléhá
posuzování vlivĤ na životní prostĜedí dle zákona EIA. V informaþním systému EIA je
zámČr betonárny uveden pod kódem STC2036. Z informaþního systému dále vyplývá, že
zámČr byl oznámen již dne 18.10.2016 a závazné stanovisko EIA þ.j. 076651/2017/KUSK
(dále jen „závazné stanovisko EIA“) bylo zveĜejnČno dne 22.08.2018, tedy až poté, co bylo
zahájeno spoleþné Ĝízení.
Z dokumentace zámČru Betonárny zveĜejnČné dne 29.06.2017 (dále jen „dokumentace
zámČru“) vyplývá, že nezbytnou souþástí zámČru je též výstavba veĜejnČ pĜístupné úþelové
komunikace. Je pĜitom zcela evidentní, že se jedná o pĜedmČtnou Stavbu.
Je tedy nepochybné, že Stavebník obešel zákonem požadovaný postup tím, že od zámČru
Betonárny oddČlil zdánlivČ ménČ kontroverzní a snáze povolitelnou stavbu veĜejnČ pĜístupné
úþelové komunikace. Takový postup je však zcela v rozporu se smyslem a úþelem
posuzování vlivĤ na životní prostĜedí, principem komplexnosti ochrany životního prostĜedí
a samozĜejmČ v rozporu s judikaturou Nejvyššího správního soudu ýR a Soudního
dvora Evropské unie.
Soudní dvĤr EU se v souvislosti s výkladem smČrnice Rady 85/337/EHS a na ni navazující
SmČrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU opakovanČ vyjadĜoval v tom smyslu,
že
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„cíl právní úpravy Unie nelze obejít rozdČlením zámČrĤ a že nezohlednČní jejich
kumulativního úþinku nesmí mít za praktický následek to, že všechny tyto zámČry uniknou
povinnosti posouzení, tĜebaže jako celek mohou mít významný vliv na životní prostĜedí“1
ObdobnČ hovoĜí Nejvyšší správní soud, který oznaþuje výše uvedenou strategii Stavebníka
jako tzv. „salámovou metodu,“ kdy dochází k povolování kontroverzních nebo obtížných cílĤ
a Ĝešení tím, že jsou rozdČleny na dílþí kroky a prosazují se postupnČ. Nejvyšší správní soud
kategoricky odmítá, aby byla tato metoda používána pro úþelové obcházení zákona.2
K tomuto úþelu ale Stavebník zjevnČ smČĜoval, když zámČrnČ v žádosti o zahájení spoleþného
Ĝízení neuvedl, že Stavba je souþástí vČtšího projektu podléhajícímu posuzování vlivĤ na
životní prostĜedí.
Úþelem posuzování vlivĤ na životní prostĜedí je komplexní zhodnocení Ĝešeného zámČru, a
to se všemi jeho nezbytnými souþástmi. PĜedmČtem posuzování vlivu na životní prostĜedí
proto byl jak areál betonárny, tak pĜístupová komunikace nezbytná k jeho provozu. To
vyplývá ze všech podkladĤ dostupných k zámČru Betonárny v informaþním systému EIA, a to
jak z oznámení i dokumentace zámČru.
Skuteþnost, že v Projektové dokumentaci (jak je definována níže) ke StavbČ je uvádČný
„plánovaný areál“ ve skuteþnosti areál Betonárny, a že si je toho Stavebník i Stavební úĜad
vČdom, vyplývá i z podkladĤ, které sám Stavebník Stavebnímu úĜadu v rámci Ĝízení pĜedložil,
a to zejm. z jeho vyjádĜení ze dne 29.04.2019 (viz níže) nebo které má Stavební úĜad sám
k dispozici, a to zejm. ze Závazného stanovisko Krajské hygienické stanice StĜedoþeského
kraje (dále jen „KHS“) þ.j. KHSSX 50129/2019 (dále jen „Závazné stanovisko KHS“), které
odkazuje na hlukovou expertízu z posuzování zámČru Betonárny, nebo z VyjádĜení SŽDC ze
dne 13.11.2018, které v souvislosti se Stavbou posuzuje i vliv stavby betonárny na koridor
VRT Praha Benešov. Všechny tyto dokumenty evidentnČ odkazují na podklady, které byly
souþástí dokumentace EIA, nebo odkazují na souvislost s Betonárnou, aĢ již pĜímo nebo
nepĜímo.
V této souvislosti je tĜeba zdĤraznit i rozhodnutí Krajského úĜadu pro StĜedoþeský kraj, odbor
dopravy þ.j. 003502/2019/KUSK-DOP/Lac ze dne 26.02.2019, kterým bylo rozhodnuto o
úþastenství OdvolatelĤ ve spoleþném Ĝízení, kdy Krajský úĜad zde sám uvádí:
„Vzhledem k tomu, že Speciální stavební úĜad sice tvrdí, že povoluje pouze územní komunikaci
bez odvolateli avizované návaznosti na stavbu betonárny na pozemku parc. þ. 201/1 a 201/3,
v k.ú. Všechromy (viz závČr zjišĢovacího Ĝízení z 1.12.2016, kód zámČru STC2036
informaþního systémy EIA, kdy byla souþástí zjišĢovacího Ĝízení i pĜístupová komunikace a
tedy dle ust. § 3 písm. g) bod 3 zákona þ. 100/2001 Sb., o posuzování vlivĤ na životní
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prostĜedí a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ je spoleþné územní a stavební Ĝízení
navazujícím se specifickým vedením dle ust. § 9b zákona þ. 100/2001 Sb. S odkazem na
postup dle § 25 správního Ĝádu), ………“,
když na tuto pasáž sám Stavebník odkazuje ve svém vyjádĜení ze dne 29.4.2019 na str. 4
v bodČ II., kde výslovnČ uvádí, že v rámci EIA byla posouzena stavba betonárny vþetnČ
pĜístupové komunikace.
Vzhledem k tomu, že Stavba byla nepochybnČ souþástí zámČru posuzovaného v rámci
Ĝízení EIA, kdy bylo vydáno na posuzovaný zámČr závazné stanovisko EIA, jedná se
nepochybnČ o Ĝízení navazující ve smyslu ust. § 9b zákona EIA. PĜesto, a i pĜes výše
uvedené stanovisko nadĜízeného orgánu, Stavební úĜad spoleþné Ĝízení jako navazující
Ĝízení, nezahájil a nevedl.
Stavební úĜad tak v souladu ust. § 9b Zákona EIA na úĜední desce po dobu 30 dnĤ byl
povinen vyvČsit požadované dokumenty, což neuþinil. Dále mČl Stavební úĜad Stavebníka
vyzvat, aby doplnil všechna závazná stanoviska, která zákon EIA pĜedvídá, tedy zejména
závazné stanovisko EIA a závazné stanovisko coherence stamp a Ĝízení dle ust. § 94l odst. 6
