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Městský úřad Kralupy nad Vltavou 

Stavební úřad 

Palackého nám. 6 

278 01 Kralupy nad Vltavou 

 

V Nelahozevsi dne 31. 7. 2012 

 

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 (dále jen „OsN“), jako účastník územního řízení vedeného 

Městským úřadem Kralupy nad Vltavou, stavebním úřadem (dále jen „stavební 

úřad“) pod sp. zn. MUKV-S 864/2012 VYST, podává v souladu s § 81 odst. 1 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, odvolání 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“). 

Předmětem odvolání jsou následující body: 

1. Nesprávné zohlednění stanovisek uplatněných po lhůtě 

2. Nemožnost vyjádření k předloženým podkladům rozhodnutí 

3. Nesprávný způsob vypořádání námitek směřujících na dotčené orgány 

4. Nepřizvání OsN k ústnímu jednání 

5. Rozpor záměru s územním plánem obce Nelahozeves 

6. Nesprávné vypořádání námitky požadující znovuprojednání záměru v rámci 

EIA 

7. Nesprávné odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 

8. Nesprávné vypořádání námitky týkající se dopravní infrastruktury pro 

obsluhu skládky 

9. Nesprávné vypořádání námitky týkající se dopadu na krajinný ráz 

Podrobné odůvodnění odvolání je uvedeno dále v členění dle jednotlivých bodů.  
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AD 1) NESPRÁVNÉ ZOHLEDNĚNÍ STANOVISEK 

UPLATNĚNÝCH PO LHŮTĚ 

Podle § 89 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) stavební úřad nepřihlíží k závazným stanoviskům dotčených 

orgánů uplatněných po veřejném ústním jednání. 

Veřejné ústní jednání se konalo dne 25. 5. 2012. 

Stavební úřad své rozhodnutí zatížil vadou, protože v něm přímo zohlednil 

stanoviska uplatněná po veřejném ústním jednání, konkrétně: 

> Doplnění souhrnného vyjádření odboru životního prostředí (OŽP) MěÚ Kralupy 

n. Vlt. (dále jen „OŽP MěÚ Kralupy“) z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 

a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, č. j. 

MUKV 18306/2012 OŽP, ze dne 5. 6. 2012, 

> Sdělení OŽP MěÚ Slaný, č. j. ŽP 20387/2012 ze dne 14. 6. 2012, 

> Stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, krajského 

ředitelství, č. j. HSKL-6304-1/2012-PCNP ze dne 13. 6. 2012. 

Porušení zmiňovaného ustanovení stavebního zákona je o to závažnější, že přímo 

na základě prve zmiňovaného doplnění souhrnného vyjádření OŽP MěÚ Kralupy 

n. Vlt., uplatněného po zákonné lhůtě, stavební úřad zamítnul námitky č. 1–5 

podané v rámci řízení obcí Nelahozeves jako dalším účastníkem řízení. Stavební 

úřad v odůvodnění zamítnutí těchto námitek přímo uvedl, že „vodoprávní úřad ve 

svém konečném vyjádření č. j. MUKV 18306/2012 OŽP ze dne 5. 6. 2012 nepožaduje k územnímu 

řízení doplnit dokumentaci před vydáním územního řízení tak, jak požadoval ve vyjádřeních 

předcházejících“. Námitky č. 1–5 obce Nelahozeves přitom směřovaly právě 

k doplnění dokumentace ve smyslu požadovaném i původním závazným 

stanoviskem OŽP MěÚ Kralupy n. Vlt. Kdyby stavební úřad zohlednil, tak jak mu 

ukládá § 89 odst. 1 stavebního zákona, pouze souhrnné stanovisko OŽP MěÚ 

Kralupy n. Vlt., č. j. MUKV 9897/2012 OŽP ze dne 6. 4. 2012, doplněné o vyjádření 

č. j. MUKV 4568/2012 OŽP ze dne 7. 5. 2012 a č. j. MUKV 14569/2012 OŽP ze dne 24. 

5. 2012, nemohl by námitky obce Nelahozeves č. 1–5 zamítnout, nebo alespoň ne 

z uvedených důvodů. 

Obdobně stavební úřad v odůvodnění zamítnutí námitky č. 1–5 obce 

Nelahozeves argumentuje výše zmiňovaným stanoviskem OŽP MěÚ Slaný, 

předloženým taktéž po zákonné lhůtě. 

V neposlední řadě je třeba upozornit, že stavební úřad dal v rozporu s § 89 odst. 1 

žadateli o územní rozhodnutí, společnosti Skládka Uhy, spol. s r. o., možnost, aby se 

po skončení ústního jednání písemně vyjádřil k námitkám předloženým ostatními 

účastníky řízení. Tato skutečnost je o to závažnější, že stavební úřad následně své 

rozhodnutí opřel v některých případech o stejné argumenty, které ve svém 

dodatečném vyjádření formuloval i žadatel (například problematika závaznosti 

směrné části územního plánu – viz bod 5c) tohoto odvolání). Postupem 

stavebního úřadu tak byla žadateli poskytnuta neoprávněná výhoda v rozporu 

s ústavní zásadou rovnosti účastníků vyjádřenou v článku 37 odst. 3 Listiny 

základních práv a svobod i v § 7 odst. 1 správního řádu.  
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Smyslem § 89 odst. 1 stavebního zákona je zcela zjevně umožnit účastníkům řízení, 

aby se mohli v rámci ústního jednání vyjádřit ke všem podkladům, na základě 

kterých stavební úřad následně rozhodne. 

Pokud tedy stavební úřad chtěl z jakýchkoliv důvodů zohlednit stanoviska 

předložená po veřejném jednání, aniž by se tím ocitl v kolizi s ustanovením § 89 

odst. 1 stavebního zákona, měl nařídit nové ústní jednání, aby na něm účastníci 

řízení mohli uplatnit svá zákonná práva. 

Stavební úřad dále v odůvodnění rozhodnutí uvádí, že OsN a obec Nelahozeves 

jako další účastník řízení již nevznesli žádné připomínky vůči písemnému vyjádření 

žadatele k námitkám těchto dvou účastníků. OsN tak neučinilo právě s ohledem 

na § 89 odst. 1, vědomo si skutečnosti, že v této fázi řízení již žádné připomínky ani 

námitky vznášet nelze. Přesto stavební úřad v odůvodnění územního rozhodnutí 

nepřímo naznačuje, že možnost takového vyjádření zde byla a příslušní účastníci jí 

pouze nevyužili. 
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AD 2) NEMOŽNOST VYJÁDŘENÍ K PŘEDLOŽENÝM 

PODKLADŮM ROZHODNUTÍ 

Podle § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí 

ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Tato možnost byla OsN 

u části podkladů odepřena. 

Zahájení územního řízení bylo stavebním úřadem oznámeno dne 20. 4. 2012. OsN 

se se spisem seznámilo dne 24. 4. 2012, jak vyplývá z pořízeného záznamu, který je 

součástí spisu. 

Od tohoto dne však byla do spisu přidána celá řada dalších listin. O některých 

z nich informoval stavební úřad až v rámci veřejného ústního jednání dne 25. 5. 

2012, o jiných se OsN dozvědělo až z textu územního rozhodnutí. Ani v jednom 

případě nedostalo OsN možnost se k těmto listinám vyjádřit, protože o jejich 

existenci nevědělo. 

Jistě není možné po jakémkoliv účastníku řízení oprávněně požadovat, aby jeho 

zástupce periodicky navštěvoval stavební úřad, neustále studoval tentýž spis 

a zkoumal, zda do něj nepřibyly nové listiny. Z dikce § 36 odst. 3 správního řádu 

zcela zjevně vyplývá, že správní orgán, přibudou-li do spisu nové listiny, je povinen 

sám o těchto přírůstcích aktivně informovat všechny účastníky řízení. To však 

stavební úřad neučinil a fakticky tím OsN odepřel možnost se k novým podkladům 

vyjádřit. 

Porušení ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu je markantní obzvláště u listin 

doplněných do spisu až po veřejném ústním jednání, kdy již OsN nemohlo 

oprávněně očekávat, že by do spisu mohly být nové listiny doplňovány, 

s ohledem na § 89 odst. 1 (viz také bod č. 1 tohoto odvolání). 

OsN tak v rozporu s § 36 odst. 3 správního řádu nedostalo možnost vyjádřit se 

k následujícím podkladům rozhodnutí: 

> Doplnění vyjádření OŽP MěÚ Kralupy n. Vlt. z hlediska zákona 289/1992 Sb., 

o lesích, v platném znění, č. j. MUKV 4568/2012 OŽP ze dne 7. 5. 2012, 

> Doplnění vyjádření OŽP MěÚ Kralupy n. Vlt. jako vodoprávního úřadu dle zákona 

č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění, č. j. MUKV 14569/2012 OŽP ze dne 

24. 5. 2012,  

> Doplnění vyjádření OŽP MěÚ Kralupy n. Vlt., č. j. MUKV 18306/2012 OŽP ze dne 

5. 6. 2012, 

> Vyjádření OŽP MěÚ Slaný, č. j. 4134/2012/OŽP ze dne 14. 6. 2012, 

> Vyjádření MERO ČR, a. s., č. j. 2011/2/109-3 ze dne 10. 5. 2012, 

> Vyjádření Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, krajského 

ředitelství, č. j. HSKL-6304-1/2012-PCNP ze dne 13. 6. 2012, 

> Zápis o místním šetření – uvedení komunikace I/16 Uhy-Nelahozeves do 

vyhovujícího technického stavu a o možné účasti oznamovatele na zřízení 

případných oprav, ze dne 26. 4. 2012. 
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AD 3) NESPRÁVNÝ ZPŮSOB VYPOŘÁDÁNÍ NÁMITEK 

SMĚŘUJÍCÍCH NA DOTČENÉ ORGÁNY 

Stavební úřad některé námitky OsN a také obce Nelahozeves zamítnul s prostým 

odkazem na závazné stanovisko příslušného dotčeného orgánu, aniž by se text 

daného závazného stanoviska s příslušnou námitkou jakkoliv věcně vypořádával 

(což ani nemohl, neboť námitky vznikly později než příslušná závazná stanoviska). 

