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Krajský úřad Středočeského kraje 

Odbor regionálního rozvoje 

Zborovská 11 

150 21 Praha 5 

 

V Nelahozevsi dne 15. 10. 2012 

 

Stanovisko k vyjádřením společnosti Skládka Uhy, spol. s r. o. a obce Nelahozeves 

k 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, se seznámilo s vyjádřeními společnosti 

Skládka Uhy, spol. s r. o. (dále jen „žadatel“) ze dne 24. 8. 2012 a obce 

Nelahozeves (dále jen „obec“) ze dne 24. 8. 2012 k odvolání podanému ze strany 

OsN. 

Vzhledem k tomu, že vyjádření žadatele i obce obsahují řadu nepravdivých či 

hrubě zkreslených informací, považujeme za nutné k některým částem těchto 

vyjádření zaujmout následující stanovisko. 

K vyjádření žadatele, kapitola III., odst. 6 až 13 

Vyjádření OŽP MěÚ Kralupy nad Vltavou z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., 

o vodách (vodní zákon) z 6. 4. 2012, a jeho dvě doplnění (24. 5. 2012 a 5. 6. 2012) 

sice nejsou označena jako závazné stanovisko, bezpochyby se však o závazné 

stanovisko jedná, jak jednoznačně vyplývá z § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb. 

o vodách (vodní zákon): „Ve správních řízeních … při postupu podle stavebního zákona při 

umisťování, povolování, užívání a odstraňování staveb lze vydat rozhodnutí nebo učinit jiný úkon 

jen na základě závazného stanoviska vodoprávního úřadu, pokud mohou být dotčeny zájmy podle 
tohoto zákona.“ 

Pokud by platilo, jak tvrdí žadatel, že uvedená vyjádření nejsou závazným 

stanoviskem, pak by se stavební úřad nutně dopustil porušení zákona tím, že by 

vydal územní rozhodnutí bez příslušného závazného stanoviska, neboť 

vybudováním skládky mohou být nepochybně zájmy podle vodního zákona 

dotčeny a žádný jiný podklad ze strany vodoprávního úřadu nebyl v rámci 

územního řízení k dispozici. 

Vyjdeme-li z předpokladu, že původní vyjádření OŽP MěÚ Kralupy nad Vltavou 

z 6. 4. 2012 je v části, která se odkazuje na vodní zákon, závazným stanoviskem, 

pak jsou bezpochyby závazným stanoviskem i obě jeho doplnění. 
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Jakýkoliv jiný výklad by zcela popíral smysl ustanovení § 89 odst. 1 stavebního 

zákona, které zakazuje stavebnímu úřadu přihlížet k závazným stanoviskům 

uplatněným po lhůtě. Koncentrační zásadu by pak bylo možné snadno obcházet 

vypracováváním dodatků k původním závazným stanoviskům. 

Stavební úřad tedy neměl přihlížet k druhému doplnění závazného stanoviska ze 

dne 5. 6. 2012 a měl se řídit závazným stanoviskem nejvýše ve znění prvního 

doplnění ze dne 24. 5. 2012. Toto závazné stanovisko obsahuje následující 

požadavek: 

„K navrženému technickému řešení likvidace dešťových vod požadujeme doplnit 

posouzení odborně způsobilé osoby pro hydrogeologii včetně posouzení 

hydrotechnických výpočtů z hlediska vlivu na dotčenou část povodí 

a zhodnocení nálevových zkoušek. Vyjádření odborně způsobilé osoby 

požadujeme před vydáním územního rozhodnutí.“ 

Tento požadavek měl stavební úřad zohlednit, ale neučinil tak. 

K vyjádření žadatele, kapitola III., odst. 14 až 18 a zároveň 

k vyjádření obce, str. 2 nahoře 

Žadatel v odstavci 18 zmiňuje lhůtu 7 dnů, která byla dána účastníkům k vyjádření. 