stavebního zákona pĜerušit.
Uvedené vady Ĝízení ale nejsou odstranitelné, neboĢ Ĝízení nebylo zahájeno v souladu s ust.
§ 9b Zákona EIA a veĜejnost z Ĝízení byla již od poþátku vylouþena.
Odvolatelé pro doplnČní své argumentace upozorĖují, že pokud by Stavba nebyla souþástí
posuzování vlivĤ na životní prostĜedí zámČru Betonárny (byĢ jak Odvolatelé uvádí výše, je to,
že Stavba byla souþástí posuzovaného zámČru Betonárny, evidentní), pak tato skuteþnost by
jednoznaþnČ znamenala jednak nesprávnost samotného závazného stanoviska EIA
k zámČru Betonárny, a celé Ĝízení EIA by muselo být opakováno, a to vþetnČ posuzování
pĜíslušné pĜíjezdové komunikace z hlediska vlivĤ na životní prostĜedí, a nebo je „plánovaný
areál“ jiným prĤmyslovým areálem a v souladu s níže uvedenými principy posuzování vlivĤ
na životní prostĜední byl Stavební úĜad povinen Stavbu posuzovat jako stavbu, která má/by
mohla mít vliv na životní prostĜedí a postupovat dle pĜíslušných ustanovení stavebního
zákona a Zákona EIA, což ovšem též neuþinil.
Na výše uvedené byl Stavební úĜad upozornČn ve vyjádĜení OdvolatelĤ ze dne 23.03.2020,
s jehož obsahem se Stavební úĜad v napadeném Rozhodnutí vypoĜádal pouze tak, že žadatel
údajnČ požádal o umístČní a povolení veĜejnČ pĜístupné úþelové komunikace proto, „aby mohl
s orgány projednat umístČní dalšího zámČru na stavebních pozemcích“. Stavební úĜad dále
neshledal dĤvodnou námitku, že i umístČní veĜejné komunikace mČlo být obsahem
zjišĢovacího Ĝízení EIA, neboĢ pokud pĜíslušné orgány následnČ nevydají kladné rozhodnutí
k danému zámČru Betonárny, „zĤstane komunikace pozemní komunikací, jen nebude moci být
využita k dopravČ z úþastníky zmiĖované Betonárny Všechromy“.
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Takový závČr Stavebního úĜadu je zcela protismyslným, zámČrnČ úþelovČ zkreslující,
pĜípadnČ vycházející z absolutní neznalosti Zákona EIA a principĤ posuzování ochrany
životního prostĜedí, veĜejnČ pĜístupné dokumentace zámČru, a ignorování názoru
nadĜízeného orgánu (viz výše rozhodnutí Krajského úĜadu pro StĜedoþeský kraj ze dne
26.02.2019). ZávČr Stavebního úĜadu též pĜedpokládá úmysly Stavebníka, které však
z podané žádosti ani Projektové dokumentace nevyplývají. Naopak je evidentní, že cílem
Stavebníka je povolení komunikace za úþelem napojení Betonárny a nikoli jakéhokoliv
areálu.
Je evidentní, že zákon EIA se musí vykládat vždy v souladu s jeho smyslem a úþelem. Tento
pĜiblížil Ústavní soud již ve vztahu ke staršímu zákonu þ. 244/1992 Sb., když uvedl:
„Úþelem zákona þ. 244/1992 Sb., o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí, bylo vytvoĜit úþinný
preventivní systém hodnocení vlivĤ na životní prostĜedí jako nástroj pro komplexní systémové
zkoumání dĤsledkĤ navrhovaných projektĤ na životní prostĜedí, a zajistit tak, aby v
rozhodovacích procesech byly zvažovány zájmy ochrany životního prostĜedí. Tento úþel je
tĜeba mít na zĜeteli i pĜi posuzování jednotlivých ustanovení a právních institutĤ v tomto
zákonČ obsažených, tak aby úþel a smysl zákona nebyl zrušením navrhovaných ustanovení
nebo jejich þástí znehodnocen. 3“
Zásada komplexního þi celistvého posuzování je zákonu EIA zcela vlastní, a proto je nutné,
aby zámČr, který má být posuzovaný dle zákona EIA, byl vymezen komplexnČ tak, aby jeho
souþástí byly veškeré dílþí stavby, technologie a další prvky, které umožĖují základní provoz
takového zámČru.
„Je-li do zjišĢovacího Ĝízení pĜedložena pouze fáze A zámČru, je tĜeba se zamČĜit pĜedevším
na to, zda souþástí této fáze jsou všechny provozní jednotky a technologie, které realizace
zámČru v tomto „minimálním“ rozsahu (fázi A) bude vyžadovat. ZávČr posouzení EIA by v
pĜípadČ ne- ucelenosti pĜedloženého projektu mČl vyznít tak, že zámČr v pĜedložené podobČ
neobstojí. V rámci územního Ĝízení je pak tĜeba vždy ovČĜit (a v tomto pĜípadČ velmi detailnČ),
zda se k územnímu Ĝízení pĜedkládá zámČr s totožnými parametry, s nimiž byl pĜedložen do
procesu posuzování vlivĤ na životní prostĜedí, resp. do zjišĢovacího Ĝízení. To je úkolem
nejen stavebního úĜadu, ale rovnČž orgánĤ ochrany životního prostĜedí, které vydávají
stanoviska v rámci územního Ĝízení, nebo samostatná rozhodnutí.4“
PĜístup Stavebního úĜadu naplĖuje zakázanou tzv. salámovou metodu posuzování vlivĤ na
životní prostĜedí, ke které se již nČkolikrát vyjádĜil i NSS (napĜ. rozsudek ze dne 18.09.2014
þ.j. 2 As 119/2014 nebo ze dne 06.08.2009, sp.zn. 9 As 88/2008). ByĢ se jedná o princip
zakázaný zejm. v rámci posuzování EIA, vzhledem k tomu, že Stavební úĜad je povinen se
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Ĝídit i zvláštními právními pĜedpisy a vykládat závazná stanoviska v souladu s obecnČ
závaznými právními pĜedpisy, platí tento princip posuzování vlivu na životní prostĜedí,
vyplývající mimo jiné z ust. § 5 Zákona EIA a jeho pĜíloh, i pro Ĝízení podle stavebního
zákona, jak je ostatnČ výslovnČ upraveno v § 94q stavebního zákona.
S ohledem na výše uvedené nelze než konstatovat, že spoleþné Ĝízení je navazujícím
Ĝízením ve smyslu zákona EIA, a proto je tĜeba naplnit zásadní procesní požadavky,
které pĜedvídá zákon EIA a stavební zákon, porušením tČchto požadavkĤ došlo
k zásadnímu porušení kogentních pĜedpisĤ a vydané Rozhodnutí je nezákonné.
DĤkaz:
-