Jedná se o následující případy: 

> Námitky č. 1–5 obce Nelahozeves, opřené dokonce o odborný posudek 

autorizovaných osob, byly zamítnuty s odkazem na souhlasné stanovisko 

vodoprávního úřadu č. j. MUKV 18306/2012 OŽP ze dne 5. 6. 2012, přitom toto 

stanovisko obsahově nijak na námitky obce nereaguje. 

> Námitka č. 6 obce Nelahozeves, opřená o další odborný posudek autorizované 

osoby, byla zamítnuta s odkazem na souhlasné stanovisko Ředitelství silnic 

a dálnic ČR a souhlasné stanovisko MěÚ Kralupy nad Vltavou, odboru dopravy, 

aniž by se tato stanoviska jakkoliv vyjadřovala k příslušné námitce, natož 

k předloženému odbornému posudku. 

> Námitka č. 4 OsN směřovaná vůči souhlasu Ministerstva životního prostředí (MŽP) 

s odnětím ze zemědělského půdního fondu ze dne 16. 4. 2012, č. j. 

94587/ENV/11, zpochybňovala zákonnost vystaveného souhlasu zcela 

konkrétními argumenty. Přesto byla zamítnuta s obecným odkazem na § 149 

odst. 1 a § 50 odst. 1 správního řádu, aniž by se s námitkou úřad jakkoliv 

vypořádal po věcné stránce. 

> Námitka č. 5 OsN směřovaná vůči nedostatečné dopravní infrastruktuře pro 

dopravní obsluhu záměru byla doprovozena zcela konkrétními argumenty, proč 

je dopravní infrastruktura silnice č. II/616 pro daný záměr nedostatečná (včetně 

odkazů na odborný posudek předložený v rámci EIA), stavební úřad se však 

věcnou podstatou těchto námitek vůbec nezabýval a pouze se v obecné 

rovině odkázal na již dříve vydaná stanoviska Krajské hygienické stanice 

Středočeského kraje, Ředitelství silnic a dálnic ČR a odboru dopravy MěÚ 

Kralupy nad Vltavou. 

> Námitka č. 6 OsN rozporovala souhlas OŽP MěÚ Kralupy n. Vlt. se zásahem do 

krajinného rázu, č. j. MUKV 9901/2012 OŽP. Stejně jako v předchozích případech, 

OsN velmi konkrétně argumentovalo, v čem považuje stanovisko správního 

orgánu za vadné, stavební úřad však předložené námitky po věcné stránce 

vůbec neposuzoval a zamítnutí námitky opřel právě o stanovisko OŽP MěÚ 

Kralupy n. Vlt., které bylo námitkou napadáno. Stavební úřad navíc 

v odůvodnění tvrdí, že mu „nepřísluší rozhodovat o tom, zda se dotčený orgán ve svém 

stanovisku nevypořádal s požadavkem na posouzení dopadu na krajinný ráz vyčerpávajícím 

způsobem“, přesto o odstavec výše právě o této otázce rozhodnul tím, že 

konstatoval, že souhlas „byl vydán v souladu platnými právními předpisy“. 

> Námitka č. 3 OsN napadala vyjádření MŽP č. j. 15614/ENV/12 ze dne 24. 2. 2012. 

OsN na základě citace konkrétních pasáží z dokumentace předložené 

žadatelem v rámci procesu EIA konstatovalo, že posuzovaný záměr není prostou 



 

 

 

Občanské sdružení Nelahozeves, Školní 3, 277 51 Nelahozeves, IČO 22849645, www.osnelahozeves.cz > 6 < 

 

podmnožinou záměru, který byl projednáván v rámci EIA, a požadovalo, aby 

stavební úřad vyzval žadatele k doložení stanoviska EIA v rozsahu záměru, tak jak 

byl žadatelem předložen do územního řízení. OsN dále upozornilo, že MŽP ve 

svém vyjádření překračuje svou pravomoc, když předjímá způsob, jakým bude 

v budoucnu obec Nelahozeves rozhodovat o svém územním plánu, a o tento 

spekulativní předpoklad pak opírá své stanovisko, o něž pak následně opřel své 

rozhodnutí přímo stavební úřad. Stavební úřad námitku zamítnul právě 

s odkazem právě na zmíněné vyjádření MŽP, které tím posunul do roviny fakticky 

nenapadnutelného dokumentu. 

Stavební úřad ve všech těchto případech závažným způsobem pochybil, když si 

k jednotlivým námitkám nevyžádal stanoviska příslušných dotčených orgánů 

a sám tyto námitky zamítl pouze s odkazem na dřívější (a často přímo napadaná) 

závazná stanoviska těchto orgánů, v nichž však na předložené námitky nelze 

nalézt žádnou odpověď. 

V této souvislosti odkazujeme např. na rozsudek Nejvyššího správního soudu, č. j. 

1 As 68/2008-126, ve věci J. S. a Hnutí DUHA proti Krajskému úřadu Olomouckého 

kraje. Soud v rozsudku mj. konstatuje: „Svojí povahou se v případě námitky žalobce a) 

ohledně hlukové studie jedná o námitku, o níž má pravomoc rozhodnout stavební úřad, neboť spadá 

do oblasti působnosti stavebního úřadu či dotčených orgánů státní správy (srov. rozsudek NSS ze 

dne 23. 4. 2008, č. j. 9 As 61/2007-52, č. 1602/2008 Sb. NSS, na s. 607). V tomto případě jde 

o námitku z oblasti působnosti orgánu ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice), o níž 

lze rozhodnout jen v součinnosti s tímto dotčeným orgánem státní správy, od něhož si měl správní 
orgán I. stupně vyžádat stanovisko k námitce žalobce a). Je tomu tak zejména za situace, kdy 

souhlas vydaný krajskou hygienickou stanicí nijak nereaguje na námitku žalobce a); ostatně 

z hlediska chronologického reagovat ani nemůže.“ 

A dále: „V žádném případě nelze aprobovat právní názor stěžovatele (Krajského úřadu 

Olomouckého kraje – pozn. OsN), který je patrný z jeho procesního postupu. Rozhodnutí 

o námitkách žalobce a), které náleží do věcné působnosti dotčeného orgánu státní správy (krajské 
hygienické stanice), nelze opřít toliko o konstatování, že tento dotčený orgán státní správy vydal 

souhlas s umístěním stavby dle projektové dokumentace, aniž by uvedený orgán zároveň vydal 

odborné stanovisko ve věci námitek žalobce a). Stěžovatel samozřejmě není kvalifikován k posouzení 

dopadů stavby na hladinu hluku v okolí, zachází však se souhlasem krajské hygienické stanice jako 

s bariérou, která již a priori vylučuje úspěch jakékoliv námitky týkající se hluku. Obsah uděleného 

souhlasu však neposkytuje dostatečnou odbornou oporu pro takový postup. Projednání námitek 
a rozhodnutí o nich je v podání stěžovatele toliko formální záležitostí, neboť nevychází z posouzení 

merita věci. Námitky podané v územním řízení musí být projednány a důkladně zváženy 

po věcné stránce, jiný postup znamená odepření efektivní ochrany práv a právem 

chráněných zájmů účastníků řízení, což je v bytostném rozporu s § 3 odst. 1 starého 

správního řádu, který se na věc aplikuje s ohledem na § 179 odst. 1 větu druhou zákona 

č. 500/2004 Sb., správního řádu, a čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR.“ 

A dále: „Správní orgán I. stupně zcela správně v odůvodnění svého rozhodnutí uvádí, že v jeho 
působnosti nejsou otázky ochrany veřejného zdraví. O to více je pak zarážející, že rozhodl o námitce 

žalobce a) právě z této oblasti, aniž by si vyžádal stanovisko krajské hygienické stanice, které by 

bylo odborným podkladem pro rozhodnutí stavebního úřadu o námitkách.“ 

Obdobně v rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 25/2009-163 se soud 

vyslovil v analogické záležitosti věci zcela jednoznačně: „V posuzovaném případě 
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stavební úřad shromáždil podkladová stanoviska dotčených orgánů státní správy a převážně jejich 

prostřednictvím zamítl námitky žalobců. Ti uváděli zcela konkrétní námitky a bylo povinností 

správních orgánů podrobně vysvětlit, proč tyto námitky nepovažují za důvodné. Tak tomu však 
nebylo a této povinnosti správní orgány nedostály. Jediné, na co se správní orgány vesměs omezily, 

byly odkazy na tyto podkladové úkony (stanoviska). To by samo o sobě ještě nemuselo být vadné 

a ke škodě věci, pokud by k nim rozhodující správní orgány ve vztahu k námitkám účastníků 

stavebního řízení zaujaly nějaké hodnocení. Ani to však správní orgány neučinily, když se 

s námitkami po věcné stránce nevypořádaly. 