Tato lhůta však sloužila k vyjádření účastníků k námitkám uplatněným do dne 

veřejného jednání, tedy do 25. 5. 2012. V rámci této lhůty nebylo pochopitelně 

možné se vyjádřit k reakci žadatele na tyto námitky, neboť příslušný dokument 

přibyl do spisu až 6. 6. 2012. 

OsN se s obsahem reakce žadatele seznámilo, nebyla mu však už dána možnost 

na něj reagovat. Referentka stavebního úřadu Lenka Millerová se v rozhovoru se 

zástupcem OsN jasně vyjádřila ve smyslu, že další lhůtu k vyjádření již účastníkům 

nedá (a také tak neučinila) a žádná další stanoviska již neočekává, protože by 

tímto způsobem bylo možné dle jejích slov protahovat řízení donekonečna. Přitom 

současně odkázala na zápis z veřejného jednání, z nějž také vyplývá, že stavební 

úřad rozhodne na základě dokladů doložených do termínu ústního jednání a dále 

vyjádření doručených v dodatečné lhůtě 7 dnů, která však byla určena zejména 

žadateli a nikoliv ostatním účastníkům řízení. 

Stejně tak obec Nelahozeves ve svém vyjádření interpretuje lhůtu 7 dnů 

nesprávně, když tvrdí, že lhůta sloužila k reakci na vyjádření žadatele ze dne 6. 6. 

2012, ačkoliv tato lhůta byla stanovena již 30. 5. 2012 a teprve poslední den této 

lhůty vzniklo vyjádření žadatele. 

K vyjádření žadatele, kapitola IV. 

OsN v tuto chvíli považuje za nutné upozornit pouze na známou skutečnost, že 

námitky lze v rámci územního řízení uplatňovat pouze do veřejného ústního 

jednání, jinak se k nim nepřihlíží (§ 89 odst. 1 stavebního zákona). Je tedy zřejmé, 

že minimálně v případě dokumentů označených žadatelem pod písmeny (c), (d) 

a (f) byla OsN jako účastníkovi řízení odepřena možnost vznášet vůči těmto 
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podkladům námitky, neboť tyto dokumenty byly do spisu vloženy až po veřejném 

ústním jednání. 

K vyjádření žadatele, kapitola V. a zároveň k vyjádření obce, 

str. 1 dole 

OsN trvá na tom, že stavební úřad nevypořádal námitky OsN směřující na dotčené 

orgány po věcné stránce. Z judikatury, kterou jsme obsáhle citovali již v odvolání, 

jednoznačně vyplývá, že příslušné námitky měly být buď postoupeny k vyjádření 

příslušným dotčeným orgánům, anebo k nim měl sám stavební úřad zaujmout 

nějaké hodnocení. V odstavcích 41 a 42 žadatel sice uvádí, že stavební úřad 

hodnocení poskytl, toto tvrzení však není nijak doloženo. OsN naopak v úvodním 

výčtu bodu 3 svého odvolání vyčerpávajícím způsobem vyjmenovalo konkrétní 

situace, kdy stavební úřad věcnou podstatu řady námitek OsN a obce vůbec 

neposuzoval a nijak se vůči nim po věcné stránce v rozhodnutí nevymezil. 

K odstavci 39 OsN uvádí, že dodatečnými podklady, které podle tvrzení žadatele 

neexistují, jsou bezpochyby přinejmenším odborné posudky předložené obcí 

v rámci jejích námitek č. 1–6. 

K odstavci 32 až 34, v nichž žadatel zpochybňuje aktivní legitimaci OsN k hájení 

námitek obce, OsN uvádí, že správní řád ani stavební zákon nijak neomezuje 

účastníka řízení, pokud jde o věcnou náplň odvolání. Nic tedy nebrání 

kterémukoliv účastníkovi brojit i proti těm částem rozhodnutí správního orgánu, 

v nichž se rozhodnutí věnuje námitkám jiného účastníka, pokud shledá ve způsobu 

jejich vypořádání rozpor s právními předpisy. Na tom nic nemění ani skutečnost, že 

sama obec nesouhlasí s tím, aby se OsN na nevypořádání jejích námitek 

odvolávalo. 

