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Městský úřad Kralupy nad Vltavou 

Stavební úřad 

Palackého nám. 6 

278 01 Kralupy nad Vltavou 

 

V Nelahozevsi dne 12. 12. 2011 

 

Podání námitek Občanského sdružení Nelahozeves ve věci územního řízení 

„Skládka Uhy – IV. etapa, rozšíření skládky odpadů a kompostárna“ 

 

Dne 3. 11. 2011 bylo oznámeno zahájení územního řízení vedeného u 

Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, stavebního úřadu (dále jen stavební 

úřad“) pod č. j.: MUKV 32338/2011 VYST o umístění stavby „Skládka Uhy – IV. 

etapa, rozšíření skládky odpadů a kompostárna“ (dále jen „předmětné 

řízení“). 

Občanské sdružení Nelahozeves, IČO: 228 496 45, se sídlem v Nelahozevsi, 

Školní 3, 277 51 Nelahozeves (dále jen „OsN“) je účastníkem předmětného 

řízení podle § 85 odst. 2 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“). Jeho postavení 

účastníka řízení vyplývá z § 23 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí (dále jen „zákon EIA“), neboť: 

1. ve lhůtě stanovené zákonem EIA podalo písemné vyjádření 

k posudku zpracovaného dle § 9 zákona EIA, 

2. příslušný úřad (Ministerstvo životního prostředí) ve svém stanovisku 

podle § 10 odst. 1 zákona EIA zařadil OsN do výčtu subjektů, jejichž 

vyjádření ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnul, 

3. správní úřad rozhodující v navazujícím řízení (stavební úřad 

v předmětném řízení) nerozhodl, že veřejné zájmy, které OsN hájí, 

nejsou v navazujícím řízení dotčeny. 

Mezi základní cíle OsN dle platných stanov patří ochrana přírody a krajiny, 

ochrana životního prostředí, ochrana veřejného zdraví, ochrana krajinného 

rázu urbanizované i neurbanizované krajiny, ochrana zeleně v obci, jakož i 

jiných veřejných zájmů. Je nepochybné, že vyjmenované veřejné zájmy 

jsou projednávaným záměrem dotčeny. 

Podle § 89 odst. 4 může osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 

písm. c), v územním řízení uplatňovat námitky, pokud je projednávaným 

záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního 

právního předpisu zabývá. 
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OsN tedy jako účastník řízení v zákonné lhůtě podává k návrhu na vydání 

územního rozhodnutí následující námitky: 

1) Záměr je v rozporu s platným územním plánem obce Nelahozeves a 

s platným územním plánem velkého územního celku Pražský region.  

2) Záměr je v rozporu se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 

krajiny. 

3) Pro realizaci záměru není za stávajících podmínek k dispozici 

dostatečná dopravní infrastruktura pro obsluhu skládky a 

kompostárny. 

4) Ze záměru vyplývá možný kontakt podzemních vod s tělesem 

skládky. 

5) Plánované těleso skládky je z hlediska krajinného rázu příliš vysoké, k 

záměru není doloženo stanovisko orgánu ochrany přírody dle 

zákona č. 114/1992 Sb. 

6) V záměru není vyřešen vztah k dalším ekologickým zátěžím. 

7) Podmínky formulované ve stanovisku Ministerstva životního prostředí 

v rámci procesu EIA nebyly splněny.(Podmínky 1, 2, 21) 

 

OsN z těchto důvodů požaduje, aby stavební úřad na základě uvedených 

skutečností vydání územního rozhodnutí zamítnul. 

Jednotlivé námitky jsou dále podrobně specifikovány. 
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1 ROZPOR ZÁMĚRU S ÚZEMNÍM PLÁNEM 

Průvodní zpráva dokumentace předložené žadatelem uvádí v kapitole 1, 

že „návrh zpracovaný v projektové dokumentaci svým technickým a 

provozním řešením stavby vychází z územně plánovacích dokumentů, které 

byly schváleny zastupitelstvem obce Nelahozeves dne 17. 3. 2005, 

stávajícího územního plánu, návrhu zadání změn 01 a upraveného 

Územního plánu Nelahozeves z r. 2009“. 

V kapitole 1b) dále žadatel uvádí, že „dle platného stávajícího územního 

plánu obce Nelahozeves je využití ploch vyznačeno pro zónu průmyslové 

výroby a skládky“. 

V kapitole 1c) dále žadatel uvádí, že „výstavba rozšíření skládky Uhy – IV. 

etapa výstavby není v rozporu s územně plánovací dokumentací“. 

Všechna tato tvrzení jsou nepravdivá, jak je dokladováno dále. 