Dokumentace k zámČru Betonárna Všechromy, kód STC2036 z þervna 2016,
zveĜejnČná dne 29.06.2017
- závazné stanovisko EIA þ.j. 076651/2017/KUSK
(dostupné na internetové adrese https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2036
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice StĜedoþeského kraje þ.j.
KHSSX 50129/2019 - ve spise
- VyjádĜení SŽDC ze dne 13.11.2018- ve spise
- VyjádĜení Stavebníka ze dne 29.04.2019 – ve spise

3. NAPADENÉ ROZHODNUTÍ JE NEURýITÉ A NEPěEZKOUMATELNÉ A JE VYDÁNO
V ROZPORU S ÚýINNÝMI A PLATNÝMI PRÁVNÍMI PěEDPISY

Odvolatelé musí rovnČž upozornit na skuteþnost, že pouhé konstatování Stavebního úĜadu, že
posouzení Stavby provedl dle vyhlášky þ. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen
„vyhláška“) je nedostateþné a neurþité.
Je všeobecnČ známo, tato vyhláška prošla velkou novelou od 1.1.2018. PĜedložená projektová
dokumentace datovaná 02/2018 (dále „Projektová dokumentace“) by tedy mČla být
posuzována podle znČní vyhlášky, které se na ní vztahuje. Z napadeného Rozhodnutí však
taková informace nevyplývá a nelze posoudit, zda Stavební úĜad v tomto smyslu postupoval
správnČ.
Totéž se týká i pĜedložené zmČny projektové dokumentace pĜedstavující aktualizovaný výkres
C.1.2 – SO 101 ze dne 15.10.2019, kdy z napadeného Rozhodnutí zcela vĤbec nevyplývá, zda
takto uþinČná zmČna projektové dokumentace byla posouzena dle výše uvedené vyhlášky,
v jakém znČní, a zda má taková zmČna veškeré potĜebné náležitosti a zda je takto
dokumentace úplná.
Vzhledem k tomu, že napadené Rozhodnuté neobsahuje tyto základní informace, považují jej
Odvolatelé za vydané v rozporu se zákonem.



 

4. NEAKTUÁLNÍ PODKLADY PRO UMÍSTċNÍ A POVOLENÍ STAVBY
K žádosti o vydání spoleþného povolení je Stavebník povinen na základČ ust. § 94l odst. 2
písm. b), písm. c) stavebního zákona doložit také:
a) závazná stanoviska, popĜípadČ rozhodnutí dotþených orgánĤ nebo jiné doklady
vyžadované zvláštními právními pĜedpisy,
b) stanoviska vlastníkĤ veĜejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a
zpĤsobu napojení nebo k podmínkám dotþených ochranných a bezpeþnostních pásem.
Stavebník spoleþnČ s žádostí o vydání spoleþného povolení a Projektovou dokumentací
zpracovanou v únoru 2018 pĜedložil množství podkladĤ, ze kterých Stavební úĜad vycházel ve
spoleþném Ĝízení. Tyto podklady a dokumenty jsou uvedeny na str. 3, 5 a 6 Rozhodnutí.
Projektová dokumentace pro Stavbu byla zpracována v únoru 2018. Navzdory tomu však
Stavebník k žádosti o vydání spoleþného povolení v Ĝízení doložil velké množství podkladĤ,
které byly jednotlivými orgány þi subjekty zpracovány v roce 2017, - tzn. ještČ pĜed tím, než
byla samotná Projektová dokumentace vĤbec vytvoĜena. Jedná se o zejm. o :
• VyjádĜení MÚ v ěíþanech odbor životního prostĜedí ze dne 20.10.2017
• Rozhodnutí MÚ v ěíþanech ze dne 27.11.2017 (povolení pĜipojení na komunikace
II/107)
• VyjádĜení Ústavu archeologické památkové péþe stĜedních ýech ze dne 12.9.2017
• VyjádĜení KSÚS StĜedoþeského kraje ze dne 27.09.2017
• SdČlení ýEZ distribuce, a.s. ze dne 13.12.2017
• VyjádĜení CETIN a.s. ze dne 13.12.2017
• VyjádĜení I.T.V. CZ s.r.o. ze dne 26.10.2017
Z logiky vČci je naprosto evidentní, že dotþené orgány a pĜíslušné subjekty pĜi
posuzování pĜíslušeného stavebního zámČru (Stavby) nevycházely a ani nemohly
vycházet z Projektové dokumentace zpracované v únoru 2018. To znamená, že se
vyjadĜovaly k jiné projektové dokumentaci a není postaveno na jisto, v jakém rozsahu
se lišila od Projektové dokumentace posuzované v napadeném Rozhodnutí. Z toho
dĤvodu nemohou být veškerá stanoviska, rozhodnutí, vyjádĜení ani jiné podklady
vytvoĜené pĜed únorem 2018 (tzn. pĜed vytvoĜením Projektové dokumentace) použitelná
pro Ĝízení, v rámci kterého bylo vydáno Rozhodnutí.
Stavební úĜad se dopustil v Ĝízení zásadního pochybení, jestliže nezaznamenal, že jsou
mu v Ĝízení Stavebníkem pĜedkládány podklady, které se nevyjadĜují k Projektové
dokumentaci zpracované v únoru 2018.
Navíc, jak bylo výše uvedeno, v Ĝíjnu 2019 pĜedložil Stavebník aktualizovaný výkres C.1.2
– SO 101 ze dne 15.10.2019, þímž došlo ke zmČnČ Projektové dokumentace, pĜesto
všechny dotþené orgány nebyly s touto zmČnou seznámeny. Stavební úĜad požádal o
aktualizace svého vyjádĜení /stanoviska pouze nČkteré dotþené orgány, a to i pĜesto, že