Již předchozí správní judikatura uváděla, že v případě, kdy správní orgán vyjde v důvodech svého 

rozhodnutí z podkladů dotčeného orgánu státní správy, pak je na místě, aby také uvedl, jaká 
skutková zjištění z těchto podkladů vyvodil. Přikloní-li se správní orgán k názorům jedné strany, 

pak je třeba, aby se odborně vypořádal s názory druhé strany a vyvrátil je (srov. rozhodnutí 

Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 11. 2002, č. j. 6 A 7/2002-55). Stavební úřad proto 

postupoval nesprávně, když zcela konkrétní námitky vyřídil tak, že odkázal na 
podkladový úkon, aniž by k námitkám zaujal jakékoliv vlastní stanovisko, případně 

uvedl značně obecné a nekonkrétní závěry o nedůvodnosti vznesené námitky, jako tomu bylo 
v případě námitky hlukové zátěže a protihlukové stěny. (…) 

Pokud účastník stavebního řízení poukazuje na konkrétní skutečnosti, které zpochybňují 

některé závěry obsažené v předložených stanoviscích, musí se s těmito tvrzeními stavební 

úřad důkladně zabývat, a to i když stanoviska dotčených orgánů státní správy 
konstatovala dodržení stanovených limitů a norem. Vlastní existence stanovisek dotčených 

orgánů státní správy nezbavuje stavební úřad jeho základní povinnosti učinit finální závěr 
a rozhodnutí. Předložená stanoviska mu k tomu mají pomoci a jeho rozhodování ulehčit. Nejsou 

však sama o sobě kritériem, které by bez dalšího poukazovalo na nedůvodnost předložených 

námitek. Pouhý odkaz na tato stanoviska a rozličná vyjádření jiných správních orgánů 

však není dostatečný a v žádném případě nemůže nahradit vlastní uvážení stavebního 

úřadu a posouzení předložených námitek účastníků řízení po stránce věcné. 
V posuzovaném případě se role stavebního úřadu v podstatě zredukovala toliko na sběr odborných 
vyjádření obsažených v jednotlivých stanoviscích. Z textu vlastního odůvodnění rozhodnutí 

o námitkách se jeho adresát nedozví, co bylo obsahem těchto stanovisek a z jakého důvodu na ně 

stavební úřad vlastně odkazuje, což lze doložit vybranou citací uvedenou výše. Z dikce § 62 a § 126 

stavebního zákona je však zřejmé, že stavební zákon takovou pasivní roli stavebním úřadům 

nepředepisuje. To již zcela konkrétně uvedl krajský soud a tyto závěry odpovídají ustálené 

judikatuře (srov. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 3. 2009, č. j. 6 As 38/2008-123, 
a ze dne 6. 8. 2009, č. j. 9 As 88/2008-301, oba dostupné na www.nssoud.cz). Nad to je třeba 

podotknout, že ve stavebním řízení tato stanoviska představují jeden z podkladů pro vydání 

rozhodnutí, přičemž je povinností stavebního úřadu uvést, jak se s nimi vypořádal, což dokládá 

i znění § 68 odst. 3 správního řádu. Stejnou povinnost mají ostatně správní orgány ve vztahu ke 

všem námitkám účastníků řízení. To již naprosto správně zmínil krajský soud, když v daném 

ohledu shledal pochybení obou správních orgánů. 

Nejvyšší správní soud celkově uzavírá, že bylo povinností správních orgánů se s konkrétně 

předloženými námitkami náležitým způsobem vypořádat. To znamená, že měly uvést 

zcela konkrétní důvody, proč případně tyto námitky nejsou důvodné, a vypořádat se 
s nimi po věcné stránce. K tomu mohou sloužit podkladová vyjádření a stanoviska dotčených 

orgánů státní správy, která však tvoří podklady pro vydání rozhodnutí a je povinností stavebního 

úřadu se s nimi k vzneseným námitkám vypořádat. Role stavebního úřadu se proto nevyčerpává 
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tím, že pouze shromažďuje a reprodukuje odborné podklady, nýbrž je k námitkám hodnotí a z jejich 

hodnocení posléze ve svém finálním rozhodnutí vychází.“ 

Obdobně Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 6 As 38/2008-133 ze dne 4. 3. 2009 

konstatoval, že „pokud účastník územního řízení poukáže na konkrétní skutečnosti, které 
zpochybňují splnění požadavku na pohodu bydlení, musí se stavební úřad těmito tvrzeními 

důkladně zabývat, i když stanoviska dotčených orgánů státní správy konstatovala dodržení 

předepsaných limitů zatížení.“ 

Nejnověji pak Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 1 As 7/2011-407 ze dne 3. 3. 

2011 ve věci Občanského sdružení VMO Brno proti Ministerstvu dopravy velmi 

jednoznačně prohlásil, že „s námitkami žalobce se nelze vypořádat tautologickým odkazem na 

vydané stanovisko odborného orgánu, na jehož základě stavební úřad vydal své rozhodnutí, pokud 
námitky žalobce směřují právě proti tomuto stanovisku (a na jeho základě vydanému rozhodnutí).“ 

OsN konstatuje, že stavební úřad svým postupem, kdy se ve  shora uvedených 

případech věcně nevypořádal s předloženými námitkami, ale tyto námitky zamítl 

vesměs pouze s odkazem na předchozí závazná stanoviska dotčených orgánů 

(a to i v případech, kdy námitka směřovala přímo vůči tomuto závaznému 

stanovisku), porušil ustanovení § 3 správního řádu, neboť nepostupoval tak, aby 

byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Byť je judikatura v této 

oblasti, jak je výše doloženo, v současné době poměrně široká a zcela ustálená, 

stavební úřad se po věcné stránce řádně nevypořádal s výše uvedenými 

námitkami, zkrátil tím OsN i obec Nelahozeves na jejich procesních právech 

a zatížil tak své rozhodnutí vadou. 

Částečnou výjimku představuje pouze posudek předložený obcí Nelahozeves k její 

námitce č. 6. Tento posudek, zpracovaný ing. Pavlem Vychodilem PROGEOK, byl 

dle odůvodnění územního rozhodnutí stavebním úřadem postoupen dotčenému 

silničnímu správnímu úřadu, který se v reakci údajně vyjádřil ve smyslu, že „navržené 

úpravy komunikace podléhají stavebnímu povolení a rozšíření komunikace podléhá vyjádření 

správce komunikace – Ředitelství silnic a dálnic ČR“. V podkladech územního rozhodnutí 

však není zmíněno žádné vyjádření dotčeného silničního správního úřadu k této 

věci, proto není zřejmé, o co se tato pasáž odůvodnění vlastně opírá. Z tohoto 

důvodu považujeme odkaz na údajné vyjádření dotčeného silničního správního 

úřadu za nepřezkoumatelný. 
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AD 4) NEPŘIZVÁNÍ OSN K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

Dle sdělení referentky OŽP MěÚ Kralupy nad Vltavou Ing. Blanky Nedbalové, 

potvrzeného místostarostou Nelahozevsi Mgr. Josefem Kuklou, proběhlo v rámci 

předmětného řízení ústní jednání, jehož tématem byly otázky podloží skládky 

a odvádění dešťových vod. OsN však, přestože je účastníkem řízení, nebylo 

o tomto jednání dopředu informováno. Tím stavební úřad porušil § 49 správního 

řádu a zkrátil tak OsN na jeho právech, čímž řízení zatížil vadou. 
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AD 5) ROZPOR ZÁMĚRU S ÚZEMNÍM PLÁNEM OBCE 

NELAHOZEVES 

OsN trvá na tom, že předložený záměr je v příkrém rozporu s platným územním 

plánem obce Nelahozeves. 

5a) Technická infrastruktura 

Stavební úřad v rozhodnutí konstatoval, že z § 10 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., 

o obecných požadavcích na využívání území „vyplývá, že umístění skládky nutně 

nevyžaduje označení plochy jako technická infrastruktura, ale že takto označené plochy nelze 

využít jiným způsobem“. Takový výklad považuje OsN za neudržitelný. 

Předmětné ustanovení říká, že „plochy technické infrastruktury se obvykle samostatně 

vymezují v případech, kdy využití pozemků pro tuto infrastrukturu vylučuje jejich začlenění do 
ploch jiného způsobu využití a kdy jiné využití těchto pozemků není možné“. 

Charakter záměru, tj. provozování skládky odpadů, bez jakýchkoliv pochyb 

vylučuje, aby pozemky pro provoz skládky byly začleněny do ploch jiného 

způsobu využití, neboť v místě, kde se nachází skládka odpadů, již nemůže být 

příslušný pozemek využit žádným jiným způsobem. Z ustanovení § 10 odst. 1 

vyhlášky č. 501/2006 Sb. tedy jednoznačně vyplývá, že umístění skládky odpadů 

do území vyžaduje, aby byla příslušná plocha označena jako „technická 

infrastruktura“. 

Případy, kdy tento požadavek neplatí, specifikuje věta druhá předmětného 

ustanovení: „V ostatních případech (tedy v případech, kdy využití příslušného 

pozemku není samostatně vymezeno pro technickou infrastrukturu – pozn. OsN) se 

v plochách jiného způsobu využití vymezují pouze trasy vedení technické infrastruktury.“ Tato 

věta je zjevně mířena na situace, kdy je technická infrastruktura v daném místě 

budována pouze jako podpora pro jiné primární využití příslušné plochy, což 

posuzovaný záměr bezpochyby není. Ostatně skládku odpadů lze jen stěží vymezit 

formou trasy vedení, ale i kdyby to bylo možné, příslušná technická infrastruktura 

(skládka) v územním plánu není vymezena nijak. 

OsN tedy konstatuje, že stavební úřad vydal územní rozhodnutí v rozporu s § 10 

odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

5b) Plocha „Průmysl“ 

Stavba má být částečně umístěna na ploše s funkčním využitím „Průmysl“. 

Regulativ územního plánu obce Nelahozeves uvádí, že taková plocha „slouží 

převážně pro umístění zařízení průmyslové výroby i velkovýroby a skladového hospodářství 

podstatně neobtěžující okolí“ a jako dominantní se zde mají nacházet „nerušící provozy 

průmyslové výroby všeho druhu a dále skladovací objekty“. 
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OsN v námitkách podaných v rámci územního řízení vyčerpávajícím způsobem 

zdůvodnilo, proč záměr skládky není možno podřadit pod termín „průmyslová 

výroba“. Stavební úřad s odkazem na Kvalifikaci ekonomických činností ČSÚ CZ-

NACE tuto argumentaci uznal, přesto však námitku jako celek zamítl. 

Z odůvodnění zamítnutí námitky lze odvodit (aniž by to však stavební úřad 

výslovně konstatoval), že stavební úřad podřazuje záměr skládky pod pojem 

„skladování“. 

Již skutečnost, že stavební úřad explicitně neuvedl, pod jaký pojem z regulativu 

územního plánu obce Nelahozeves záměr skládky vlastně podřazuje, činí jeho 

odůvodnění v této části nepřezkoumatelným. OsN však dále bude vycházet 

z domněnky, že stavební úřad považuje záměr za činnost podřaditelnou pod 

pojem „skladování“. 

Při výkladu pojmu „skladování“ se lze opřít o vyhlášku č. 268/2009 Sb., 

o technických požadavcích na stavby, která v § 3 písm. e) skladování definuje 

jako „skladování výrobků, hmot a materiálů“, aniž by do tohoto pojmu zahrnovala 

skladování odpadů. 

Z § 46 této vyhlášky je pak zřejmé, že stavbou pro skladování se rozumí budova 

představující skladovací objekt. 