1.1 Relevantní územně plánovací dokumentace 

Obec Nelahozeves má v současné době platný územní plán, který byl 

schválen zastupitelstvem obce dne 17. 3. 2005 a vyhlášen obecně 

závaznou vyhláškou obce č. 1/05, kterou se vyhlašuje závazná část 

územního plánu obce, schválenou zastupitelstvem obce dne 14. 4. 2005 

s účinností od 20. 5. 2005 (dále jen „vyhláška obce“). V takto schválené a 

vyhlášené podobě platí územní plán dodnes. Tvrzení žadatele, že existuje 

jakýsi „upravený Územní plán Nelahozeves z r. 2009“, je nepravdivé. 

„Návrh zadání změn 01“, na který se žadatel v dokumentaci také odkazuje, 

není pro územní řízení relevantní, neboť tento návrh nebyl zastupitelstvem 

obce Nelahozeves nikdy schválen. 

Jediným relevantním podkladem na úrovni územně plánovací 

dokumentace obcí pro územní obvod obce Nelahozeves je tedy platný 

územní plán obce Nelahozeves schválený v souladu s § 26 odst. 2 zákona 

č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon 

platný do 31. 12. 2006) zastupitelstvem obce dne 17. 3. 2005 usnesením č. 

3/5/05 (dále jen ÚPO) a vyhlášený obecně závaznou vyhláškou č. 1/05 

v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 

zřízení). 

Žadatel dále v dokumentaci zcela pomíjí skutečnost, že vedle ÚPO je 

dalším relevantním podkladem Územní plán velkého územního celku 

Pražského regionu, který byl schválen zastupitelstvem Středočeského kraje 
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dne 18. 12. 2006 usnesením č. 55-15/2006/ZK v souladu s § 26 odst. 1 zákona 

č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon 

platný do 31. 12. 2006) a pod nějž spadá i územní obvod obce 

Nelahozeves (dále jen ÚP VÚC). Tento územní plán je k dnešnímu dni stále 

platný, neboť v souladu s § 187 odst. 2 stavebního zákona pozbude 

platnosti až dnem nabytí účinnosti zásad územního rozvoje Středočeského 

kraje, které dosud nebyly vydány. Podle § 189 odst. 2 stavebního zákona je 

platný územní plán velkého územního celku závazný pro rozhodování 

v území, a nepochybně je tedy jedním z dokumentů, vůči němuž musí být 

záměr žadatele v rámci územního řízení posuzován. 

1.2 Využití ploch v ÚPO 

Žadatel v dokumentaci uvádí, že v katastrálním území Nelahozeves se 

budou skládka a kompostárna nacházet na pozemcích parc. č. 282/15, 

282/28, 282/29, 282/30, 282/31, 282/32, 282/33, 282/34, 282/35, 282/36, 

282/37, 282/38, 282/39, 282/40, 282/41, 284/1, 284/4, 284/30, 284/31, 284/35, 

284/38, 284/54, a 284/60. 

ÚPO stanoví pro tyto plochy následující využití: 

1. přírodní nelesní zeleň, 

2. průmysl, 

3. těžebna, 

4. orná půda, 

5. park, hřbitov, 

6. chaty, chatové kolonie. 

Využití ploch je v ÚPO i ve vyhlášce obce zahrnuto do jeho závazné části. 

Je zcela zjevné, že s výjimkou položky „průmysl“ je předpokládaný účel 

využití příslušných ploch již na první pohled v tak flagrantním rozporu se 

záměrem žadatele (provozovat na daném území skládku a kompostárnu), 

že je vyloučeno, aby záměr mohl získat územní rozhodnutí. 

Ale ani plochy opatřené účelem využití „průmysl“ (které v záměru žadatele 

představují asi polovinu území) nemohou být využity jako skládka. V textové 

části ÚPO je na mnoha místech uvedeno, že v této části obce má vyrůst 

průmyslová zóna zahrnující lehkou průmyslovou výrobu a sklady. Např. 

v kapitole B.II.7.1 se uvádí: „V ploše vytěžené štěrkopískovny na protější 
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straně silnice (myšleno na protější straně vůči areálu centrálního tankoviště 

ropy – pozn. OsN) je evidován záměr na vybudování průmyslové zóny s 

objekty skladů a lehké průmyslové výroby. Návrh ÚPO tento záměr 

v zásadních parametrech přejímá a začleňuje do celkové koncepce 

řešení.“ 

V kapitole C. Plán využití ploch ÚPO pod číslem 3.2 a dále v čl. 7 v části 

B.3.2. vyhlášky obce je pak daná plocha uvedena v sekci „Polyfunkční 

území“: 

3.2. Průmysl 

A - slouží: 

převážně pro umístění zařízení průmyslové výroby i velkovýroby 

a skladového hospodářství podstatně neobtěžující své okolí 

B - funkční využití: 

dominantní: 

- nerušící provozy průmyslové výroby všeho druhu 

- skladovací objekty 

vhodné: 