 

nČkteré dotþené orgány, napĜ. Hasiþský záchranný sbor StĜedoþeského kraje ve svém
Závazném stanovisku ze dne 23.2.2018 si vydání nového závazného stanoviska v pĜípadČ
zmČny Projektové dokumentace výslovnČ vymínil.
Navíc nČkterá vyjádĜení/stanoviska ke dni vydání Rozhodnutí pozbyla platnosti, tedy nelze
k nim pĜi rozhodování vĤbec pĜihlížet. Jedná se o tato vyjádĜení:
•
•
•
•

VyjádĜení KSÚS StĜedoþekého kraje ze dne 27.09.2017 (platnost do 27.09.2019)
Stanovisko Gride Services s.r.o. ze dne 20.03.2018 (platnost do 20.03.2020)
SdČlení ýEZ distribuce, a.s. ze dne 13.12.2017 (platnost do 13.06.2018)
VyjádĜení CETIN a.s. ze dne 13.12.2017 (platnost do 13.12.2019)

S ohledem na uvedené skuteþnosti mají Odvolatelé za to, že je bezpodmíneþnČ nutné
Projektovou dokumentaci v aktuálním znČní opČtovnČ posoudit všemi dotþenými
orgány, a vlastníky veĜejné infrastruktury.
Stavební úĜad mČl správnČ dle ust. § 94l odst. 6 stavebního zákona vyzvat Stavebníka
k doplnČní chybČjících a neaktuálních podkladĤ a spoleþné Ĝízení do té doby pĜerušit, neboĢ
žádost o vydání spoleþného povolení neobsahovala veškeré náležitosti a podklady
požadované právními pĜedpisy.
Stavební úĜad tak neuþinil, vydal Rozhodnutí na základČ neaktuálních anebo již
neplatných podkladĤ, þímž jej postihl vadou zpĤsobující jeho nezákonnost. Napadené
rozhodnutí je tak v rozporu s kogentními pĜedpisy, když bylo Rozhodnutí vydáno na
základČ neúplné, zákonem výslovnČ požadované, dokumentace.
DĤkaz:
-

Shora citovaná vyjádĜení a stanoviska, spis k napadenému Rozhodnutí

5. FORMÁLNÍ VADY A NEPěEZKOUMATELNOST ROZHODNUTÍ
Rozhodnutí
neobsahuje
veškeré
náležitosti
vyžadované
právními
pĜedpisy
(zejména stavebním zákonem a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ýR þ. 503/2006 Sb.,
o podrobnČjší úpravČ územního rozhodování, územního opatĜení a stavebního Ĝádu (dále jen
„vyhláška 503/2006“)), což jej þiní formálnČ vadným a nepĜezkoumatelným.
Stavební úĜad byl povinen z úĜední povinnosti posoudit, zda je Stavba v souladu s požadavky
uvedenými pĜedevším v ust. § 94o stavebního zákona. Stavební úĜad musí dbát zejména na
respektování cílĤ a úkolĤ územního plánování, zámČr posuzovat s územnČ plánovací
dokumentací, s obecnými požadavky na využívání území apod. Aþ se Stavební úĜad
k požadavkĤm uvedeným v citovaném ustanovení v Rozhodnutí pokouší vyjadĜovat, neþiní
tak dostateþnČ a zjevnČ neplní svou zákonnou povinnost vyplývající ze shora zmínČného
ustanovení stavebního zákona. Rozhodnutí proto neobsahuje jeho základní obsahové


 

náležitosti stanovené stavebním zákonem a Stavební úĜad tyto své povinnosti bezezbytku
nesplnil. Podrobná argumentace pak vyplývá z tohoto odvolání zejm. bodu II. 1., 2., a bodu
III.
Dle ust. § 94o odst. 3 psím. a) je Stavební úĜad povinen ovČĜit, zda je dokumentace úplná,
pĜehledná. K tomu Stavební úĜad v Rozhodnutí na str. 8 uvádí souhlasné vyjádĜení.
Odvolatelé však již v námitkách ze dne 14.3.2019 upozornili Stavební úĜad na nesoulad
PrĤvodní a Technické zprávy, a to co do rozsahu pĜedpokládané dopravy a zatížení. S tímto
rozporem se však Stavební úĜad nevypoĜádal (viz níže bod III. ad 2)), a tak jeho tvrzení o
úplnČ a pĜehledné dokumentaci je nepravdivé, resp. neodpovídá obsahu spisu.
Dle ust. § 94o odst. 3 stavebního zákona je stavební úĜad povinen ovČĜit úþinky budoucího
užívání Stavby. V tomto ohledu se Stavební úĜad pouze omezil na konstataci toho, že Stavba
by nemČla mít negativní vliv na své okolí a odkazuje na závazné stanovisko KHS. Stavba a
nutnČ související následující zámČr Betonárny však ovlivní kvalitu prostĜedí i jinými vlivy
(prach, doprava, možnosti reálného využití okolních pozemkĤ atd.) a v neposlední ĜadČ bude
dotþena tzv. pohoda bydlení (k tomu viz níže bod III. ad 2). Pokud by se pĜedmČtnou otázkou
Stavební úĜad skuteþnČ zabýval podrobnČji, zcela jistČ by dospČl k závČru, že užívání Stavby
bude mít zásadní negativní dopady na sousední pozemky a stavby vþetnČ pozemkĤ a staveb
OdvolatelĤ, když pĜedevším v dĤsledku nČkolika negativních þinitelĤ dojde ke znaþenému
zhoršení kvality prostĜedí v území. Jelikož uþinČný závČr Stavebního úĜadu nebyl ani v této
vČci dostateþnČ odĤvodnČn, je Rozhodnutí z tohoto dĤvodu nepĜezkoumatelné.
Další obsahové náležitostí, které musí veškerá spoleþná povolení obsahovat, jsou stanovena
v ust. § 13a odst. 1 písm. a) až e) vyhlášky 503/2006. V tomto ohledu je Stavebnímu úĜadu
nezbytné vytknout, že zejména (i) nedostateþnČ, respektive chybnČ, vymezil území dotþené
vlivy Stavby, kdy zcela opomenul pozemek parc. þ. 480/2 k.ú. Všechromy, na který je Stavba
pĜímo vyústČna v místČ dosud neexistující þásti sjezdu, plus ostatní sousední pozemky, které
budou Stavbou dotþeny, a (ii) zcela nedostateþnČ, respektive chybnČ, stanovil podmínky pro
dodržení obecných požadavkĤ na výstavbu, popĜípadČ technických norem, kdy ve svém
Rozhodnutí odkázal pouze na obecnČ závazné pĜedpisy bez uvedení konkrétních podmínek,
které je Stavebník povinen dodržet.
PĜedevším ve vČci výše uvedených skuteþností Stavební úĜad pochybil, když se nedostateþnČ
zabýval tČmito okolnostmi, které jsou podmínkou pro vydání bezvadného spoleþného
povolení.
Z dĤvodu absence základních náležitostí, jež musí dle právních pĜedpisĤ obsahovat
spoleþné povolení, je Rozhodnutí formálnČ vadné a nepĜezkoumatelné.
DĤkaz:
-

