Obec Zdiby
Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66

e-mail: podatelna@obeczdiby.cz, identifikátor datové schránky: vt2b6m8

RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby
Číslo 171/32/2020
ze dne 23.10.2020

k výjimce z Opatření obecné povahy obce Zdiby č. 1/2019/OOP
o stavební uzávěře
Rada obce Zdiby tímto,

I.

Konstatuje,
že žádosti o povolení výjimky pro haly F a budovy E – jídelny, na pozemcích parc. č.
247/3, 247/4, 124/3, 521, 600, 591, 525, 573 541/1, 541/2, 600, 591, 525, 573, 891,
192/1, všechny v k.ú. Zdiby, včetně okolních pozemků zasažených stavbami, nesplňují
požadavky kladené na obsah žádosti ustanovením § 45 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád a nelze z nich seznat, zda výjimka z opatření obecné povahy obce Zdiby č.
1/2019/OOP, o stavební uzávěře ve vztahu k výše nadepsaným pozemkům
neohrožuje účel sledovaný tímto opatřením.

II. Vyzývá
žadatele o povolení výjimky z opatření obecné povahy obce Zdiby č. 1/2019/OOP, o
stavební uzávěře ve vztahu k hale F a budově E – jídelna, k doplnění podaných
žádostí, a to konkrétně k přesné specifikaci záměru, ohledně kterého žádá o výjimku
ze stavební uzávěry (doložením aktuální projektové dokumentace týkající se záměru),
a dále k specifikaci z jakého konkrétního zákazu obsaženého ve stavební uzávěře žádá
o povolení výjimky.

III. Ukládá
Obecnímu úřadu Zdiby zajistit uveřejnění výzvy k doplnění žádostí rady obce na
úřední desce obce Zdiby a také doručit jej žadateli.
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.
1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:

Mgr. Beata Sabolová LL.M., 1. místostarostka

Provede:

Mgr. Beata Sabolová LL.M., 1. místostarostka

Na vědomí:

Obecní úřad obce Zdiby

Přílohy:

Žádosti o výjimku ze stavební uzávěry ze dne 15. 6. 2020
Výzva k odstranění vad žádostí

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 171/32/2020

Ing. J
O
, bytem
, žádostí datovanou 15. 6. 2020
požádal o povolení výjimky z opatření obecné povahy č. 1/2019/OOP o stavební uzávěře
(„Stavební uzávěra“). Žádosti se týkaly výjimky pro Průmyslový areál Stará pošta Zdiby,
haly F a budovy E – jídelny, na pozemcích parc. č. 247/3, 247/4, 124/3, 521, 600, 591, 525,
573 541/1, 541/2, 600, 591, 525, 573, 891, 192/1, všechny v k.ú. Zdiby, včetně okolních
pozemků zasažených stavbami.
Žádost je posuzována jako podání podle ustanovení § 37 správního řádu. V žádosti musí
být uvedeny údaje o žadateli, vlastníku nemovitosti, pokud jím není sám žadatel, a údaje o
pozemku či stavbě, na niž se má výjimka vztahovat. Dále musí být specifikován záměr, pro
který má být výjimka povolena a přesné určení z jakého zákazu má být výjimka udělena.
Místostarostka Mgr. Beata Sabolová LL.M., již dříve opakovaně neformálním způsobem (emailová a telefonická komunikace) žádala žadatele o přesnou specifikaci záměru (např.
doplněním projektové dokumentace), ze které bude patrný konkrétní záměr žadatele.
Žadatel sice odkazoval na dříve předloženou projektovou dokumentaci, nicméně obec již
v rámci odpovědi ze dne 16. 12. 2019 na žádost žadatele o souhlas k napojení na kanalizaci
„Budovy F, Průmyslový areál Stará Pošta“ obec Zdiby, uvedla výčet nedostatků k této
dokumentaci a vyzvala žadatele k zajištění nápravy. Jelikož k žádosti žadatele datované
15. 6. 2020 nebyla žádná dokumentace přiložena a nebyla dodána ani na základě
neformálních výzev. Rada proto nemůže posoudit, zda např. dokumentace reagovala na
výtky obce a jakým způsobem, zda záměr nedoznal jiných změn, a zda tedy záměr
neohrožuje účel sledovaný Stavební uzávěrou. Ve vztahu k budově E – jídelna, pak nebyla
dokumentace dodána vůbec.
Dále v žádosti není specifikováno, z jakého konkrétního zákazu obsaženého ve Stavební
uzávěře má být výjimka povolena. Rada předpokládá, že se jedná o výjimku ze zákazu
umisťování staveb ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 stavebního zákona, ale toto musí být
žadatelem postaveno najisto.
Rada obce se proto rozhodla formálně vyzvat žadatele v souladu s ustanovením § 45 odst. 2
správního řádu, aby doplnil žádosti tak, aby přesně specifikoval svůj záměr, ohledně
kterého žádá o výjimku ze stavební uzávěry, a to doložením aktuální projektové
dokumentace týkající se záměru, a dále z jakého konkrétního zákazu obsaženého ve
Stavební uzávěře žádá o povolení výjimky.
Rada určila lhůtu 15 dnů od doručení výzvy, kterou považuje s ohledem na již provedené
předchozí výzvy a nenáročnost doplnění za adekvátní.