- obchodní, kancelářské a správní budovy 

- nerušící provozy řemeslné výroby 

- byty služební a byty majitelů zařízení 

- odstavná místa a garáže pro funkční využití 

- nezbytné plochy technického vybavení 

- příslušné komunikace pěší a vozidlové 

- zeleň liniová a plošná 

výjimečně přípustné: 

- zařízení kulturní, sociální, zdravotní, sportovní a školská 

- ubytovny zaměstnanců 

- zařízení obchodu a služeb  

Je bez jakýchkoli pochyb, že takto vymezené využití příslušných ploch, 

které je pro předmětné řízení závazným podkladem, zcela vylučuje 

v daném území vybudovat skládku a kompostárnu. Aby zde mohla skládka 

a kompostárna vzniknout, musely by být příslušné plochy v ÚPO označeny 

jako „technická infrastruktura“, pod kterou spadají i zařízení pro nakládání 

s odpady. 
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Pro případ, že by žadatel či kdokoliv jiný argumentoval tím, že skládka je 

„nezbytnou plochou technického vybavení“, uvádíme, že v tomto kontextu 

je třeba přívlastek „nezbytnou“ zcela jednoznačně chápat ve vztahu 

k primárnímu dominantnímu účelu využití příslušných pozemků, kterými jsou 

nerušící provozy průmyslové výroby a sklady. V předmětném území lze tedy 

vybudovat pouze takové technické vybavení, které je nezbytné pro 

naplnění primárního účelu území. Jde tedy např. o nezbytné rozvody vody, 

plynu, kanalizace apod. Je zjevné, že pokud by skládka spadala pod 

definici „nezbytná plocha technického vybavení“, primární využití plochy, 

tak jak jej předpokládá ÚPO, by nemohlo být naplněno, neboť kromě 

skládky by v daném území nemohlo být umístěno již nic jiného. 

Že skládka nemůže být ani při velmi extenzivním výkladu označena jako 

„nezbytná plocha technického vybavení“, vyplývá nepřímo také ze 

skutečnosti, že takto definované plochy jsou v ÚPO uvažovány pro všechny 

typy území, včetně např. obytných území či ploch pro sport a rekreaci. 

Z textové části ÚPO je zcela zjevné, že rozšíření stávající skládky Uhy do 

územního obvodu obce Nelahozeves není vůbec uvažováno. ÚPO se na 

několika místech o skládce Uhy zmiňuje, vždy však výhradně v souvislosti se 

sousedním katastrálním územím (Uhy). 

Pokud jde o další využití území těžebny štěrkopísku, ÚPO pro část území 

předpokládá výstavbu průmyslové zóny, jak je dokladováno výše, a pro 

zbytek území požaduje provedení rekultivace: „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). 

Podle čl. 5 odst. 1 vyhlášky obce je možno v řešeném území umisťovat 

stavby, povolovat je, povolovat jejich změny a změny jejich užívání, 

rozhodovat o změně využití území a o ochraně důležitých zájmů v území jen 

v souladu se schválenými regulativy, které jsou součástí této vyhlášky 

(článek 7). Totéž platí o povolování terénních úprav, prací a zařízení. 

Článek 7 vyhlášky obce dále stanoví, že nově stavěné, modernizované 

nebo rekonstruované stavby a zařízení musí odpovídat charakteristice 

území a ploch. Charakteristika jednotlivých ploch (Průmysl, Zemědělská 

hospodářství, Sport a rekreace, Chaty a zahrádkářské kolonie apod.) je 

pak popsána dále v článku 7. Žádná z charakteristik dále specifikovaných 

v článku 7 nepřipouští na daném území výstavbu skládky nebo 

kompostárny. 
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1.3 Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

Mapový podklad předložený žadatelem pod č. D.1.02 (snímek územního 

plánu) jasně ukazuje, že prostor kompostárny se přibližně ve čtvrtině svého 

rozsahu překrývá s plochami ÚSES: 

 

Těmito plochami jsou: 

1. Nadregionální biokoridor NRBK 53 „Nad Kořenicí“: Dosud nefunkční 

úsek nadregionálního biokoridoru (orná půda), na kterém mají být 

vysázeny trvalé travní porosty. 

2. Regionální biocentrum RBC 27 „Kořenice“ (číslo v ÚTP – územně 

technických podkladech: 1862): Z větší části funkční plocha 

teplomilných výsušných strání a lesního porostu. 

Obě plochy ÚSES jsou převzaty do ÚPO a v souladu s § 18 vyhlášky č. 

131/1998 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací 

dokumentaci jsou v jeho závazné části, jak je uvedeno v kapitole D.2 
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textové části ÚPO. ÚPO dále klasifikuje plochy ÚSES jako chráněná území 

(kapitola D.1.4 textové části ÚPO). 

V kapitole B.II.8.1 jsou obě plochy ÚSES označeny jako „zábor pro realizaci 

ÚSES, krajinnou zeleň a zalesnění“. 