Námitky OdvolatelĤ ze dne 14.3.2019, vyjádĜení OdvolatelĤ ze dne 15.9. 2019



 

III.
Stavební úĜad nad rámec výše uvedeného nezákonného postupu dále pochybil, když se zcela
nedostateþnČ vypoĜádal s námitkami OdvolatelĤ a ostatních úþastníkĤ, nepĜipojil
požadovanou dokumentaci, þímž zatížil Ĝízení podstatnou vadou a Rozhodnutí je též z tohoto
dĤvodu nezákonné.
Odvolatelé tímto shrnují podstatné nedostatky do následujících bodĤ:

NEVYPOěÁDÁNÍ SE S NÁMITKAMI ÚýASTNÍKģ, NESOUHLAS SE ZÁVAZNÝMI
STANOVISKY A STANOVISKY DOTýENÝCH ORGÁNģ

Odvolatelé vznesli ve spoleþném Ĝízení Námitky proti umístČní a povolení Stavby a též se
vyjádĜili v rámci prostudování dokumentace, v rámci nČhož byly rovnČž vzneseny námitky a
návrhy k doplnČní dokazování.
Stavební úĜad se však s takovými námitkami a návrhy zcela opomnČl vypoĜádat, anebo se
vypoĜádal zcela nedostateþnČ.
Dle ust. § 94n odst. 4 stavebního zákona je stavební úĜad povinen posoudit námitky na
základČ obecných požadavkĤ na výstavbu, závazných stanovisek, popĜípadČ rozhodnutí
dotþených orgánĤ nebo technických norem, pokud takové námitky nepĜesahují rozsah jeho
pĤsobnosti., pĜiþemž o námitkách obþanskoprávní povahy si stavební úĜad uþiní úsudek a
rozhodne ve vČci.
Dle ust. § 68 odst. 3 in principio správního Ĝádu je stavební úĜad povinen v odĤvodnČní
rozhodnutí uvést mimo jiné informace o tom, jak se správní orgán vypoĜádal s návrhy a
námitkami úþastníkĤ a s jejich vyjádĜením k podkladĤm rozhodnutí.
Stavební úĜad je dle zásad správního Ĝízení vázán i principem tzv. materiální pravdy podle § 3
správního Ĝádu, a tedy (jak vyplývá i z judikatury NSS rozsudek sp.zn. 4 Ads 44/2010 ze dne
30.12.2010) „naplnČní zásady materiální pravdy vyžaduje, aby skutková stránka vČci byla
zjištČna dostateþnČ ve vztahu k Ĝádnému posouzení a uplatnČní zejména legality (zákonnosti),
pĜimČĜenosti a pĜedvídatelnosti rozhodování správních orgánĤ. Pouze v takovém pĜípadČ je
možno považovat skutkový stav za dostateþnČ zjištČný“, kdy navíc NSS se v rozsudku sp.zn. 4
As 17/2016 ze dne 31.5.2016 výslovnČ vyjádĜil, že „musí být dostateþnČ zohlednČny možné
negativní dĤsledky provozu na pozemních komunikacích na jejich okolí, pĜiþemž tato
povinnost nabývá na významu zejm. u staveb se zásadním dopadem na okolí….“
Z výše uvedeného vyplývá, že je nutné se zabývat všemi námitkami týkající se skutkového
posouzení vČci a ĜádnČ odĤvodnit, jak se s nimi Stavební úĜad vypoĜádal.
Dle rozsudku NSS ze dne 24.11.2010, sp. zn. 1 Ao 5/2010 platí, že „Na odĤvodnČní
rozhodnutí o námitkách je tĜeba klást stejné požadavky jako v pĜípadČ typických správních
  

rozhodnutí (§ 68 odst. 3 správního Ĝádu z roku 2004). Musí z nČho být seznatelné, z jakého
dĤvodu považuje obec námitky uplatnČné oprávnČnou osobou (§52 odst. 2 stavebního
zákona z roku 2006) za liché, mylné nebo vyvrácené, nebo proþ považuje skuteþnosti
pĜedestírané oprávnČnou osobou za nerozhodné, nesprávné nebo jinými ĜádnČ provedenými
dĤkazy za vyvrácené.“
Z výše citovaných zákonných ustanovení a citované judikatury vyplývá, že Stavební úĜad byl
povinen veškeré námitky OdvolatelĤ posoudit a v rámci Rozhodnutí (respektive jeho
odĤvodnČní) se s nimi vypoĜádat.
V tomto ohledu Stavební úĜad závažnČ pochybil, když se s Námitkami OdvolatelĤ
nedostateþnČ vypoĜádal. Odvolatelé ohlednČ jednotlivých námitek a jejich údajného
vypoĜádání ze strany Stavebního úĜadu uvádí následující:

1) Rozpor s cíli a úkoly územního Ĝízení
Odvolatelé v rámci svých námitek ze dne 14.3.2019 se negativnČ vyjádĜili k tomu, že Stavba
je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, a to s odkazem na § 18 a 19 stavebního
zákona, kdy zejm. mají za to, že navrhovaný zámČr nevytváĜí vyvážené podmínky pro
pĜíznivé životní prostĜedí, a neuspokojuje potĜeby souþasné generace a v pĜípadČ, kdy je
plánována dopravní infrastruktura bez pĜímé návaznosti na povolení i samotného výrobního
areálu, není ani dodržena podmínka udržitelného rozvoje území. V této souvislosti odkázali
na zakázanou tzv. salámovou metodu a souvislost se zámČrem Betonárny, který by mČl být
posuzován souþasnČ.
Stavební úĜad v této souvislosti bez dalšího odkázal na závazné stanovisko orgánu územního
plánování a regionálního rozvoje MČstského úĜadu v ěíþanech ze dne 17.1.2019 þ.j.
200222/2018-MURI/OUPRR/1175, þ.ev. 229015/2018 (dále „OÚP“ a „Závazné stanovisko
OÚP“).
Odvolatelé tímto opakované zdĤrazĖují, že samotná Stavba jako komunikace vedoucí
k jakémusi „plánovanému areálu“ pĜece musí být z hlediska cílĤ a úkolĤ územního plánování
posuzována i z pohledu, jak bude užíván pĜedmČtný areál, neboĢ veškerá doprava bude touto
komunikací odvádČna. A výstavba samotné komunikace, aniž by vedla ke konkrétnímu areálu
(konþila v polích) není, a o tom není pochyb, Ĝádným využitím území z hlediska rozvoje
území, ani z hlediska životního prostĜedí, kdy pĤda pod komunikací byla vyĖata ze ZPF a
bude výstavbou zniþena znaþná þást stávající zelenČ. Touto otázkou se však nezabýval ani
Stavební úĜad, bohužel se nezbýval ani OÚP ve svém závazném stanovisku.
OÚP se zabýval v podstatČ pouze souladem s územním plánem. Zde však vznáší Odvolatelé
též pochybnosti, neboĢ se jedná o území nerušící výroby. Pokud není známo, k jakému
areálu komunikace povede, jak lze urþit, že bude souþástí areálu, kde je nerušící výroba ve

  

smyslu územního plánu? Navíc, když z podkladĤ a veĜejnČ známých informací je evidentní,
že tím plánovaným areálem je Betonárna.
Takové vypoĜádání se s námitkou OdvolatelĤ je zcela nedostaþující. Stavební úĜad mČl a mohl
na základČ takto zjištČných informací, zejm. o navazujícím zámČru Betonárny, požádat o
doplnČní þi upĜesnČní závazného stanoviska, což neuþinil, a ani nezdĤvodnil, proþ tak
neuþinil, aþkoliv je k tomu oprávnČn. Stavební úĜad mohl vyĜešit tento rozpor též v rámci
dohodovacího Ĝízení postupem dle ust. § 136 odst. 6 správního Ĝádu, neboĢ z výše uvedených
skuteþnosti není pochyb o tom, že pĜedmČtné Závazné stanovisko OÚP bylo vydáno
v rozporu s územním plánem a právními pĜedpisy. Stavební úĜad tak bohužel neuþinil a zatížil
Rozhodnutí závažnou procesní vadou.
Odvolatelé v této souvislosti vznáší nesouhlas s obsahem tohoto Závazného stanoviska
OÚP, neboĢ stanovisko je v rozporu se zásadami a cíli územního plánování, i samotným
územním plánem, nebyly dodrženy zásady § 96b stavebního zákona, zejm. odst. 3, kdy
v podrobnostech odkazuje na své námitky ze dne 14.3.2019 a vyjádĜení ze dne 15.09.2019 a
doplĖují, že jako vlastníci pozemkĤ a staveb v bezprostĜední blízkosti Stavby jsou dotþeni
vlivem Stavby na územní plánování a rozvoj daného území, na životní podmínky v okolí této
stavby a ovlivnČní životního prostĜedí, a žádá odvolací orgán, aby v souladu s ust. § 4
stavebního zákona pĜedložil Závazné stanovisko OÚP k pĜezkoumání nadĜízenému
orgánu.

2) Narušení kvality prostĜedí, Nedostateþné posouzení dopravy, Pochybnosti o sadových
úpravách
V rámci výše uvedených námitek se Odvolatelé domáhali pĜezkoumání zámČru z hlediska
§ 10 vyhlášky o technických požadavcích na stavbu, podle které musí být nové stavby mj.
navrženy a provedeny tak, aby neohrožovaly zdravé životní podmínky uživatelĤ okolních
staveb, ve spojení s § 19 odst. 1 písm. i) stavebního zákona, a to z hlediska naplnČní kvality
bydlení a tzv. pohody bydlení, jak souhrn þinitelĤ jednotlivých složek životního prostĜedí,
jako je hladina hluku, prašnost, þistota ovzduší, množství zelenČ, oslunČní apod.
V této souvislosti Odvolatelé poukazovali, že neexistuje dopravní prĤzkum, a naopak je
rozpor mezi stupnČm dopravní zátČže uvedeným v Projektové dokumentaci (bod C .1.1. 1
písm. e) Technická zpráva – dle TP 170, tj. stupeĖ IV – tj. 100-500 vozidel dennČ) a bodČ 12.
PrĤvodní. Zprávy - Nároky stavby na zdroje a její potĜeby, písm. c), kde se uvádí provoz
v max. desítek vozidel/ 24 hod.
V této souvislosti též Odvolatelé upozornili na Ĝízení o vyhlášení lipové aleje za památné
stromy.