Navíc je třeba zdůraznit, že minimálně námitky obce č. 1–5 přímo směřují 

k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví, neboť jejich podstatou je 

ochrana kvality podzemních vod a zprostředkovaně též ochrana veřejného zdraví 

obyvatel Nelahozevsi, kteří s těmito podzemními vodami mohou přijít do styku ve 

formě užitkové vody. Protože OsN je účastníkem územního řízení na základě § 23 

odst. 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zastupuje 

v souladu s tímto ustanovením a svými stanovami zejména veřejný zájem ochrany 

životního prostředí a veřejného zdraví. V rámci hájení tohoto veřejného zájmu je 

OsN bezpochyby oprávněno odvolávat se i na jiné podklady než na své vlastní 

a požadovat jejich zohlednění ve výroku rozhodnutí bez ohledu na to, zda je sám 

předkladatel těchto dokumentů se způsobem jejich zohlednění spokojen či nikoliv. 

K vyjádření žadatele, kapitola VI. 

V odstavci 45 žadatel uvádí, že tvrzení OsN, že nebylo přizváno k ústnímu jednání, 

„je neurčité a zmatečné, neboť z něj není vůbec zřejmé, kde a kdy se takové 

jednání mělo konat“. OsN si je vědomo skutečnosti, že parametry zmíněného 

jednání blíže nespecifikovalo, nicméně tak učinit ani nemohlo, protože o existenci 

tohoto jednání nemá k dispozici podrobnější informace. Je nám pouze známo, že 
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takové jednání proběhlo, což nezávisle na sobě potvrdili dva účastníci tohoto 

jednání zmínění v textu odvolání. Z jejich vyjádření navíc přímo vyplynulo, že 

jednání proběhlo v přímé souvislosti s probíhajícím územním řízením. Že takové 

jednání skutečně proběhlo, ostatně připouští i žadatel v odstavci 46. 

K vyjádření žadatele, kapitola VII., odst. 49  

Odvolání OsN není bezdůvodným prodlužováním řízení. Text odvolání v části 

věnující se územnímu plánu obce Nelahozeves (dále jen „územní plán“) není 

prostou kopií námitek podaných v rámci územního řízení, ale přímo reaguje na 

výrok rozhodnutí a jeho odůvodnění. Víceméně beze změny jsou v odvolání 

zopakovány pouze ty části námitek, k nimž se stavební úřad v odůvodnění vůbec 

nevyjádřil. 

K vyjádření žadatele, kapitola VII., odst. 51 až 53  

Žadatel v odstavci 53 tvrdí, že výklad vyhlášky č. 501/2006 Sb., který předložilo 

OsN, by znamenal, „že i např. kanalizace, trafostanice, energetická vedení, 

komunikační vedení veřejné komunikační sítě atd. by nemohly být umístěny na 

jiných plochách, než které jsou v územním plánu označeny jako plochy technické 

infrastruktury“. 

Nic takového ale OsN netvrdilo ani nenaznačovalo. Z § 10 vyhlášky naopak jasně 

vyplývá, že pro tyto stavby není obvykle nutné samostatně vymezovat plochy 

technické infrastruktury, neboť tyto stavby zpravidla nevylučují jiné primární využití 

příslušné plochy. 

V případě skládky je však naopak zjevné, že plocha využívaná jako skládka již 

žádným jiným způsobem využita být nemůže, z čehož jednoznačně vyplývá, že 

taková plocha musí být samostatně vymezena jako plocha technické 

infrastruktury. 

K vyjádření žadatele, kapitola VII., odst. 54 až 58  

Podle žadatele není jasné, z čeho OsN dovodilo, že skladováním se rozumí 

dočasné, a nikoliv trvalé uložení nějaké věci na nějaké místo. Dále žadatel uvádí, 

že takový výklad nevyplývá z žádného právního předpisu. 