V grafické části ÚPO jsou obě plochy ÚSES zakresleny v hlavním výkresu, ve 

výkresu „Limity využití území“ a ve výkresu „Zemědělství, lesnictví, plán 

ÚSES“. 

Následující snímek představuje výřez výkresu ÚPO „Zemědělství, lesnictví, 

plán ÚSES“: 

 

Ochrana uvedených území přímo vyplývá i z vyhlášky obce (čl. 7, část 

D.1.4). Podle čl. 5 odst. 1 vyhlášky obce je možno v řešeném území 

umisťovat stavby, povolovat je, povolovat jejich změny a změny jejich 

užívání, rozhodovat o změně využití území a o ochraně důležitých zájmů 

v území jen v souladu se schválenými regulativy, které jsou součástí této 

vyhlášky (článek 7). Totéž platí o povolování terénních úprav, prací a 

zařízení. 

Je tedy nepochybné, že funkční vymezení obou ploch ÚSES je nutno 

považovat za závazný limit pro jakékoliv územní rozhodování. Na tom 

nemění nic ani skutečnost, že NRBK 53 je dosud nefunkční. Cílem vymezení 
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ploch ÚSES v územních plánech obcí totiž není jen ochrana ploch 

funkčních prvků ÚSES (vyloučením změn ve využití území, které jsou 

v rozporu s funkcí těchto ploch), ale stejně tak i územní ochrana ploch 

potřebných pro založení chybějících prvků (viz „Metodika zapracování 

ÚSES do územních plánů obcí“, vydaná Ústavem územního rozvoje ve 

spolupráci s odborem územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj 

v roce 1998). 

Na plochách ÚSES zahrnutých do závazné části ÚPO je tedy možné 

povolovat pouze takové stavby, které nejsou v rozporu se stávajícím 

funkčním vymezením území (pro již funkční plochu RBC 27) či které nejsou 

v kolizi s cílovým funkčním vymezením plochy, která dosud požadovanému 

účelu neslouží (NRBK 53). 

Mezideponie kompostárny být tedy na daných plochách povolena 

nemůže – umístění betonových či asfaltobetonových ploch, na kterých 

bude těžkými nákladními automobily dočasně ukládán vstupní odpad 

nebo výstupní substrát a kompost, je ve zcela zjevném rozporu s účelem 

daných ploch a jde přímo proti hlavnímu smyslu jejich ochrany. 

Znovu zdůrazňujeme, že plocha NRBK 53 požívá ochrany už nyní a že je 

třeba již dopředu odmítnout případný argument (který zazníval v rámci 

neoficiálních diskusí zástupců OsN s pracovníky jednoho dotčeného 

orgánu), že kompostárna představuje jen dočasné využití plochy a cílově 

zde biokoridor bude vybudován. Je třeba zdůraznit, že zahrnutí 

plánovaných ploch ÚSES do územně plánovací dokumentace představuje 

nejvyšší stupeň ochrany, která z pohledu územního plánování přichází 

v úvahu, a zpochybnění tohoto instrumentu by popřelo celý smysl 

dotváření ÚSES, které je dle § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny veřejným zájmem. 

Ochrana tohoto konkrétního území je nezbytná o to více, že provoz skládky 

a kompostárny je dle dokumentace předložené žadatelem předpokládán 

na 20 let a po celou tuto dobu (a možná i déle, neboť ukončení provozu 

po 20 letech není nikým nijak garantováno, hovoří se pouze o 

předpokládaném termínu) by nebylo možné naplnit funkci biokoridoru, tak 

jak ji předpokládá plán ÚSES a závazná část ÚPO. Kromě toho je zapotřebí 

podotknout, že kompostárna je žadatelem v předložené dokumentaci 

k územnímu řízení označována jako trvalá stavba, tzn. žadatel zjevně 

nepočítá s odstraněním příslušných betonových či asfaltobetenových 

ploch a dalších souvisejících staveb po ukončení provozu. 

RBC 27 Kořenice je pod číslem 1862 (dle evidence ÚTP) obdobným 

způsobem zahrnuto také do ÚP VÚC. V článku 3 odst. 2 závazné části ÚP 
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VÚC se uvádí: “Na plochách zahrnutých do ÚSES je zákaz umisťování 

staveb s výjimkou liniových staveb pro dopravu a pro technické vybavení.” 

Pojem „liniová stavba“ není sice ve stavebním zákoně explicitně definován, 

obvykle se však za liniovou stavbu považuje „stavba, u níž podstatně 

převládá jeden rozměr, tj. délka nad šířkou a výškou; je to např. pozemní 

komunikace, dráha“ (ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii). 