Obec Zdiby

Průběžná 11
25066 Zdiby

Ve Zdibech dne 15,6,2020

Věc: Žádost o qýjimku ze stavební uzávěry 1,/2079/OOP

Dobrý den,
podle Článku 4, opaření obecné povahy č.t/?.aLg/OaP, žádámo r4ijimku ze stavební
uzávéry pro pozemkyp,č. 247 /3,247 /4,L24/3,521,600,59L,57,5,573 54UL,541/2,
600, 59 L,525, 57 3, 89 I, 192 / I.

Konkrétně žádáme

o

ffiimku pro budovu

HaIa F

Dne 5, února ZO?anám stavební úřad zastavil řízení o vydání územního rozhodnutí o
umístění budovy Hala F pouze z důvodu stavební uzávěry. SEvební uávěra ie redy
jedinou překážkou pru qfrárrí rfuemnlho rcr.hodnufi na budornr Hata F.

Proto Vás žádáme o qfjimku ze stavební uzávěry na naše pozemky pro tuto naši stavbu a
rovněž probíhajícístavební a územnířízení.
Vzhledem ktomu, že jsme žádali o qýjimku poprvé již1,1.11.2019,žádáme Vás o vyřízení
našížádosti obratem,
Dodáváme, že OOP č.1,/2aL9 / OOP je vydané v rozporu se zákonem, nebylo řádně
zveřejněno a tedy nenabylo právní moci. Přesto Vás žádáme o tuto qýjimku, abychom
nemuseli řešit tuto záležitost soudní cestou.
Pro jistotu rovněž dodáváme, že dokumentaci jste již obdrželi.

S

pozdravem

Obec Zdiby
Průběžná 11

?5a66 Zdiby

Ve Zdibech dne 1_5.6.2020

Věc: Žádost o vfiimi<u ze stavební uzávěry

í/}a1:9íOúP

Dobrli den,
podle Článku 4, opaďení obecné povahy č.llT\Lg/OOP, žádám o qýjimku ze stavební
uzávěry pro pozemky p.č. 24713,?47 /4,L24/3,521,,600,591,525, 573 S4LlL,54Lf 2,
600, 59 1,5 25, 57 3, 89L, Lgz l L.
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V nejbližšídobě očekáráme rozhodnuť l{rajského soudu v této věci a poté by opaffení o
stavební uzávěfu bylo jedinou přeldžkou pro tuto sEvbu.

Proto Vás žádáme o qfiimku ze stavební uzávěry na naše pozemky a tuto naši stavbu a
rovněž probíhajícístavební a územnířízení.
Dodáváme, že OOP č,I/2aL9 /OOP je vydané v rozporu se zákonem, nebylo řádně
zveřeiněno a tedy nenabylo právní moci. Přesto Yásžádáme o tuto ,4fjimku, abychom
nemuseli řešit tuto záležitost soudní cestou,
Pro jistotu rorrněž dodáváme, že dokurnentaci Váš úřad již obdržel.

S

pozdravem

Č.j.: 1993/2020/ZD a 1994/2020ZD
Spis. značka:000439/2020
Vyřizuje: Mgr. Beata Sabolová LL.M.
e-mail: beata.sabolova@obeczdiby.cz
tel: 284 890 220

Pan
Ing.