Termín skladování je přitom definován přímo ve vztahu k odpadům, a to zákonem 

č. 185/2001 Sb. o odpadech jako „přechodné soustřeďování odpadů v zařízení 

k tomu určeném po dobu nejvýše 3 let před jejich využitím nebo 1 roku před jejich 

odstraněním“ (§ 4 odst. 1 písm. h)). Odpadová legislativa připouští i delší 

skladování odpadů než 3 roky, resp. 1 rok, stále je tím však míněno přechodné, 

nikoliv trvalé ukládání odpadů. Například vyhláška č. 383/2001 Sb. 

o podrobnostech nakládání s odpady v § 7 odst. 4 uvádí: „Sklady, ve kterých jsou 

skladovány odpady určené k odstranění po dobu delší než 1 rok, a sklady, ve 

kterých jsou skladovány odpady určené k využití po dobu delší než 3 roky, musí 
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svým technickým zabezpečením odpovídat ve vztahu ke skladovaným odpadům 

příslušné skupině skládek. Takové skladování se považuje za dlouhodobé.“ 

Z citovaných ustanovení jednoznačně vyplývá, že legislativa jasně rozlišuje mezi 

skladováním odpadů (krátkodobým či dlouhodobým, ale stále dočasným) 

a odstraněním odpadů. Záměr Skládka Uhy – IV. etapa je přitom činností formou 

„ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu“ (kód D1 přílohy č. 4 zákona 

o odpadech), nikoliv přechodné skladování odpadů (kód D15 téže přílohy). 

Tvrzení žadatele v odstavci 58, snažící se obhájit kompatibilitu záměru s plochou 

„Průmysl“, je neudržitelné. Žadatel se snaží tvrdit, že skládka je „nezbytnou 

plochou technického vybavení“. OsN se k této otázce vyjádřilo již v rámci námitek 

k územnímu řízení, nezbývá tedy než příslušnou pasáž zopakovat. 

Je nepochybné, že v tomto kontextu je třeba přívlastek „nezbytné“ 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 územní plán, 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 územním plánu uvažovány pro všechny typy území, 

včetně např. obytných území či ploch pro sport a rekreaci. Výklad žadatele by 

pak vedl ke zcela absurdnímu závěru, že skládka může být vybudována třeba 

i v obytném území. 

K vyjádření žadatele, kapitola VII., odst. 59 až 63  

OsN nerozumí tvrzení žadatele v odstavci 60, v němž žadatel tvrdí, že „OsN cituje 

pasáže záměrně vytržené z kontextu a bez jakýchkoliv souvislostí k celkovému 

textu“ a že kapitola B.II.8.1.1 „se zabývá úplně jinou problematikou“. 

OsN v textu odvolání citovalo celou pasáž kapitoly B.II.8.1.1, která se věnuje 

požadavkům na rekultivaci pískovny. Nic tedy z kontextu vytrženo nebylo 

a uvedení příslušné citace jde přímo k věci.  

V odstavci 61 žadatel obsáhle cituje z kapitoly B.II.11.2.8. Celá tato citace 

(s výjimkou posledních dvou vět) se však zabývá plochou plánované průmyslové 

zóny, která je v územním plánu vymezena jako plocha „Průmysl“ a nikoliv jako 

„Těžebna“. Pro část bývalé pískovny v nezastavěném území mimo území 

plánované průmyslové zóny je tato kapitola irelevantní. 

V odstavci 62 se žadatel opět vrací k ploše „Průmysl“ a tvrdí, že „územní plán 

obce skládku začleňuje pod kategorii ‘průmysl’”, což opírá o spojení vět 

„Západně od navržené průmyslové zóny je na sousedním katastru navržena řízená 
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skládka.“ a „Tento potenciální rozvoj průmyslu představuje pro obec perspektivu 

pracovních příležitostí i celkového ekonomického oživení.“ 

Z těchto dvou vět však žádné takové závěry nevyplývají. Z citovaných pasáží, 

v kontextu celé zmíněné kapitoly, vyplývá pouze skutečnost, že výstavba skládky 

v sousedním katastru představuje, společně s plánovanou průmyslovou zónou, pro 

obec perspektivu pracovních příležitostí i celkového ekonomického oživení. Žádné 

jiné závěry z uvedených pasáží nevyplývají. Z konstatování, že v sousedním 

katastru je navržena řízená skládka, nelze nijak dovodit, že by měla být tato 

skládka umístěna v katastru obce Nelahozeves. 