Všeobecně se za liniové stavby považují stavby pozemních komunikací, 

stavby drah, stavby vedení pro přenos, rozvod a distribuci energií (elektřina, 

teplo, plyn), stavby produktovodů, stavby vedení elektronických 

komunikací či stavby vodovodů a kanalizací. Pojem „liniová stavba“ je pak 

již přesně definován v návrhu novely stavebního zákona, který je 

v současné době projednáván Legislativní radou vlády – v novém odst. 7 § 

2 se mezi liniové stavby taxativně zařazují kromě výše uvedených ještě 

vzletové a přistávací dráhy a pohybové plochy letišť, ochranné hráze, 

odvodňovací a závlahové systémy, plavební a derivační kanály. 

Toto obsáhlé vysvětlení termínu „liniová stavba“ zde uvádíme proto, aby 

nevznikly žádné pochybnosti o tom, že skládka a kompostárna nemůže být 

chápána jako liniová stavba a je tedy v části překrývající se s biokoridorem 

Kořenice v rozporu s čl. 3 odst. 2 závazné části ÚP VÚC. 

Při neoficiálních diskusích s pracovníky Městského úřadu Kralupy nad 

Vltavou, odboru životního prostředí, vyšlo najevo, že grafické zakreslení 

ÚSES v ÚPO se mírně liší od novějších mapových podkladů ÚSES. Není 

vyloučeno, že v budoucnu dojde k úpravám ÚPO, v nichž budou plochy 

ÚSES zakresleny jinak. Do té doby je však pro rozhodování v území zcela 

jednoznačně rozhodujícím podkladem platný ÚPO, který má jako obecně 

závazný podklad nepochybně přednost před novými mapovými podklady 

ÚSES, které jsou pouze ve stádiu návrhu. 

1.4 Shrnutí 

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

zda je záměr žadatele v souladu s vydanou územně plánovací 

dokumentací. Podle § 2 odst. 1 písm. n) stavebního zákona se za územně 

plánovací dokumentaci považuje mj. územní plán obce. Podle § 189 odst. 

2 stavebního zákona je pro rozhodování v území závazný i územní plán 

velkého územního celku. 

Hlavní dokumentací, s níž má být záměr podle § 90 stavebního zákona 

konfrontován, je tedy jednak platný územní plán obce Nelahozeves z roku 

2005 včetně příslušné obecně závazné vyhlášky, a dále pak platný územní 

plán velkého územního celku Pražského regionu z roku 2006. 
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V kapitolách 1.2 a 1.3 byl podrobně zdokumentován příkrý a 

několikanásobný rozpor záměru se jmenovanými územně plánovacími 

dokumenty. 

Podle § 92 odst. 2 stavebního zákona stavební úřad žádost o vydání 

územního rozhodnutí zamítne, není-li záměr žadatele v souladu 

s požadavky v § 90. 

Požadujeme tedy, aby stavební úřad na základě uvedených skutečností 

vydání územního rozhodnutí zamítnul. 
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2 ROZPOR ZÁMĚRU SE ZÁKONEM Č. 114/1992 SB. 

O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY 

V předcházející části bylo dokladován rozpor předloženého záměru s ÚPO 

a ÚP VÚC mj. z důvodu kolize s limity využití ploch, které jsou součástí ÚSES. 

V souvislosti s ÚSES dále namítáme, že záměr je v rozporu se zákonem č. 

114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 

§ 4 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny uvádí: „Ochrana systému 

ekologické stability je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků 

tvořících jeho základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se 

podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.“ V § 68 odst. 1 téhož zákona se dále 

uvádí: „Vlastníci a nájemci pozemků zlepšují podle svých možností stav 

dochovaného přírodního a krajinného prostředí za účelem zachování 

druhového bohatství přírody a udržení systému ekologické stability.“ 

Je zcela zjevné, že vybudování kompostárny na pozemku evidovaném 

jako ÚSES by bylo ve flagrantním rozporu s povinností jeho ochrany dle § 4 

odst. 1 zákona, jakož i povinností vlastníka zlepšovat stav dochovaného 

přírodního a krajinného prostředí dle § 68 odst. 1 zákona. 

Skutečnost, že plocha NRBK 53 požívá ochrany dle tohoto zákona, vyplývá 

mj. i z rozhodnutí Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, odboru výstavby a 

územního plánování, ze dne 13. 10. 2010, č. j. MUKV 32592/2010 VYST, sp. sn. 

MUKV-S 2276/2010 VYST, ve věci „Terénní úprava pískovna Uhy“. V tomto 

rozhodnutí je uvedena podmínka č. 3, třetí odrážka, vycházející 

z požadavku Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, odboru životního 

prostředí, č. j. MUKV 13187/2010 OŽP ze dne 21. 5. 2010: ‚Terénní úpravou 

nesmí dojít k dotčení ploch NRBK 53 – nadregionální biokoridor „Nad 

Kořenicí“, který navazuje na RBC 27 – regionální biocentrum „Kořenice“’. 