Stavební úřad tedy vydáním územního rozhodnutí, v němž skládku odpadů 

podřadil pod pojem „skladování“, porušil § 37 odst. 2 stavebního zákona, podle 

nějž má v rámci územního řízení posoudit, zda záměr „vyhovuje obecným 

technickým požadavkům na výstavbu“. Je totiž zjevné, že skládka odpadů dle 

vyhlášky č. 268/2009 Sb. pod pojem „skladování“ nespadá. 

I bez ohledu na zmiňovanou vyhlášku je však již z obecného chápání pojmu 

„skladování“ zjevné, že skladováním se rozumí dočasné uložení určité věci na 

určité místo, nikoliv uložení trvalé. Záměr skládky však předpokládá trvalé ukládání 

odpadů na předmětnou plochu. 

Protože je záměr s předmětným regulativem územního plánu obce Nelahozeves 

v očividném rozporu, měl stavební úřad v tomto případě postupovat podle § 92 

odst. 2 stavebního zákona a žádost o vydání územního rozhodnutí zamítnout. 

5c) Plocha „Těžebna“ 

OsN v námitkách předložených v rámci územního řízení upozorňovalo, že plocha 

označená v územním plánu jako „těžebna“ je dle platného územního plánu obce 

určena k zemědělské rekultivaci: „S rekultivací na zemědělskou půdu se počítá nadále na 

volných plochách ve vytěžených prostorech po štěrkopísku. Nemusí jít o klasickou rekultivaci na 
ornou půdu. Přípustné je v zásadě jakékoliv ekonomicky opodstatněné využívání produkční 

schopnosti půdy, např. sady, pěstování energetické biomasy, okrasných rostlin, atd." (kapitola 

B.II.8.1.1 textové části územního plánu obce Nelahozeves). 

Stavební úřad tuto námitku zamítl s odůvodněním, že citovaná pasáž územního 

plánu je součástí směrné, a tedy nezávazné části územního plánu obce 

Nelahozeves. 
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Rozlišování závazné a směrné části v územním plánu obce vychází ze „starého“ 

stavebního zákona č. 50/1976 Sb. V současnosti platný stavební zákon již mezi 

závaznou a směrnou částí nerozlišuje a v § 37 odst. 1 jednoduše stanovuje, že 
„podkladem pro vydání územního rozhodnutí je územně plánovací dokumentace“. Ze 

skutečnosti, že platný stavební zákon nezná pojmy „závazná část“ a „směrná 

část“, pak lze přímo odvodit, že podkladem pro vydání územního rozhodnutí je 

celý územní plán obce, nikoliv jen jeho závazná část. 

Tento výklad jednoznačně potvrzuje 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. Nejvyšší správní soud v usnesení jasně dovodil, že 

směrná část územního plánu je také závazným podkladem pro územní 

rozhodování, a byla jím dokonce i v době účinnosti starého stavebního zákona: 

„Jestliže totiž ustanovení § 29 stavebního zákona (myšlen zákon č. 50/1976 Sb. – pozn. 

OsN) rozlišuje závazné a směrné části řešení územně plánovací dokumentace, přičemž však formou 

obecně závazné vyhlášky je publikována toliko závazná část, mělo by z toho logicky vyplývat, že 

směrná část řešení není vůbec závazná, jelikož jí nebyla propůjčena náležitá forma publikace, z níž 
teprve lze usuzovat na její závaznost. Tak tomu však zjevně není, jelikož z obsahu stavebního 

zákona jasně plyne, že podkladem územního rozhodnutí je celá územně plánovací 

dokumentace (§ 37, § 39), bez ohledu na to, zda se jedná o její závaznou či směrnou část. 

Proto také územní rozhodnutí je nutně nezákonné i tehdy, jestliže je v rozporu pouze se 
směrnou částí územně plánovací dokumentace (obdobně viz J. Doležal, J. Mareček, O. Vobořil: 

Stavební zákon v teorii a praxi, Linde Praha, a. s., 2005, str. 86).“ 

Stavební úřad tedy pochybil, když při vypořádání námitek OsN odmítl zohlednit 

shora citovanou pasáž z textové části územního plánu obce Nelahozeves 

s odůvodněním, že se nachází ve směrné, a tedy nezávazné části územního 

plánu. Tím, že tuto pasáž při posuzování pominul, tak porušil § 37 odst. 1 

stavebního zákona. Protože záměr vybudování skládky odpadů je 

v jednoznačném rozporu s požadavkem územního plánu na provedení 

zemědělské rekultivace na dané ploše, měl následně stavební úřad postupovat 

podle § 92 odst. 2 stavebního zákona a žádost o vydání územního rozhodnutí 

zamítnout. 

5d) Nezastavěné území 

OsN v námitkách předložených v rámci územního řízení upozorňovalo na 

skutečnost, že i v nezastavěném území musí být respektován vymezený účel 

jednotlivých ploch a další podmínky stanovené územním plánem v textové či 

grafické části, jak vyplývá z dikce ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona. OsN 

dále v této souvislosti odkazovalo na již výše diskutovanou pasáž územního plánu 

obce Nelahozeves, podle níž má být v nezastavěném území na ploše bývalé 

pískovny provedena zemědělská rekultivace. Stavební úřad tomuto konstatování 

přisvědčil, přesto však námitku zamítl s odůvodněním, že územnímu plánu obce 

bude učiněno zadost tím, že rekultivace bude v tomto území provedena v rámci 

budoucí rekultivace skládky. 

Takovou argumentaci považuje OsN za neudržitelnou. Stavební úřad tím jinými 

slovy konstatuje, že po časově nijak neohraničenou dobu bude v daném území 
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sice provozována stavba v rozporu s územním plánem obce (skládka), ale tato 

stavba bude provedením rekultivace nakonec uvedena s územním plánem do 

souladu. Takový výklad se pohybuje zcela mimo mantinely stavebního zákona. 

Životnost skládky je dle dokumentace předložené žadatelem o vydání územního 

rozhodnutí odhadována na cca 14,3 roku (viz Průvodní zpráva, kapitola 3.a), 

str. 14), podkladový výpočet je však založen na nereálných očekáváních. 

Předpokládané roční množství ukládaného odpadu žadatel stanovil na 208 000 

tun, tento údaj však vychází z množství odpadů uložených na stávající III. etapu 

skládky v roce 2009 (viz dokumentace EIA, kapitola B.II.3, str. 37) a zásadním 

způsobem nekoresponduje s množstvím odpadu uloženého na skládku v roce 

2011 (138 000 tun – dle oficiálních údajů OŽP MěÚ Slaný). Lze tedy oprávněně 

očekávat, že reálná životnost skládky je cca 20 let, ani tato doba však není nijak 

garantována a územní rozhodnutí neobsahuje žádnou podmínku týkající se 

omezení doby provozování skládky. Stavební úřad tak vydáním územního 

rozhodnutí rezignoval na soulad záměru s územním plánem obce na časově nijak 

neohraničené období, čímž porušil § 37 odst. 1 stavebního zákona. 

5e) Veřejný zájem 

Podle § 18 odst. 5 a § 2 odst. 1 písm. k) stavebního zákona lze v nezastavěném 

území v souladu s jeho charakterem umisťovat technickou infrastrukturu pouze 

v případě, že tato technická infrastruktura je zřizovaná nebo užívaná ve veřejném 

zájmu (tzv. veřejná technická infrastruktura). OsN ve svých námitkách obsáhle 

zdůvodnilo, proč předložený záměr není ve veřejném zájmu. Stavební úřad 

námitku odmítl, aniž by se s argumentací předloženou OsN vyčerpávajícím 

způsobem vypořádal. 

Stavební úřad v prvé řadě beze zbytku převzal konstatování žadatele, že „současná 

skládka Uhy je v oficiálním seznamu míst Krajského úřadu určených k nakládání s odpady“, aniž 

by vysvětlil, jaký „oficiální seznam“ má na mysli. OsN již v námitkách k územnímu 

řízení upozornilo, že jediným takovým seznamem by mohl být seznam zařízení 

určených k nakládání odpadů ve Středočeském kraji, zveřejněný na webových 

stránkách http://www.stredoceske-odpady.cz. Ten však obsahuje seznam všech 

zařízení, pro která byl Krajským úřadem Středočeského kraje udělen souhlas 

k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů dle 

§ 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Z toho by tak bylo možno 

dovodit zcela absurdní důsledek, že každé zařízení pro nakládání s odpady ve 

Středočeském kraji provozované na základě § 14 odst. 1 zákona o odpadech je 

automaticky provozováno ve veřejném zájmu a tudíž se může automaticky 

libovolně rozpínat bez ohledu na územní plány příslušných obcí. 

Stavební úřad dále ve svém rozhodnutí argumentuje Plánem odpadového 

hospodářství Středočeského kraje (POH SK), podle nějž „není podporována výstavba 

nových skládek odpadů“. Stavební úřad však nijak nevysvětlil, jak z tohoto konstatování 

dovodil, že další rozšiřování Skládky Uhy je ve veřejném zájmu. POH SK sice uvádí, 
že „výstavba nových kazet u stávajících skládek je možná“, z takového konstatování však 

nijak nelze dovodit, že by Středočeský kraj výstavbu nových kazet jakkoliv 

podporoval. 

http://www.stredoceske-odpady.cz/
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Stavební úřad sice správně uvádí, že dle POH SK „je podporována přeměna stávajících 

skládkových areálů na centra komplexního nakládání s odpady“, toto konstatování však 

nehraje při posuzování předmětného záměru žádnou roli, neboť posuzovaný 

záměr představuje pouhé rozšíření stávající skládky komunálního odpadu o další 

etapu a žádné komplexní nakládání s odpady není předmětem záměru. 

Jak navíc OsN upozornilo ve svých námitkách, POH SK naopak jako jeden ze 

strategických cílů stanovuje snížení množství odpadů ukládaných na skládky. 

Veřejným zájmem, který by bylo možné z POH SK vyčíst, tedy v žádném případě 

není další rozšiřování prostor pro skládkování, ale naopak postupné omezování 

stávajících dostupných kapacit pro skládkování.  