Je třeba si také uvědomit, že územní plán obce Nelahozeves byl vypracován 

v roce 2003. V té době byla v provozu II. etapa Skládky Uhy a připravovalo se 

rozšíření o III. etapu. Zmínkou o „řízené skládce“ „na sousedním katastru“ je tedy 

myšlena tehdy plánovaná III. etapa skládky v katastru obce Uhy, nikoliv IV. etapa, 

kterou chce žadatel provozovat v katastru obce Nelahozeves.  

K vyjádření žadatele, kapitola VII., odst. 66 až 73 

OsN nepopírá, že výstavba skládky může být za určitých okolností ve veřejném 

zájmu a že v obecné rovině je existence skládek nezbytná. 

Žadatel však v celém svém vyjádření v této kapitole vychází z předpokladu, že 

Skládka Uhy – IV. etapa je ve veřejném zájmu prostě proto, že jde o skládku 

komunálních odpadů. 

Tento předpoklad OsN odmítá. Od počátku územního řízení konstantně tvrdíme, 

že veřejný zájem nelze a priori uplatnit na každou skládku pouze s obecným 

odkazem na potřebu skládkování jako odvětví lidské činnosti, a dále podrobnou 

argumentací dokládáme, že výstavba IV. etapy Skládky Uhy ve veřejném zájmu 

není. K této konkrétní argumentaci se žadatel nijak nevymezil. 

K vyjádření žadatele, kapitola X. 

Žadatel v celém svém vyjádření vychází ze skutečnosti, že realizací záměru nemá 

dojít k navýšení intenzity dopravy oproti stávajícímu stavu. 

OsN v textu námitek i odvolání podrobně zdůvodnilo, proč je dopravní 

infrastruktura pro obsluhu skládky nedostatečná již nyní. Poukázalo přitom na 

překračování zákonných hlukových limitů, které vyplývá přímo z dokumentace 

žadatele. Žadatel ostatně pravdivost tohoto tvrzení nijak nepopírá, ačkoliv v jiných 

oblastech rozebírá text odvolání OsN do velkých podrobností. 

OsN konstantně zastává názor, že relativní srovnávání intenzity dopravy vyvolané 

současnou III. etapou skládky a plánovanou IV. etapu pro obhajobu dostatečnosti 

dopravní infrastruktury nestačí. Jsou-li již nyní na silnici č. II/616 prokazatelně 

překračovány hlukové limity, pak by IV. etapa skládky tento protiprávní stav pouze 

dále zakonzervovala. K této námitce se stavební úřad nijak věcně nevymezil 

a neučinil tak ani žadatel ve svém vyjádření. 
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Pokud jde o odstavec 92 vyjádření žadatele, OsN se na zmiňovaný rozsudek 

odkázalo zejména s poukazem na skutečnost, že stavební úřad neprovedl 

autonomní úvahu reagující na námitky OsN týkající se překračování hlukové 

zátěže a pouze poukázal na stanovisko Krajské hygienické stanice, která se však 

k velmi konkrétně formulované námitce nijak nevyjadřuje. Stejně tak OsN 

s odkazem na zmíněný rozsudek poukázalo na nelogické a procesně nesprávné 

zahrnutí podmínky č. 9 do stavebního řízení, ačkoliv podle názoru OsN, opřeného 

o odpovídající argumentaci, by měla být hluková studie stanovená podmínkou 

č. 9 vypracována ještě před vydáním územního rozhodnutí. 