Skutečnost, že žadatel podmínku nedodržel, neboť v prostoru NRBK 53 zničil 

již provedenou výsadbu stromků, na věci nic nemění. 

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

zda je záměr žadatele v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. 

Mezi tyto předpisy patří i zákon č. 114/1992 Sb. 

Podle § 92 odst. 2 stavebního zákona stavební úřad žádost o vydání 

územního rozhodnutí zamítne, není-li záměr žadatele v souladu 

s požadavky v § 90. 

Požadujeme tedy, aby stavební úřad na základě uvedených skutečností 

vydání územního rozhodnutí zamítnul. 
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3 NEDOSTATEČNÁ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA PRO 

OBSLUHU SKLÁDKY A KOMPOSTÁRNY 

Současná dopravní infrastruktura, představovaná silnicí II. třídy č. 616, je pro 

obsluhu skládky a kompostárny nedostatečná v úseku komunikace 

procházejícího obcí Nelahozeves (části Hleďsebe II. a Podhořany). 

V rámci procesu posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) žadatel předložil 

jako přílohu č. 8 dokumentace akustickou studii vypracovanou společností 

EKOLA group, spol. s r. o. 

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 
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chráněný venkovní prostor nevztahují.  Podle názoru expertů v publikaci 

„Právní ochrana před hlukem“ (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. 

Zdůrazňujeme, že uvedené závěry lze dovodit přímo z dokumentace 

předložené žadatelem v kombinaci se satelitní mapou příslušného území.  

K akustické studii dále dodáváme, 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. 

Kromě toho byl odhad budoucího zatížení silnice pravděpodobně 

podhodnocen, neboť nebral v úvahu, že průměrné vytížení TNA vezoucího 

kaly z ČOV do kompostárny je 22 tun, zatímco průměrné vytížení TNA 

vezoucího odpad na skládku je 6,72 tun. Ve výpočtu nebylo zohledněno, 

že TNA o hmotnosti 22 tun způsobuje svému okolí v průměru větší hluk než 

TNA vezoucí 6,72 tun. Toto zanedbání se pak logicky muselo projevit 

v hodnotách vypočítaných akustických hladin, a to ve prospěch záměru 

žadatele, neboť výpočet vycházel z  procentuálního nárůstu počtu TNA 

vyvolaného záměrem vůči současnému stavu, přičemž bral v úvahu pouze 

počet TNA bez ohledu na jejich vytížení, ačkoliv nárůst je vyvolán prakticky 
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pouze kompostárnou a vytížení TNA jezdících na kompostárnu je výrazně 

vyšší než vytížení TNA jezdících na skládku. 

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. 

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. 

Jak bylo výše dokladováno, na silnici č. 616 v intravilánu obce Nelahozeves 

dochází prokazatelně již dnes k překračování zákonných hlukových limitů, a 

realizace záměru by situaci ještě dále zhoršila. Tato tvrzení se opírají přímo o 

dokumentaci předloženou žadatelem. Navíc je třeba vzít v úvahu, že 

žadatel při výpočtu zanedbal (ve svůj prospěch) vytížení TNA a kvalitu 

povrchu vozovky, takže ve skutečnosti je míra a četnost překračování 

zákonných hlukových limitů pravděpodobně ještě vyšší. 

Protože předmětný úsek silnice má být využíván pro dopravu odpadů na 

skládku a kompostárnu a příslušné cesty zpět, dopravní infrastrukturu pro 

realizaci záměru by bylo možné považovat za dostatečnou jen za 

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

na předmětném úseku silnice č. 616 snížila pod zákonné limity. 

Vzhledem k tomu, že areál Skládky Uhy je dostupný ještě ze západní 

strany, navrhujeme, aby stavební úřad, rozhodne-li se bez ohledu na naše 

ostatní připomínky vydat územní rozhodnutí, stanovil v tomto územním 

rozhodnutí podmínku, která vyloučí provoz nákladních automobilů 

s výjimkou dopravní obsluhy v úseku mezi vjezdem do areálu skládky Uhy 

a sjezdem ze silnice II. třídy č. 608, oboustranným osazením dopravních 

značek B04 a dodatkových tabulek E12, přičemž by bylo na žadateli, aby 

si splnění této podmínky u příslušných orgánů státní správy vyjednal. 
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4 MOŽNÝ KONTAKT PODZEMNÍCH VOD S TĚLESEM 

SKLÁDKY 

Z projektové dokumentace vyplývá možný kontakt podzemních vod s 

tělesem skládky.  

Projektová dokumentace k záměru obsahuje informaci o těsné blízkosti 

hladiny podzemních vod a spodního okraje tělesa skládky. Nejvyšší hladina 

podzemní vody byla naměřena ve výši 219,55 m n. m. (příloha č. 5 

dokumentace EIA, tabulka 3 na str. 9 a text na str. 38), nejnižší místo 

základové plochy složiště je 220,34 m n. m. (dle vyjádření zpracovatele 

posudku EIA na str. 72 dole). Základová spára těsnění dna tělesa skládky 

tak bude umístěna pouhých 79 cm nad dosud naměřenou maximální 

hladinou podzemní vody. 