Tato strategie je i v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 98/2008 z 19. 11. 2008 o odpadech, která skládkování uvádí jako poslední 

možný způsob nakládání s odpady. Za poslední možný způsob nakládání 

s odpady označuje skládkování i sám POH SK. 

Stavební úřad ve své argumentaci pracuje s potřebou dalšího rozšíření skládkové 

kapacity v regionu jako s axiomem, aniž by toto tvrzení opřel o jakákoliv fakta. 

S ničím nepodloženým předpokladem, že kapacita skládek v regionu musí být 

rozšířena, se pak stavební úřad ve svém odůvodnění pouští do posuzování 

údajného střetu dvou údajných zájmů – veřejného zájmu na zachování stávajících 

možností nakládání s odpadem na straně jedné a veřejného zájmu na ochranu 

přírody na straně druhé. Z údajného střetu těchto dvou údajných zájmů pak 

stavební úřad vyhodnotil jako důležitější ten první. 

OsN přitom již v námitkách předložených v rámci územního řízení poukázalo na 

skutečnost, že dle posledního dostupného vyhodnocení POH SK za rok 2010, 

provedeného dle § 43 odst. 11 zákona č. 185/2011 Sb., o odpadech, dostačuje 

kapacita stávajících skládek ve Středočeském kraji nejméně na následujících 10 

let. 

Zároveň OsN v námitkách upozornilo na studii „Návrh vytvoření integrovaného systému 

nakládání s odpady v jednotlivých regionech kraje za účelem zvyšování využití směsného 

komunálního odpadu a snižování podílu skládkovaných komunálních bioodpadů (BRKO)“, 

vypracovanou v roce 2011 na objednávku Středočeského kraje. V kapitole 5.5.1.2 

studie je uvedeno: „Kapacita aktuálně provozovaných skládek dle níže uvedené 

tabulky je dostatečná a v případě realizace opatření na snižování skládkování BRKO 

může velká část skládkových kapacit omezit svou činnost, popř. značně prodloužit svou 

životnost.“ 

Již toto jediné konstatování podle názoru OsN zcela postačí k vyloučení 

jakéhokoliv veřejného zájmu v souvislosti se záměrem dalšího rozšiřování Skládky 

Uhy.  

OsN toto konstatování přesto podpořilo i dalšími argumenty, zejména odkazem na 

dostatečnou kapacitu pro skládkování v regionu, konkrétně Skládkou Úholičky 

(jejíž vlastník je shodou okolností majetkově propojen s žadatelem). Jen právě 

otevíraná IV. etapa této skládky má kapacitu více než 730 000 m3 (dle žádosti o 

změnu integrovaného povolení, kterou podala společnost REGIOS a. s. jako 

provozovatel skládky u Krajského úřadu Středočeského kraje dne 28. 2. 2011; stejný 

údaj o volné kapacitě uvádí i výše citovaná studie). Jen objem této jediné etapy 
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této jediné skládky pokryje regionální poptávku na několik let a zároveň se 

předpokládá další průběžné rozšiřování této skládky. Skládka Úholičky je přitom od 

Skládky Uhy vzdálená pouhých 15 kilometrů. Dle analytické části POH SK se se 

skládkováním v této lokalitě počítá až do roku 2031 a dle oficiálních údajů 

provozovatele má být kapacita skládky postupně rozšířena o plných 3 107 000 m3 

(jak vyplývá z hlášení zaslaného společností REGIOS a. s. dle přílohy č. 23 

k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Městskému úřadu Černošice za rok 2011). Taková 

kapacita pokryje regionální poptávku nejméně na dalších 20 let (a budou-li 

alespoň částečně realizována opatření stanovená v POH SK, tak i mnohem déle) 

a paralelní provozování Skládky Uhy vedle Skládky Úholičky není tedy objektivně 

potřebné. 

Absence jakéhokoliv veřejného zájmu je navíc zřetelně patrná ze Zásad 

územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR SK), které vydalo Zastupitelstvo 

Středočeského kraje dne 19. 12. 2011 a které nahradily dosavadní územní plány 

velkých územních celků. Součástí ZÚR SK je i návrh lokalizace záměrů nadmístního 

významu v nezastavěném území mj. i pro veřejnou technickou infrastrukturu a ZÚR 

SK v této souvislosti přímo odkazují na § 18 odst. 5 stavebního zákona (viz Opatření 

obecné povahy o Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje, čl. 2 b) 

odůvodnění). 

V příloze č. 3, Vyhodnocení vlivu Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na 

udržitelný rozvoj území, je pak v části C, kapitole 3.1 pod sekcí „Odpadové 

hospodářství“ uvedeno pouze: „V rámci ZÚR se ve sféře odpadového hospodářství 

nenavrhují žádná zařízení nadmístního významu.“ Více se problematice odpadového 

hospodářství ZÚR SK nevěnují. Středočeský kraj tedy zjevně rozšíření Skládky Uhy za 

veřejný zájem nepovažuje, jinak by tento záměr bezpochyby promítnul právě do 

ZÚR SK, které jsou určeny přesně k tomuto účelu a které Středočeský kraj také 

k tomuto účelu v jiných případech použil. 

Naznačování stavebního úřadu, že neschválení záměru rozšíření Skládky Uhy 

o IV. etapu způsobí problémy v odpadovém hospodářství regionu či dokonce 

celého Středočeského kraje, a že tedy rozšíření skládky je ve veřejném zájmu, je 

tedy pouhou ničím nepodloženou spekulací. 

S těmito argumenty, předloženými ze strany OsN ve formě námitek již v rámci 

územního řízení, se však stavební úřad nijak nevypořádal, do zkrácené verze 

námitky uvedené v územním rozhodnutí je nevložil a ve svém odůvodnění 

zamítnutí námitky se o nich nijak nezmínil, ani se vůči nim nijak nevymezil, čímž 

zatížil své rozhodnutí vadou. 

5f) Přírodní nelesní zeleň 

V územním rozhodnutí se na str. 11 uvádí, že „stavba bude umístěna v plochách s funkčním 

využitím ‘průmysl’ a ‘těžebna’”. Stavební úřad v tomto tvrzení zcela pominul 

skutečnost, že stavba zčásti zasahuje také do plochy s funkčním využitím „přírodní 

nelesní zeleň“. 

OsN na tuto skutečnost upozornilo v rámci podaných námitek. Stavební úřad však 

námitku zamítnul s odůvodněním, že „v dokumentaci pro ÚR je zachován plošný rozsah 
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a ochranná funkce přírodní nelesní zeleně také ve formě vysokého ochranného pásu, který je veden 

kolem celé IV. etapy skládky“. 

OsN konstatuje, že stavebnímu úřadu nepřísluší jakkoliv měnit funkční využití 

jednotlivých ploch či tyto plochy formou vydávaných územních rozhodnutí 

přesouvat na jiné místo. Takové změny jsou autonomním právem příslušného 

samosprávného orgánu, v tomto případě zastupitelstva obce Nelahozeves, 

formou vydávání územně plánovací dokumentace či jejích změn. 

Úkolem stavebního úřadu je však v rámci územního řízení posoudit, zda 

předkládaný záměr odpovídá mj. funkčnímu využití ploch v příslušných 

regulativech. 

Předložený záměr nepředpokládá vysázení vysoké izolační zeleně v místě, kde to 

územní plán obce vyžaduje, a s tímto územním plánem je tak v rozporu. 

Argumentace, že tento pás zeleně se v předložené dokumentaci nachází jinde 

a záměr je tedy v pořádku, vybočuje z pravomocí stavebního úřadu daných 

platnou legislativou. Posuzovaný záměr skládky zjevně svým umístěním (kromě 

jiných rozporů) neodpovídá průmyslové zóně, tak jak je zakreslena ve výkresech 

územního plánu obce Nelahozeves a popsána v jeho textové části. Stavební úřad 

zde měl tedy jednoznačně postupovat podle § 92 odst. 2 stavebního zákona 

a žádost o vydání územního rozhodnutí zamítnout pro rozpor s příslušným 

závazným regulativem územního plánu obce Nelahozeves. 

Stavební úřad zde navíc v odůvodnění opět odkazuje na budoucí rekultivaci 

celého tělesa skládky. K této otázce se OsN již vyjádřilo v bodu 5d). 
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AD 6) NESPRÁVNÉ VYPOŘÁDÁNÍ NÁMITKY POŽADUJÍCÍ 

ZNOVUPROJEDNÁNÍ ZÁMĚRU V RÁMCI EIA 

V kapitole B.I.5 dokumentace, kterou žadatel předložil v rámci procesu 

posuzování vlivu na životní prostředí (dále jen „dokumentace EIA“), je uváděna 

vazba záměru na Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje (POH SK). 

Jedním z argumentů podporujících záměr je kompatibilita záměru se strategickými 

cíli přeměňovat stávající skládkové areály na centra komplexního nakládání 

s odpady, snižovat podíl skládkování bioodpadu a podporovat rozvoj 

kompostování. Záměr dle předkladatele splňuje tyto cíle vybudováním 

kompostárny. V záměru předloženém do územního řízení však kompostárna chybí, 

Tím se většina argumentů podporujících záměr vůči POH SK stává irelevantními. 

V kapitole B.I.6 dokumentace EIA je na str. 13 popisována příprava území pro 

skládku. Je zde uváděno, že v případě výskytu náletové zeleně bude tato zeleň 

odvezena ke zpracování na kompostárnu. 

Na str. 16 se pak uvádí, že výstavbou kompostárny se sníží množství biologicky 

rozložitelných odpadů do tělesa IV. etapy skládky. Dle záměru „realizace zařízení 
přispěje k dosažení postupného snižování podílu BRKO ukládaného na skládky v souladu 

s harmonogramem Plánu odpadového hospodářství ČR a krajů“. Tato tvrzení, opakovaná 

v dokumentaci EIA v různých formulacích a souvislostech ještě několikrát, se po 

vyjmutí kompostárny ze záměru již nezakládají na pravdě. Ke snižování podílu 

BRKO nedojde. 