Z tohoto hlediska je lhostejné, že stavba, která je předmětem zmiňovaného 

rozsudku, je značně odlišná od situace na silnici č. II/616. OsN vytýká rozhodnutí 

stavebního úřadu zejména procesní pochybení, která jsou analogická procesním 

pochybením učiněným Úřadem městské části Brno-sever a následně Magistrátem 

města Brna jako odvolacím orgánem. 

OsN také odmítá tvrzení žadatele, že není oprávněno vznášet podmínky vztahující 

se k hluku. OsN je účastníkem územního řízení na základě § 23 odst. 10 zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a v souladu s tímto 

ustanovením a svými stanovami zastupuje zejména veřejný zájem ochrany 

životního prostředí a veřejného zdraví. Překračování zákonných hlukových limitů 

může mít bezpochyby závažné dopady na životní prostředí v dané oblasti a na 

zdraví obyvatel, kteří v této oblasti nadměrným hlukem trpí. Někteří z těchto 

obyvatel jsou přímo členy OsN. 

K vyjádření žadatele, kapitola XI. 

Žadatel v odstavci 97 tvrdí, že „se v krajině, kde má být záměr realizován, 

nevyskytují žádné významné krajinné prvky či kulturní dominanty krajiny“. 

Obdobně v odstavci 98 žadatel hovoří pouze o významných krajinných prvcích 

a pomíjí další okolnosti, které musí být při posuzování dopadů na krajinný ráz 

posuzovány. 

Předmětem odvolání OsN vůči závaznému stanovisku OŽP MěÚ Kralupy nad 

Vltavou ze dne 28. 3. 2012, č. j. MUKV 9901/2012 OŽP však byla zejména 

skutečnost, že správní orgán nevyhodnotil správně (či spíše vůbec) ohled na 

harmonické měřítko a vztahy v krajině, což je oblast, k níž se žadatel vůbec 

nevyjádřil. Odvolání OsN bylo v této části opřeno o odpovídající judikaturu 

(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 4. 2005, č. j. 1 As 17/2004-41), k níž 

se žadatel také nijak nevymezil. Místo toho žadatel v odstavcích 97 a 99 obhajuje 

napadené stanovisko opět jen existencí tohoto stanoviska. 

Pokud jde o odstavce 100 a 101, OsN upozorňuje, že podstatou odvolání v této 

části je zejména skutečnost, že OŽP MěÚ Kralupy nad Vltavou se zjevně vůbec 

nezabýval otázkou viditelnosti tělesa skládky ze vzdálenějších pohledů. Podle 

názoru OsN je správní orgán povinen při posuzování dopadu určitého záměru na 

krajinný ráz takové posouzení provést, pokud existuje reálný předpoklad, že 

skládka bude viditelná i ze vzdálenějších míst. Smyslem předložených fotografií 

pak bylo podpořit tento předpoklad.  
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Zejména v případě fotografie zástavby Lešan je zcela 

zřejmé, že je-li zástavba viditelná z místa úpatí skládky, 

pak musí být analogicky z Lešan viditelné místo, odkud 

byla fotografie pořízena. OsN v této souvislosti v textu 

odvolání (stejně jako v námitkách, kterými se stavební 

úřad po věcné stránce vůbec nezabýval) konstatovalo, 

že vzhledem k předpokládané výšce 22 metrů nad 

úroveň původního terénu může těleso skládky z řady 

objektů v Lešanech částečně překrýt výhled na horu Říp 

a na další vzdálenější dominanty v krajině. V tomto 

smyslu OsN nerozumí výhradě žadatele formulované 

v odstavci 100, že předložené fotografie jsou v tomto 

ohledu neprůkazné. Pro podporu svého tvrzení OsN 

přikládá výřez mapy, z nějž je zřejmé, že záměr Skládka 

Uhy – IV. etapa se má nacházet právě na pohledové 

ose mezi Lešany a horou Říp. 

 

S pozdravem 

 

Ing. Josef Kebrle 

předseda Občanského sdružení Nelahozeves 