S ohledem na pohyb hladiny podzemních vod z těchto informací vyplývá 

možný kontakt podzemních vod s budoucím tělesem skládky. Pohyb 

hladiny podzemních vod byl pozorován na jezírku v prostoru bývalé 

pískovny, které se nachází v těsném sousedství zájmového prostoru 

jihovýchodním směrem. 

Na možný nárůst hladiny podzemních vod upozorňoval i odbor ochrany 

vod Ministerstva životního prostředí ve svém stanovisku k dokumentaci EIA 

ze dne 7. 5. 2010, č. j. 1351/650/10 a konstatoval, že projekt se vůbec 

nezabývá možností nástupu hladiny podzemní vody do úrovně, která by 

převyšovala kótu základové spáry skládky. Zpracovatel posudku však 

námitku odbyl konstatováním, že „dramatické zvýšení hladiny podzemní 

vody vzhledem k charakteru podloží skládky se nepředpokládá“. Toto 

tvrzení však zpracovatel posudku neopírá o žádná fakta a je tedy třeba na 

něj pohlížet jako na spekulativní a ničím nepodložené. 

Požadujeme proto, ještě před vydáním územního rozhodnutí: 

1. podrobnější vyjádření orgánů odpovědných za ochranu vod, 

zejména pak doložení historie pohybu hladiny podzemních vod v 

širším okolí skládky, 

2. úpravu projektu ve smyslu zvýšení nejnižšího bodu tělesa skládky na 

vzdálenost min. 3 metry od nejvyšší pozorované hranice podzemních 

vod (nebo jinou bezpečnou vzdálenost, která vyplyne z doložené 

historie pohybu hladiny podzemních vod). 
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5 VÝŠKA TĚLESA SKLÁDKY A STANOVISKO ORGÁNU 

OCHRANY PŘÍRODY DLE ZÁKONA 114/1992 SB. 

Je navrhováno výrazné a dominantní pokračování tělesa skládky nad terén 

do výšky cca 22 m. V komplexu jde o hmotově a vizuálně krajinářsky 

významný objekt, který není v souladu s okolní krajinou. 

Tvar IV. etapy tělesa skládky, po naplnění jeho kapacity, je navržen 

s vrcholovou částí, po rekultivaci a konsolidaci odpadu, výškově osazenou 

na kótě 254,50 m. n m, což je cca 22 m nad úrovní původního terénu a 7,3 

m nad navrženou vrcholovou částí tělesa skládky I.–III. etapa. 

Požadujeme proto, aby územní rozhodnutí bylo vydáno pouze za 

předpokladu, že dojde ke snížení kapacity skládky o min. 30 % a v souvislosti 

s tím ke snížení výšky tělesa skládky na úroveň současné skládky Uhy I.–III. 

etapa. Tuto úroveň projekt IV. etapy významně převyšuje. V České 

republice přitom dochází k postupnému snižování ročního množství 

ukládaných odpadů. Příčinou tohoto trendu je třídění komunálního 

odpadu a snižování jeho celkového objemu. 

V každém případě požadujeme, aby si stavební úřad vyžádal souhlas 

orgánu ochrany přírody dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. na ochranu 

přírody a krajiny, neboť souhlasné stanovisko dle uvedeného ustanovení 

zákona je pro vydání územního rozhodnutí nezbytnou podmínkou. Zároveň 

požadujeme, aby v tomto stanovisku bylo uvedeno, že jde o stanovisko ve 

smyslu výše uvedeného ustanovení, a aby obsahovalo vyčerpávající 

vysvětlení, jak se příslušný orgán ochrany přírody vypořádal s požadavkem 

§ 12 odst. 1 tohoto zákona, který 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“. Ze 

stanoviska by mělo být zřejmé, jakým způsobem příslušný orgán 

k souhlasnému či nesouhlasnému stanovisku dospěl. Tento požadavek 

vznášíme zejména s ohledem na to, že kritéria pro posuzování dopadu na 

krajinný ráz jsou v zásadě neměřitelná a posuzování má tak do značné míry 

subjektivní charakter. Pouze podrobné zdůvodnění souhlasu či nesouhlasu 

umožní, aby toto stanovisko bylo případně přezkoumatelné odvolacím 

orgánem či nezávislým znalcem. 
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6 VZTAH ZÁMĚRU K DALŠÍM EKOLOGICKÝM ZÁTĚŽÍM 

V OKOLÍ 

V dosavadní dokumentaci žadatele není uspokojivě vyřešena celková 

ekologická zátěž v územním obvodu obce Nelahozeves. 