Na str. 20 se uvádí, že výstupní substrát z kompostárny bude použit pro následnou 

rekultivaci tělesa skládky, tato skutečnost je v dokumentaci EIA uvedena ještě 

několikrát v různých souvislostech. Po vyjmutí kompostárny ze záměru nelze 

dokumentaci EIA v tomto ohledu považovat za vnitřně konzistentní dokument, 

neboť v ní není pravdivě popsán způsob rekultivace tělesa skládky. 

Dále se v dokumentaci EIA uvádí, že při extrémních klimatických podmínkách 

může část neznečištěných srážkových vod gravitačně natékat do akumulační 

jímky, ze které bude tato voda využita při přípravě kompostů. Toto tvrzení již také 

není pravdivé. 

Z výše uvedeného OsN dovodilo, že záměr předložený v rámci územního řízení je 

jiným záměrem, než který byl posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. Na tom 

podle názoru OsN nic nemění ani stanovisko MŽP, č. j. 15614/ENV/12 ze dne 24. 2. 

2012, které ve svém vyjádření zcela pomíjí skutečnost, že nový záměr neobsahuje 

kompostárnu, a dokumentace EIA je tak z dnešního pohledu vnitřně 

nekonzistentní. 

Skutečnost, že žadatel vyjmutí kompostárny zohlednil v dokumentaci k územnímu 

řízení, dle názoru OsN nemění nic na tom, že provedené úpravy záměru nemají 

pouze formální charakter a fakticky tak jde o jiný záměr než ten, který byl 

předmětem posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. 

OsN na tyto skutečnosti poukázalo v rámci předložených námitek k územnímu 

řízení. Stavební úřad příslušnou námitku zamítl. S odkazem na zmíněné stanovisko 

MŽP stavební úřad konstatoval, že „dle předložené dokumentace k územnímu řízení 
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parametry umisťované stavby nepřekračují parametry záměru (myšlen záměr posuzovaný 

v rámci EIA – pozn. OsN)“. 

OsN nepopírá, že z hlediska svého charakteru a rozsahu záměr nepřekračuje 

parametry záměru posuzovaného v rámci EIA. V odůvodnění stavebního úřadu 

však OsN postrádá jakékoliv vyjádření k závislostem skládky na kompostárně, 

které jsou objektivně, jak OsN doložilo odkazy a citacemi, v dokumentaci EIA 

přítomny. Tím, že se stavební úřad s těmito námitkami nijak nevypořádal, zatížil své 

rozhodnutí vadou. 
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AD 7) NESPRÁVNÉ ODNĚTÍ PŮDY ZE ZEMĚDĚLSKÉHO 

PŮDNÍHO FONDU 

OsN v jedné z námitek napadlo souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního 

fondu, který vydalo Ministerstvo životního prostředí dne 16. 4. 2012, č. j. 

94587/ENV/11. 

V tomto souhlasu MŽP mj. konstatuje, že „podle platného územního plánu obce Nelahozeves 

se rozšíření skládky nachází v území, které není do budoucna určeno k zemědělské výrobě“. Toto 

tvrzení označilo OsN za nepravdivé, neboť platný územní plán obce Nelahozeves 

jasně stanoví: „S rekultivací na zemědělskou půdu se počítá nadále na volných plochách ve 

vytěžených prostorech po štěrkopísku. Nemusí jít o klasickou rekultivaci na ornou půdu. Přípustné 
je v zásadě jakékoliv ekonomicky opodstatněné využívání produkční schopnosti půdy, např. sady, 

pěstování energetické biomasy, okrasných rostlin, atd.“ (kapitola B.II.8.1.1 textové části 

ÚPO). OsN dále zdůraznilo, že v části předmětného území již byla požadovaná 

rekultivace provedena. 

Pro odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu se aplikuje Metodický pokyn 

odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí České republiky ze 

dne 1. 10. 1996, č. j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního 

fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního 

fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb. 

Tento metodický pokyn, který je závazným právním předpisem pro postup při 

odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu, stanoví, že orgán ochrany ZPF při 

posuzování žádosti o odnětí zemědělské půdy ze ZPF přihlíží mj. i k tomu, zda 

požadované odnětí je na ploše určené schválenou územně plánovací 

dokumentací. MŽP se však tímto ustanovením zjevně neřídilo, když pominulo 

požadavek územního plánu na zemědělskou rekultivaci. 

Protože OsN trvá na tom, že posuzovaný záměr je v příkrém rozporu s územním 

plánem obce Nelahozeves, současně také musí trvat na tom, že příslušné 

stanovisko MŽP ze dne 16. 4. 2012, č. j. 94587/ENV/11, kterým je vydán souhlas 

k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, je nezákonné. V souladu s § 149 

odst. 4 správního řádu OsN žádá, aby nadřízený orgán, tedy ministr životního 

prostředí, změnil toto závazné stanovisko v tom smyslu, že souhlas s vynětím půdy 

ze ZPF se omezuje pouze na plochy, které jsou platným územním plánem obce 

Nelahozeves vyčleněny pro průmyslovou zónu. 
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AD 8) NESPRÁVNÉ VYPOŘÁDÁNÍ NÁMITKY TÝKAJÍCÍ SE 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY PRO OBSLUHU SKLÁDKY 

Podle § 90 stavebního zákona v územním řízení stavební úřad mj. posuzuje, zda je 

záměr žadatele v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou 

infrastrukturu. OsN v jedné z námitek předložených v rámci územního řízení 

konstatovalo, že veřejná dopravní infrastruktura pro posuzovaný záměr není 

dostatečná. 

Toto tvrzení OsN vyčerpávajícím způsobem doložilo. Odkázalo se přitom zejména 

na akustickou studii vypracovanou společností EKOLA group, spol. s r. o. 

předloženou žadatelem v rámci procesu EIA jako příloha č. 8 dokumentace. 

Z akustické studie jednoznačně vyplývá překračování zákonných hlukových limitů 

na obslužné komunikaci č. II/616. 

Při detailním prostudování mapy v příloze č. 2 této studie je možné si všimnout, že 

na mapě je zakreslena jedna obytná budova, u níž vypočítaná hlučnost 

přesahuje 70 dB, čímž je u této budovy překročen limit pro chráněný venkovní 

prostor staveb i při zohlednění korekce staré hlukové zátěže (dle přílohy č. 3 

k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.). Je to vidět jen při opravdu velkém přiblížení, 

jedná se o budovu ve tvaru obráceného L v pravoúhlé zatáčce u jižní strany 

silnice, příslušná oblast má fialovou barvu. 

 

Další takové místo je na druhé, severní straně silnice. Jedná se o parcelu, která je 

sice v KN evidovaná jako zahrada, jež dle zákona o katastru nemovitostí patří mezi 

zemědělské prostory, na které se limity hluku pro chráněný venkovní prostor 

nevztahují.  Podle názoru expertů v publikaci „Právní ochrana před hlukem“ 
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(Michal Bernard, Pavel Doucha, Linde Praha 2008), však není podstatné, jak 

definuje zemědělské pozemky zákon o katastru nemovitostí (který je odkázán 

v § 30 zákona č. 258/2000 Sb. pomocí odkazu v textu): „Odkazy v textu právních 

předpisů nejsou právně závazné a z tohoto důvodu není nezbytné postupovat v definici chráněného 
venkovního prostoru přísně v souladu se zněním katastrálního zákona. Účelem zákonné úpravy 

ochrany před hlukem je zamezit dlouhodobé nadlimitní expozici osob hlukem. Jestliže jsou 

pozemky, evidované dle katastrálního zákona jako zemědělské, užívány k dlouhodobému pobytu 

osob za účelem rekreace, sportu atd., bylo by v rozporu s účelem zákona o ochraně veřejného zdraví 

vyloučit je z definice pojmu chráněný venkovní prostor.“ 

I kdyby však toto druhé místo nebylo bráno na zřetel, zákonná hluková zátěž je 

překračována minimálně v jednom bodě, na jižní straně silnice. Skutečnost, že na 

toto překročení zákonných limitů akustická studie v textu nijak neupozorňuje, na 

tomto faktu nic nemění. 

Kromě toho ve výhledovém „Stavu 2“ (příloha č. 4 studie) je izofon >70 dB vidět 

ještě na parcelách č. 43 a 44 v k. ú. Podhořany. Podle mapy to vypadá, že 

příslušná budova je o něco dále od silnice, ale ve skutečnosti k silnici přímo 

přiléhá, takže tento izofon zasahuje do chráněného venkovního prostoru příslušné 

stavby. 

OsN zdůrazňuje, že uvedené závěry lze dovodit přímo z dokumentace předložené 

žadatelem v kombinaci se satelitní mapou příslušného území.  

K akustické studii dále OsN dodává, že dle Metodického pokynu pro měření 

a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí (Ministerstvo zdravotnictví – hlavní 

hygienik České republiky, 11. 12. 2001, č. j. HEM-300-11.12.01-34065) se měření 

hluku neprovádí v období letních prázdnin a dále v období listopad–březen. 

Měření, z nějž vychází akustická studie, však bylo provedeno v březnu. 

Při výpočtu byla uvažována vozovka s povrchem „asfaltobetonový koberec 

kategorie Ad“. Tomu by odpovídal téměř nejmenší koeficient F3 = 1,1 („Novela 

metodiky výpočtu hluku silniční dopravy 2004“, vydalo Ministerstvo životního 

prostředí, 2005), přičemž faktor F3 vyjadřuje vliv povrchu vozovky na hodnoty LAeq, 

(ekvivalentní hladina akustického tlaku A). Na vozovce v předmětném úseku je 

však spousta různých „záplat“, z nichž některé jsou provedeny opravdu velmi 

špatně a vyvolávají při průjezdu velkou hlučnost. Shodou okolností zrovna v místě, 

kde bylo dle studie prováděno měření (bod M2) je povrch vozovky poměrně 

kvalitní a rovný, ale již o několik desítek metrů dále oběma směry začínají úseky 

s nekvalitně udělanými přechody. Kdyby byl při výpočtu zohledněn skutečný 

(špatný) stav vozovky, došla by studie k ještě vyšším hodnotám, než ke kterým 

došla. 

