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V Nelahozevsi dne 10. 9. 2012 

Upřesnění odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby „SKLÁDKA UHY – IV. ETAPA rozšíření 
skládky odpadů“, č. j. MUKV 21611/2012 VYST 

Občanské sdružení Nelahozeves, IČO: 228 496 45, se sídlem v Nelahozevsi, Školní 3, 277 51 
Nelahozeves, jako účastník územního řízení vedeného Městským úřadem Kralupy nad 
Vltavou, stavebním úřadem (dále jen „stavební úřad“) pod sp. zn. MUKV-S 864/2012 VYST, 
v souladu s § 36 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve vazbě na § 93 odst. 1 
správního řádu,  

upřesňuje text odvolání podaného dne 31. 7. 2012 proti rozhodnutí o umístění stavby 
„SKLÁDKA UHY – IV. ETAPA rozšíření skládky odpadů“ vydaného stavebním úřadem dne 9. 
7. 2012, č. j. MUKV 21611/2012 VYST (dále jen „územní rozhodnutí“). 

Upřesnění se týká bodu 5 odvolání – „Rozpor záměru s územním plánem obce 
Nelahozeves“, části c) „Těžebna“. 

N se v této části odvolání dvakrát chybně odkázalo na údajný § 37 odst. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Ve skutečnosti 
měl odkaz směřovat na § 43 odst. 5 stavebního zákona, který uvádí: „Územní plán je 
závazný … pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.“ 

§ 37 odst. 1, na který je v textu odvolání odkazováno, je součástí starého stavebního 
zákona č. 50/1976 Sb. 

V textu odvolání tedy mělo být správně uvedeno, že stavební úřad nerespektováním 
pasáže směrné části územního plánu obce Nelahozeves porušil § 43 odst. 5 stavebního 
zákona, nikoliv že porušil § 37 odst. 1 stavebního zákona. 

Zdůrazňujeme, že tato chyba nic nemění na podstatě odvolání v tomto bodě ani na jeho 
odůvodnění. § 43 odst. 5 stavebního zákona, na který mělo být správně odkázáno, má 
z hlediska závaznosti celého územního plánu obce (tedy nikoliv jen jeho části označené 
jako závazné) ještě větší sílu než odpovídající § 37 odst. 1 starého stavebního zákona, 
neboť na rozdíl od starého stavebního zákona přímo stanoví, že územní plán je pro 
rozhodování v území závazný. A protože součástí územního plánu je i jeho směrná část, je 
zjevné, že i tato směrná část je pro rozhodování území nepominutelná a závazná. Tomu 
přisvědčuje i usnesení Nejvyššího správního soudu, č. j. 2 Ao 2/2006-62 ve věci P. a. s. proti 
Hlavnímu městu Praha – Zastupitelstvu hlavního města Prahy, ze dne 30. 11. 2006, ze 
kterého je v textu odvolání citováno. 

S pozdravem 

Ing. Josef Kebrle 
předseda Občanského sdružení Nelahozeves 

 

Na vědomí: Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Stavební úřad, Palackého nám. 6, 278 01 
Kralupy nad Vltavou 