1. V blízkosti se nachází spalovna nebezpečného odpadu, jejíž vliv na 

celkovou imisní zátěž by měl být součástí posouzení imisní zátěže. 

2. V těsné blízkosti plánované skládky se nachází stará ekologická zátěž 

– skládka odpadů z výroby styrenů. 

3. V blízkosti skládky se nachází popílkoviště. 

4. V blízkosti se nachází další menší skládka ("skládka Kratochvíl"). 
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7 NEZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK STANOVISKA MŽP V RÁMCI 

EIA 

Vznášíme námitky ke způsobu, jakým byly (resp. nebyly) zohledněny 

některé podmínky závěrečného stanoviska Ministerstva životního prostředí v 

procesu EIA pro fázi přípravy. Požadujeme, aby nebylo vydáváno územní 

rozhodnutí, dokud nebudou tyto podmínky splněny, a zároveň žádáme, 

abychom měli možnost se dodatečně vyjádřit ke způsobu splnění těchto 

podmínek, až budou žadatelem splněny či jinak vypořádány. Konkrétně se 

jedná o tyto podmínky: 

Podmínka 1 

Znění podmínky 

Před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí vypracovat podrobný 

záborový elaborát pro odnětí zemědělské půdy podle bonit a kultur, který 

bude mimo jiné obsahovat i bilanci skrývky svrchních kulturních vrstev půdy, 

plán jejího přemístění a dalšího využití. Tento záborový elaborát projednat s 

příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu a získat jeho 

souhlas. 

Námitka k vypořádání podmínky 

Projektová dokumentace obsahuje pouze rozbor podle čísla parcel. 

Neobsahuje rozbor podle bonit ani podle kultur. 

Projektová dokumentace obsahuje bilanci skrývky, ale neobsahuje plán 

přemístění a dalšího využití. 

Nemáme informaci o projednávání s příslušným “orgánem ochrany 

zemědělského půdního fondu”. 

Pro žádost o odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu (ZPF) musí 

být podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF zpracována samostatná 

zpráva „PODKLAD PRO ODNĚTÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY ZE ZPF“, která tyto údaje 

a informace obsahuje. Souhlas příslušného orgánu ochrany ZPF s vynětím je 

samostatnou přílohou k žádosti o územní rozhodnutí a stává se nedílnou 

součástí územního rozhodnutí. 

Při prohlídce dokumentace na stavebním úřadě dne 14. 11. 2011 

avizovaná příloha "Souhlas orgánu ochrany ZPF s vynětím" nebyla součástí 

dokumentace. Při návštěvě zástupce OsN na stavebním úřadě dne 12. 12. 

2011 sdělila referentka stavebního úřadu tomuto zástupci, že od zmíněné 
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návštěvy dne 14. 11. 2011 do spisu nepřibyly žádné nové listiny a výslovně 

potvrdila, že předmětný souhlas dosud žadatel nepředložil. 

Podmínka 2 

Znění podmínky 

Zahájit jednání s vlastníkem komunikace o uvedení komunikace II/616 

v obci Nelahozeves do vyhovujícího technického stavu a o možnostech 

účasti oznamovatele na řešení případných oprav či úprav komunikace. 

Námitka k vypořádání podmínky 

Investor dosud nedoložil zahájení jednání s vlastníkem komunikace II/616. 

Vzhledem k tomu, že v rámci územního řízení stavební úřad mj. posuzuje, 

zda je záměr žadatele v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a 

technickou infrastrukturu (viz také naše námitka č.3 Nedostatečná 

dopravní infrastruktura pro obsluhu skládky a kompostárny), je splnění této 

podmínky důležitým faktorem pro územní rozhodování.  

OsN se již delší dobu pokouší přesně popsat vlastnické poměry a 

odpovědnost za komunikaci II/616. 

Dosud neexistuje jasné vyjádření žádného státního nebo samosprávného 

orgánu, zejména s ohledem na nedořešené vlastnictví pozemků mezi 

Ředitelstvím silnic a dálnic a Středočeským krajem, resp. Krajskou správou a 

údržbou silnic Středočeského kraje. 

Podmínka 21 

Znění podmínky 

Ze strany oznamovatele záměru zahájit jednání o možnosti změny zařazení 

pozemků, v místech plánované biologické rekultivace terénní úpravy v 

prostoru mezi kompostárnou a současným pásem zalesnění nad ulicí „Pod 

strání“, ze zemědělského půdního fondu na pozemky určené k plnění 

funkce lesa v územním plánu s příslušným orgánem územního plánování a 

současně tuto problematiku projednat s příslušným orgánem ochrany 

zemědělského půdního fondu. 

Námitka k vypořádání podmínky 

Jednání oznamovatele o možnosti změny zařazení pozemků nebylo 

zahájeno. 
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S pozdravem 

 

Ing. Josef Kebrle 

předseda Občanského sdružení Nelahozeves 