 ( 

V podrobnostech opČt odkazují Odvolatelé na své námitky z 14.3.2019 a vyjádĜení
z 15.9.2019 a doplĖují, že jako vlastníci pĜilehlých a sousedních pozemkĤ a staveb jsou výše
uvedenými okolnostmi ovlivnČni v užívání svých nemovitostí.
Stavební úĜad se vypoĜádal s tČmito námitkami tak, že údajnČ „pĜesahují zamČĜením
konkrétnČ vymezený pĜedmČt Ĝízení“, což je zcela zmateþné a nepochopitelné odĤvodnČní,
když Odvolatelé odkazují na konkrétní pasáže konkrétnČ posuzované Projektové
dokumentace.
ZároveĖ v této souvislosti Stavební úĜad odkazuje na Závazné stanovisko KHS, která dospČla
k závČru, že jsou splnČny hlukové podmínky daného zámČru.
Odvolatelé však zdĤrazĖují, že výše uvedené námitky nesmČĜovaly pouze do posouzení
hlukové zátČže, ale i prašnosti, þistoty ovzduší a množství dopravy a celkové pohody bydlení,
kterou je Stavební úĜad povinen v rámci povolování zámČru posuzovat.
Je nepochybné, že Stavba (komunikace) a na ní navazující a související stavba Betonárny,
které nelze od sebe pĜi posuzování výše uvedených kritérií oddČlovat, zhorší životní
prostĜedí v lokalitČ, kdy naproti pĜes komunikaci II/107 se nachází stávající stavby, mimo
jiné rodinný dĤm OdvolatelĤ. Je nepochybné, že dojde ke zvýšení hluþnosti, prašnosti,
dopravního zatížení a s tím související bezpeþnosti okolí a dojde k zániku velkého množství
stávající zelenČ, která v této lokalitČ již nyní je velmi omezená. Areál Betonárny, ani samotná
Stavba pak není oddČlena jakýmkoliv zeleným pásem. Není dĤležité pouze konstatování, zda
byly nebo nebyly pĜekroþeny hygienické limity. Pohodu bydlení je potĜeba posuzovat jako
celek.
K tomu je tĜeba zdĤraznit, že NSS ve svém rozhodnutí 6 AS 38/2018 ze dne 4.3.2009
výslovnČ uvedl, že „pokud úþastník poukáže na konkrétní skuteþnosti, které zpochybĖují
splnČní požadavku na pohodu bydlení, musí se stavební úĜad tČmito tvrzeními dĤkladnČ
zabývat, i když stanoviska dotþených orgánĤ konstatovala dodržení pĜedepsaných limitĤ
zatížení. Navíc zhodnocení, zda vliv jednotlivých negativních úþinkĤ umísĢování staveb
nepĜípustnČ snižuje pohodu bydlení, není jen otázkou obsahu závazného stanoviska dotþeného
orgánu, nýbrž je záležitostí autonomního posouzení stavebním úĜadem þi odvolacím orgánem
po zhodnocení všech relevantních skuteþností. NepĜekroþení limitních hodnot totiž ještČ
nemusí znamenat, že zajištČná hladina zatížení zpĤsobeného umísĢovanou stavbou také
splĖuje požadavek na bydlení“.
Je evidentní, že Stavební úĜad ani OÚP ve svém Závazném stanovisku OÚP, jehož výše
namítaná nezákonnost je tímto ještČ zdĤraznČna, se tímto hlediskem, které je dlouhodobČ
judikováno a pĜi posuzování zdĤrazĖováno, vĤbec neĜídily, pĜitom odĤvodnČní Stavebního
úĜadu se s výše uvedenou argumentací zcela vĤbec nevypoĜádal, resp. vypoĜádal zcela
zmateþnČ a nedostateþnČ a tvrzený rozpor v Projektové dokumentaci týkající se dopravního
zatížení zcela opomnČl.
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3) Neúplnost spisového materiálu, nesouhlas se závazným stanoviskem KHS
Odvolatelé v prĤbČhu celého Ĝízení zdĤrazĖují, že by ve vČci mČlo být vydáno závazné
stanovisko KHS. KHS nakonec své závazné stanovisko vydalo a odĤvodnilo jej mimo jiné
odkazem na Hlukovou expertízu na posouzení zámČru Betonárna z 02/2017 (dále „Hluková
expertíza“), která byla doplnČna dodatkem þ. 2, údajnČ pro pĜepoþet na stávající dopravu
v roce 2019 a dospČla k závČru, že hluková zátČž je vyhovující.
Ve svém vyjádĜení ze dne 23.3.2020 upozornili Odvolatelé v této souvislosti na neúplnost
spisu, kdy Hluková expertíza ani její dodatky nejsou souþástí spisu. Aby Odvolatelé mohli
posoudit zákonnost vydání Závazného stanoviska KHS, musí mít možnost seznámit se
s podklady, které dotþený orgán k vydání stanoviska vedly, navíc, pokud jej pĜekládal
dotþenému orgánu Stavebník.
Argumentace Stavebního úĜadu prostou závazností Závazného stanoviska KHS je naprosto
nedostaþující a sporná. Z ust. § 4 stavebního zákona vyplývá, že v rámci odvolacího Ĝízení
lze pĜezkoumat zákonnost závazného stanoviska. K tomu, aby mohl úþastník takový návrh a
pochybnosti vznést, resp. aby odvolací orgán mohl o takovém návrhu rozhodnout, musí mít
k dispozici podklady, ze kterých dotþený orgán vycházel. OdepĜení seznámení se s tak
dĤležitými doklady je v rozporu se zásadami správního Ĝízení vþetnČ zásady zjištČní
materiální pravdy, transparentnosti Ĝízení a rovnosti úþastníkĤ Ĝízení, vyjádĜených
zejm. v ust. § 3 a 7 správního Ĝádu.
V této souvislosti vznáší Odvolatelé vČcné námitky proti posuzované Hlukové expertíze,
kterou si následnČ zajistili v informaþním systému EIA. Tyto námitky tak nemohli uplatnit
dĜíve, neboĢ oþekávali, že Hluková expertíza bude Stavebním úĜadem do spisu doplnČna a
Odvolatelé ji budou moci posoudit, zda se jedná skuteþnČ o expertízu zveĜejnČnou v rámci
procesu EIA a zejm. budou moci posoudit její nové dodatky.
Problém zmiĖované Hlukové expertízy, stejnČ jako celého procesu EIA, je pĜedevším
dramatické podhodnocení kapacity zámČru Betonárny (ale i dalších vstupních údajĤ), kdy
zámČr byl posuzován na prĤmČrnou denní kapacitu 48 m3 betonové smČsi, a max. denní
kapacitu 144 m3. Skuteþná kapacita zaĜízení je dána výkonem vlastní míchaþky (DKX2.25 dle
Hlukové expertízy), která dle výrobce dosahuje kapacity 104-113 m3/hod, tedy teoreticky až
1248-1356 m3/den pĜi 12 hodinové smČnČ (uvádČné v dokumentaci EIA). Takové navýšení
kapacity má samozĜejmČ dramatický vliv na dopravu, tedy i hlukovou zátČž a emise.
Z Hlukové expertízy pak jednoznaþnČ vyplývá, že nejvČtší hlukové zatížení je právČ
z dopravy, a není tedy pochyb, že takto významné zvýšení dopravy na komunikaci II/107, ale
i na samotné StavbČ je tĜeba podrobnČji zjišĢovat, a to napĜ. aktuálním dopravním
prĤzkumem, jak navrhovali Odvolatelé. Navíc již v roce 2017 vycházely hodnoty Hlukové
expertízy hraniþní, resp. blížící se hranici maximální zatížitelnosti, a to i pĜes odeþtení
nejistoty mČĜení namísto jejímu pĜiþtení, a neoprávnČného užití korekce pro starou hlukovou
zátČž. Podle údajného Dodatku þ. 2, který dopracoval hlukovou zátČž na stávající dopravu
v roce 2019, jsou hodnoty opČt pouze hraniþní, což považují Odvolatelé vzhledem
k vzrĤstající dopravČ na komunikaci II/107 i na D1 za v podstatČ nemožné.
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Bez bližšího seznámení se s podklady však nezbývá OdvolatelĤm než namítat nezákonnost
závazného stanoviska KHS pro jeho nepĜezkoumatelnost a neurþitost a rozpor se závaznými
právními pĜedpisy a žádá odvolací orgán, aby v souladu s ust. § 4 stavebního zákona
pĜedložil Závazné stanovisko KHS k pĜezkoumání nadĜízenému orgánu.