OsN z výše uvedeného dovodilo, že na silnici č. II/616 v intravilánu obce 

Nelahozeves dochází prokazatelně již dnes k překračování zákonných hlukových 

limitů, a realizací záměru by překračování limitů přinejmenším dále pokračovalo 

či by se ještě zvýšilo. Tato tvrzení se opírají přímo o dokumentaci předloženou 

žadatelem a jsou podpořena i neoficiálním měřením, které provádělo OsN 

v uplynulém období pomocí vlastního hlukoměru. Navíc je třeba vzít v úvahu, že 

žadatel při výpočtu zanedbal (ve svůj prospěch) kvalitu povrchu vozovky, takže 

ve skutečnosti je míra a četnost překračování zákonných hlukových limitů 

pravděpodobně ještě vyšší. 
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Protože předmětný úsek silnice má být využíván pro dopravu odpadů na skládku 

a příslušné cesty zpět, dopravní infrastrukturu pro realizaci záměru by bylo možné 

považovat dle § 90 písm. d) stavebního zákona za dostatečnou jen za 

předpokladu, že by byla přijata taková dopravní opatření, která by provoz na 

předmětném úseku silnice č. II/616 snížila pod zákonné limity. 

Tento názor OsN zcela potvrzuje i odborný posudek předložený obcí Nelahozeves 

v rámci její námitky č. 6, který konstatuje, že stávající technický stav předmětné 

komunikace je v některých úsecích vzhledem k jejímu způsobu užívání 

nedostatečný.  

Stavební úřad námitku zamítnul, aniž by se s argumentací OsN po věcné stránce 

jakkoliv vypořádal, čímž zatížil své rozhodnutí vadou. 

Stavební úřad se, stejně jako v řadě jiných případů, pouze odkázal na závazná 

stanoviska dotčených orgánů, v tomto případě stanovisko EIA vydané 

Ministerstvem životního prostředí a dále závazné stanovisko Krajské hygienické 

stanice Středočeského kraje. 

Pokud jde o závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, 

stavební úřad uvedl, že podmínku tohoto dotčeného orgánu promítl do výroku 
rozhodnutí jako podmínku č. 9. Ta stanoví: „Součástí PD ke stavebnímu řízení bude 

hluková studie, hodnotící vliv hluku z provozu skládky včetně související dopravy na chráněný 

venkovní prostor domů nejbližší obytné zástavby.“ 

OsN takové odůvodnění považuje, s ohledem na charakter a odůvodnění 

předložených námitek, za zcela nedostatečné. OsN v této souvislosti odkazuje 

zejména na rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci P. C., L. C., Š. P., D. P., 

proti Magistrátu města Brna, č. j. 6 As 38/2008-123 ze dne 4. 3. 2009, v němž se 

soud zabýval platností územního rozhodnutí vydaného Úřadem městské části 

Brno-sever mj. ve vztahu k posouzení dopadu hluku na pohodu bydlení – v tomto 

smyslu jde tedy o analogický případ, neboť předmětem posuzování, zda je záměr 

žadatele v souladu s požadavky na veřejnou dopravní infrastrukturu (§ 90 písm. d) 

stavebního zákona) je nutno bezpochyby posuzovat i otázku zachování pohody 

bydlení, kterou lze objektivizovat mj. posouzením, zda realizací záměru nebudou 

překračovány zákonné hlukové limity. 

Soud ve zmiňovaném rozsudku v prvé řadě konstatoval, že „zhodnocení, zda vliv 

jednotlivých negativních účinků umísťovaných staveb nepřípustně snižuje pohodu bydlení, není 

jen otázkou obsahu závazného stanoviska dotčeného orgánu, nýbrž je záležitostí autonomního 

posouzení stavebním úřadem či odvolacím orgánem po zhodnocení všech relevantních skutečností“. 

Stavební úřad tedy jednoznačně pochybil, pokud žádnou autonomní úvahu 

neprovedl a pouze se, aniž by jakkoliv věcně posoudil námitky OsN, odkázal na 

stanovisko hygienické stanice, jež však na námitky OsN nijak nereaguje. V této 

souvislosti OsN odkazuje také na bod č. 3 tohoto odvolání, v němž stavebnímu 

úřadu vytýká procesní pochybení. 

V řízení, které posuzoval Nejvyšší správní soud ve výše uvedeném rozsudku, 

stavební úřad Úřadu městské části Brno-sever žadateli stanovil v podmínce 5a 

územního rozhodnutí povinnost zpracovat návrh opatření proti hluku u objektů 

s naměřenými hraničními hodnotami. Nejvyšší správní soud pak v rozsudku 

upozornil na skutečnost, že „stavební úřad sice tuto podmínku formuloval pro účely 
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stavebního řízení, nicméně jí připustil možnost, že umísťovanou stavbou dojde k překročení 

hygienických limitů hluku. Jejich nedodržením by přitom byla nepřípustně snížena i pohoda 

bydlení žalobců, čímž by nebyla splněna ani jedna z podmínek pro vydání územního rozhodnutí 
zakotvená v ustanovení § 37 odst. 2 stavebního zákona z roku 1976“. 

Analogicky i zahrnutím podmínky Krajské hygienické stanice Středočeského kraje 

jako podmínky č. 9 územního rozhodnutí stavební úřad připustil, že výsledkem 

hlukové studie, která má hodnotit mj. vliv hluku z dopravy na chráněný venkovní 

prostor domů nejbližší obytné zástavby, může být také konstatování, že 

hygienické limity hluku by byly realizací záměru překročeny, což by ale 

automaticky znamenalo nesplnění podmínek, za nichž může být dle § 90 

stavebního zákona vydáno územní rozhodnutí, a to nikoliv jen z hlediska 

požadavků dle písmene d) (požadavky na veřejnou dopravní infrastrukturu), ale 

i písmene e) (požadavky zvláštních právních předpisů a stanoviska dotčených 

orgánů podle zvláštních právních předpisů), a to zejména ve vztahu k § 30 odst. 1 

zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. 

Tímto odvoláním tedy zároveň OsN napadá závazné stanovisko Krajské hygienické 

stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Mělník, č. j. KHSSC 13281/2012 ze 

dne 27. 3. 2012, v němž není nijak zohledněno překročení zákonných hlukových 

limitů prokázané na základě výše uvedené analýzy akustické studie vypracované 

společností EKOLA group, spol. s r. o. a předložené žadatelem v rámci procesu EIA 

jako příloha č. 8 dokumentace EIA, a současně žádáme, aby v souladu s § 149 

odst. 4 správního řádu nadřízený orgán toto závazné stanovisko odpovídajícím 

způsobem změnil. 

Pro úplnost dodáváme, že jako jediný věcný argument pro zamítnutí stavební 

námitky OsN stavební úřad v odůvodnění uvedl, že „provozem IV. etapy skládky nedojde 

k významným změnám v nákladní dopravě oproti stávajícímu stavu, protože se nenavyšuje roční 

množství ukládaných odpadů“. Toto konstatování OsN nerozporuje, ostatně v textu 

příslušné námitky ani nic takového netvrdilo. Skutečnost, že provoz na silnici 

č. II/616 prokazatelně překračuje zákonné hlukové limity již nyní, však nelze uplatnit 

jako argument, proč může být tento protiprávní stav zachováván i nadále. OsN 

tak trvá na tom, že stávající dopravní infrastruktura pro obsluhu skládky je 

nedostatečná, a to jak z důvodů překračování zákonných hlukových limitů, tak 

z důvodů nedostatečného technického stavu komunikace, jak konstatoval 

odborný posudek předložený obcí Nelahozeves. 
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AD 9) NESPRÁVNÉ VYPOŘÁDÁNÍ NÁMITKY TÝKAJÍCÍ SE 

DOPADU NA KRAJINNÝ RÁZ 

OsN v rámci územního řízení předložilo námitku vůči souhlasu k zásahu do 

krajinného rázu, který vydal odbor životního prostředí (OŽP) Městského úřadu 

Kralupy nad Vltavou dne 28. 3. 2012, č. j. MUKV 9901/2012 OŽP. Stavební úřad 

námitku zamítnul s tím, že souhlas „byl vydán v souladu platnými právními předpisy“, aniž 

by se jakkoliv vypořádal s věcnými argumenty předloženými v rámci námitky, čímž 

zatížil své rozhodnutí vadou. OsN tedy předkládá námitku znovu v rámci odvolání 

vůči vydanému územnímu rozhodnutí. 

V první řadě OsN trvá na tom, že záměr není v souladu s územním plánem obce 
Nelahozeves. Konstatování OŽP MěÚ Kralupy nad Vltavou, že „předmětná stavba je 

v souladu s platným územním plánem“, je podle názoru OsN nepravdivé. Kromě toho 

OŽP MěÚ Kralupy nad Vltavou vůbec nepřísluší posuzovat soulad záměru 

s územním plánem obce. 

Hlavní námitkou OsN však je, že OŽP MěÚ Kralupy nad Vltavou se nevypořádal 

s požadavkem na posouzení dopadu na krajinný ráz vyčerpávajícím způsobem. 

OsN trvá na tom, že těleso skládky vyčnívající nad terén do výšky cca 22 m 

představuje v místním přírodním komplexu hmotově a vizuálně krajinářsky 

významný objekt, který není v souladu s okolní krajinou a jehož negativní dopad 

na krajinný ráz je značný. 

§ 12 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. na ochranu přírody a krajiny stanoví, že 
„krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či 

oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu“. Harmonická 

měřítka v krajině směřují především na vyvážení vztahů mezi přírodními a kulturními 

(resp. civilizačními) prvky v krajině. Zákonná definice vychází z předpokladu, že 

estetická a harmonická je taková krajina, kde žádný z těchto prvků příliš výrazně 

nedominuje. K těmto pojmům se vyjádřil též Nejvyšší správní soud v rozsudku ze 

dne 28. 4. 2005, č. j. 1 As 17/2004-41: „Účelem a smyslem rozhodování orgánu ochrany 

přírody podle citovaného ustanovení je tedy ochrana krajinného rázu před těmi činnostmi, které do 
něj zasahují tak, že snižují jeho estetickou nebo přírodní hodnotu, krom jiného i harmonické měřítko 

a vztahy v krajině (právě takovou změnou je umístění stavby, která je výraznou výškovou 

dominantou, do území zastavěného toliko nižší zástavbou, jako jsou rodinné domy, či nezastavěnou 

vůbec).“ OsN je přesvědčeno, že realizací záměru by došlo k velmi výraznému 

negativnímu zásahu do estetické hodnoty krajiny právě tím, že by těleso skládky 

utvořilo v lokalitě nepřirozenou dominantu. 