4) Nedodržení postupu dle Zákona EIA
RovnČž s touto námitkou se Stavební úĜad vypoĜádal zcela nedostateþnČ až zmateþnČ,
v podrobnostech odkazují Odvolatelé na bod II. 2. tohoto podání. Je s podivem, že s tím, že se
jedná o projekt posuzovaný podle EIA, nepĜišel ani orgán pro ochranu životního prostĜedí,
který ve vČci také poskytl své stanovisko. Na základČ vyjádĜení OdvolatelĤ ze dne 23.3.2020
si mČl Stavební úĜad u tohoto orgánu ovČĜit, zda se o takový projekt jedná. OpČt lze pouze
konstatovat, že ani tento postup Stavební úĜad nevyužil, byĢ mu to stavební zákon v ust. § 94q
a násl. Stavebního zákona pĜímo ukládá.
V obdobném rozsahu se bohužel Stavební úĜad vypoĜádává s ostatními námitkami úþastníkĤ,
tedy na rozsáhlé rozpracované námitky reaguje jednou vČtou, vytrženou ze souvislostí a
s odkazem na závazná stanoviska þi stanoviska bez odĤvodnČní, z jakého dĤvodu nepožádal o
jejich doplnČní þi zpĜesnČní, aþkoliv tak uþinit mČl a mohl.
Jelikož se Stavební úĜad nedostateþnČ, respektive v nČkterých pĜípadech vĤbec anebo
chybnČ, nevypoĜádal s oprávnČnými námitkami OdvolatelĤ, zatížil Rozhodnutí
závažnou procesní vadou.
Na závČr je tĜeba zdĤraznit, že podle názoru OdvolatelĤ byla Stavba Rozhodnutím
umístČna a povolena ve zjevném rozporu se závaznými právními pĜedpisy, neboĢ její
umístČní zásadním zpĤsobem negativnČ ovlivĖuje využití a užívání pozemkĤ a staveb ve
vlastnictví OdvolatelĤ, v dĤsledku þehož je umístČní a realizace Stavby v rozporu s cíli a
úkoly územního plánovaní a stejnČ tak v rozporu s veĜejným zájmem.

DĤkaz:
-

Námitky OdvolatelĤ ze dne 14.3.2019, vyjádĜení OdvolatelĤ ze dne 15.9. 2019,
vyjádĜení OdvolatelĤ ze dne 23.3.2020
Závazné stanovisko OÚP
Závazné stanovisko KHS
Str. 18 prospektu výrobce míchaþky

IV.
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Na základČ všech shora uvedených skuteþností Odvolatelé shrnují, že Rozhodnutí vydané
Stavebním úĜadem, jímž byla umístČna a povolena Stavba, je nezákonné a vČcnČ nesprávné,
neboĢ jeho vydáním došlo k porušení právních pĜedpisĤ (zejména stavebního zákona a jeho
provádČcích vyhlášek a Zákona EIA).
ZároveĖ Rozhodnutí obsahuje Ĝadu nesprávností a neurþitých skuteþností, což jej v dĤsledku
þiní nesrozumitelným a nepĜezkoumatelným. Stavební úĜad se také evidentnČ nevypoĜádal
s námitkami OdvolatelĤ, pĜíp. jejich zamítnutí nedostateþnČ odĤvodnil, a nerespektoval
kogentní ustanovení zákona a jiných právních pĜedpisĤ vþetnČ obecných zásad správního
Ĝízení.
V dĤsledku všech výše uvedených skuteþností je Rozhodnutí stiženo tak závažnými vadami,
pro které musí být Odvolacím správním orgánem zrušeno.
S ohledem na shora konstatované a zejména s pĜihlédnutím k podstatným vadám a
zásadním nedostatkĤm Rozhodnutí a jemu pĜedcházejícímu spoleþnému Ĝízení
Odvolatelé
n a v r h u j í,

aby odvolací orgán napadené rozhodnutí zmČnil tak, že se žádost o vydání spoleþného
povolení zamítá,
nebo,
aby odvolací orgán napadené rozhodnutí zrušil a vČc vrátil Stavebnímu úĜadu k dalšímu
Ĝízení,
nebo,
aby odvolací orgán napadené rozhodnutí zrušil a Ĝízení zastavil.

Miroslav Krejþík
Hana Krejþíková
v.z. Ing. Pavlem Soukupem

y
PĜílohy:
1) námitky OdvolatelĤ ze dne 14.3.2019,
2) vyjádĜení OdvolatelĤ ze dne 15.9. 2019,
3) vyjádĜení OdvolatelĤ ze dne 23.3.2020
4) prospekt výrobce míchaþky



 