Hlavním argumentem OŽP MěÚ Kralupy nad Vltavou k udělení souhlasu je 

skutečnost, že v dané lokalitě se nevyskytují žádné výjimečné významné přírodní, 

kulturní či historické prvky. Takovou argumentaci OsN odmítá. Jednak to není 

pravda (viz dále v tomto textu upozornění na regionální biocentrum Kořenice 

a jezírko), jednak akceptování takového přístupu by znamenalo, že ochrana 

krajinného rázu se vztahuje pouze na lokality, v nichž se vyskytují výjimečné prvky. 

Nic takového však v zákoně není uvedeno a jistě ani nebylo úmyslem 

zákonodárce ochranu omezovat jen na výjimečné části krajiny. 
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Zákon jednoznačně stanoví, že krajinným rázem je mj. přírodní charakteristika 

určitého místa. Toto místo nemusí být ničím výjimečné, ale ochrana se na něj 

přesto vztahuje. 

OŽP MěÚ Kralupy nad Vltavou dále argumentuje, že příslušná krajina již není 

původní a že se zde nachází centrální tankoviště ropy (CTR). To je jistě pravda, ale 

opět to neznamená, že by tím příslušná lokalita ztrácela nárok na ochranu před 

dalšími zásahy. V prvé řadě, celá řada pohledů, na které záměr skládky negativně 

dopadne, vůbec nádrže CTR nezahrnuje, jak ostatně prokazují i fotografie 

předložené žadatelem. Vznášet existenci CTR jako jeden z hlavních argumentů je 

tedy neobjektivní. 

Kromě toho skutečnost, že dřívější stavby a zásahy nemohou znamenat snížení 

ochrany místa z hlediska dalších plánovaných zásahů, je podpořeno i existující 

judikaturou. Například rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 11. dubna 2008, 

č. j. 7 Ca 219/2007-58, uvádí: „Smyslem udělení souhlasu podle ustanovení § 12 zákona 

o ochraně přírody a krajiny je omezit takové dopady navrhovaných staveb, které mohou nenávratně 

snížit charakter (krajinný ráz) daného místa, které je něčím jedinečné (přírodní, kulturní 
a historická charakteristika určitého místa či oblasti). Jiné skutečnosti (ostatní navrhované stavby, 

technický stav, bývalé stavby) hodnotit v řízení o udělení souhlasu nelze.“ 

Z tohoto judikátu je tedy zjevné, že existence tankoviště ropy v nevelké 

vzdálenosti od záměru, stejně jako skutečnost, že krajina již byla v minulosti 

dotčena těžbou štěrkopísku, nemůže být bráno v ohled jako polehčující okolnost 

pro udělení souhlasu. 

Kromě toho je třeba zdůraznit, že realizace záměru bude mít významný dopad do 

různých pohledů do krajiny, kdy z mnoha úhlů dojde k překrytí stávajících objektů 

viditelných z různých míst právě objektem skládky (v tomto ohledu se záměr 

skládky významně odlišuje jak od těžebny štěrkopísku, tak od CTR Nelahozeves). 

Hlavním důkazem jsou již tři fotopohledy předložené žadatelem. Předložené 

snímky však zdaleka nepředstavují reprezentativní vzorek všech možných pohledů 

do krajiny, které budou skládkou zasaženy, a spíše byly vybrány a naexponovány 

tak, aby existence nového kopce nepůsobila v krajině příliš nápadným dojmem. 

Skládka však bude ve skutečnosti viditelná z řady míst vzdálených i více než dva 

kilometry. Například přiložené fotografie pořízené z okraje Velvarského háje 

prokazují, že skládka bude vidět i z těchto vzdálenějších míst a částečně zakryje 

výhled na České středohoří. 
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Fotografie pořízená z místa nedaleko Velvarského háje. 
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Tentýž záběr ve větším přiblížení. 
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Fotografie pořízená z posedu na cestě mezi Velvarským hájem a bývalou stodolou na 

západním okraji Lešan. Záměr skládky pohledově zasáhne do pravé poloviny obzoru 

a částečně zakryje pohoří v pozadí. (V pravé části snímku je vidět horní část jedné 

z nádrží CTR.) 

Skládka bude dále viditelná z části obce Lešany a podle pozorování OsN může 

z některých míst částečně zakrýt výhled na horu Říp nebo v případě dobré 

viditelnosti i další přírodní dominanty ve větší vzdálenosti (České středohoří). 

Dobrou viditelnost z Lešan lze demonstrovat další fotografií, která byla pořízena 

z místa vjezdu na současnou skládku ze silnice II/616 a z níž je dobře viditelná 

zástavba Lešan – konkrétně jde o části ulic Lužická a Na Vršku. Protože vrchol 

skládky bude 22 metrů nad úrovní terénu, z níž byla fotografie pořízena, je zřejmé, 

že těleso skládky bude ve skutečnosti viditelné z celé řady dalších nemovitostí 

v Lešanech (např. v ulici V Úvoze), a to právě ve směru na Říp a další vzdálené 

dominanty – za dobrého počasí je z těchto míst viditelnost až několik desítek 

kilometrů. 
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Fotografie pořízená z místa vjezdu na skládku ze silnice II/616 ve velkém přiblížení. 

Zástavba v pozadí jsou části ulic Lužická a Na Vršku v Lešanech. 

Takový zásah do krajinného rázu lze bezpochyby považovat za velmi výrazný, a to 

v negativním slova smyslu. 

OsN není známo, jak probíhala „prohlídka v terénu“ zmíněná ve stanovisku OŽP 

MěÚ Kralupy nad Vltavou – ačkoliv je OsN účastníkem řízení právě z titulu ochrany 

přírody a krajiny, nedostalo možnost se této prohlídky zúčastnit a podle názoru 

OsN tím došlo k porušení jeho procesních práv jako účastníka řízení. 

Ze stanoviska OŽP MěÚ Kralupy nad Vltavou je však zjevné, že pohledy ze 

vzdálenějších lokalit vůbec neposuzoval, ani nic podobného nepožadoval po 

žadateli. 

OŽP MěÚ Kralupy nad Vltavou se ve stanovisku neodkázal na žádnou metodiku, 

podle které postupoval. Při posuzování tak subjektivní záležitosti, jako je krajinný 

ráz, považuje OsN uvedení odkazu na použitou metodiku za naprosto 

samozřejmou a nezbytnou podmínku udělení souhlasu. 

S vysokou pravděpodobností OŽP MěÚ Kralupy nad Vltavou žádnou metodiku ani 

nepoužil. Všechny dostupné uznávané metodické postupy totiž v rámci 

posuzování vlivu na krajinný ráz předpokládají provedení daleko komplexnějšího 

sledu kroků, které v žádném případě nelze nahradit jedním odstavcem textu, jak 

to učinil OŽP MěÚ Kralupy nad Vltavou. Uznávané metodické postupy, které lze 

použít, jsou například následující: 
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> Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě (metodické 

doporučení). Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) 1999, Míchal, I. 

et al. 

> Metodický postup posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny 

využití území na krajinný ráz ve smyslu  § 12 zákona  č. 114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny (metoda prostorové a charakterové diferenciace území), I. 

Vorel, R. Bukáček, P. Matějka, M. Culek, P. Sklenička. (Knižně vyšlo jako Vorel, I., 

et al. Metodický postup posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo 

změny využití území na krajinný ráz. Praha: Nakladatelství Naděžda Skleničková, 

2004. ISBN 80-903206-3-5.) 

Dále OsN namítá, že OŽP MěÚ Kralupy nad Vltavou zkresleně ve stanovisku 

informuje o vazbě na plochy ÚSES. Ve stanovisku OsN naprosto postrádá 

informaci, že záměr je situován do bezprostředního sousedství regionálního 

biocentra Kořenice (RBC 27, číslo v ÚTP – územně technických podkladech: 1862), 

ačkoliv tato skutečnost je OŽP MěÚ Kralupy nad Vltavou velmi dobře známa. 

Jestliže OŽP MěÚ Kralupy nad Vltavou tvrdí, že lokalita neobsahuje žádné 

výjimečné prvky, pak je třeba upozornit například na jezírko východně od 

záměru, které po realizaci záměru nebude z mnoha pohledů viditelné, stejně jako 

svah s čerstvě osázenými dřevinami. Oba tyto prvky jsou součástí biocentra 

Kořenice, které požívá vysoké úrovně zákonné ochrany; ve stanovisku správního 

orgánu je tato okolnost zcela pominuta. 

Na základě této podrobné analýzy OsN uzavírá, že souhlas k zásahu do krajinného 

rázu vydaný odborem životního prostředí MěÚ Kralupy dne 28. 3. 2012, č. j. MUKV 

9901/2012 OŽP byl vydán v rozporu s § 12 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, neboť dopad na krajinný ráz nebyl úřadem řádně 

posouzen ve vztahu k významným krajinným prvkům, kulturním dominantám 

krajiny, harmonickému měřítku a vztahům v krajině, a nerespektoval ani existující 

judikaturu v této oblasti. OsN tedy v souladu s § 149 odst. 4 správního řádu žádá, 

aby nadřízený orgán, tj. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 

Středočeského kraje, tento souhlas změnil a aby toto změněné závazné stanovisko 

opřel o širší a nezávislou analýzu dopadů záměru do krajinného rázu, v jejímž rámci 

bude vyhotovena fotografická dokumentace ze všech úhlů, z nichž může být 

těleso skládky viditelné, a to nikoliv jen z bezprostředního okolí plánované skládky, 

ale i z větší vzdálenosti. Do těchto pohledů požaduje OsN zakreslení tělesa skládky. 

Dále OsN požaduje, aby celé posouzení bylo provedeno podle všeobecně 

uznávaného metodického postupu, aby byla analýza vůči použité metodice 

verifikovatelná. 

 

S pozdravem 

 

Ing. Josef Kebrle 

předseda Občanského sdružení Nelahozeves 