IDDS:

V

Ve Zdibech dne 23.10 2020
VÝZVA K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ ŽÁDOSTÍ
o povolení výjimky ze stavební uzávěry vydané Opatřením obecné povahy č. 1/2019/OOP o
stavební uzávěře
Rada obce Zdiby („Rada“), příslušná dle § 98 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon,
(„stavební zákon“) k vydání opatření obecné povahy o stavební uzávěře a dle § 99 odst. 3 téhož
zákona příslušná k rozhodování o povolení výjimky ze stavební uzávěry tímto
vyzývá
žadatele k doplnění žádosti o povolení výjimky z opatření obecné povahy č. 1/2019/OOP o
stavební uzávěře.
Odůvodnění:
Ing. J
O
, bytem
, žádostmi datovanými 15. 6. 2020
vedenými pod č.j. 1993/2020/ZD a 1994/2020/ZD požádal o povolení výjimky z opatření obecné
povahy č. 1/2019/OOP o stavební uzávěře („Stavební uzávěra“). Žádosti se týkaly výjimky pro
Průmyslový areál Stará pošta Zdiby, haly F a budovy E – jídelny, na pozemcích parc. č. 247/3,
247/4, 124/3, 521, 600, 591, 525, 573 541/1, 541/2, 600, 591, 525, 573, 891, 192/1, všechny v k.ú.
Zdiby, včetně okolních pozemků zasažených stavbami.
Rada obce Zdiby schválila dne 16. 9. 2019 usnesením č. 79/15/2019 Stavební uzávěru, která byla
vydána podle ustanovení § 6 odst. 6 písm. c) a § 98 odst. 1 stavebního zákona a podle ustanovení
§ 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů („správní řád“).
Rada projednala na svém zasedání dne 23.10.2020 předložené žádosti a usoudila, že žádosti
nesplňují požadavky definované v ustanovení § 45 správního řádu. Žádost je posuzována jako
podání podle ustanovení § 37 správního řádu. V žádosti musí být uvedeny údaje o žadateli,
vlastníku nemovitosti, pokud jím není sám žadatel, a údaje o pozemku či stavbě, na niž se má
výjimka vztahovat. Dále musí být specifikován záměr, pro který má být výjimka povolena a přesné
určení z jakého zákazu má být výjimka udělena.
Rada již dříve opakovaně neformálním způsobem (e-mailová a telefonická komunikace) žádala
žadatele o přesnou specifikaci záměru (např. doplněním projektové dokumentace), ze které bude
patrný konkrétní záměr žadatele. Z žádostí totiž nelze posoudit, zda výjimka ze Stavební uzávěry ve
vztahu k výše nadepsaným pozemkům neohrožuje účel sledovaný Stavební uzávěrou, jakož i další
souvislosti požadované výjimky. Obec již v rámci odpovědi ze dne 16. 12. 2019 na žádost žadatele
o souhlas k napojení na kanalizaci „Budovy F, Průmyslový areál Stará Pošta“ obec Zdiby, uvedla
výčet nedostatků k projektové dokumentaci přiložené k dané žádosti a vyzvala žadatele k zajištění
nápravy. Jelikož k žádosti žadatele datované 15. 6. 2020 nebyla žádná dokumentace přiložena a

nebyla dodána ani na základě neformálních výzev. Rada proto nemůže posoudit, zda např.
dokumentace reagovala na výtky obce a jakým způsobem, zda záměr nedoznal jiných změn, a zda
tedy záměr neohrožuje účel sledovaný Stavební uzávěrou. Ve vztahu k budově E – jídelna, pak
nebyla dokumentace dodána vůbec.
Dále v žádosti není specifikováno, z jakého konkrétního zákazu obsaženého ve Stavební uzávěře
má být výjimka povolena. Rada předpokládá, že se jedná o výjimku ze zákazu umisťování staveb ve
smyslu ustanovení § 2 odst. 3 stavebního zákona, ale toto musí být žadatelem postaveno najisto.
Rada obce tímto vyzývá žadatele v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 správního řádu, aby doplnil
žádosti tak, aby přesně specifikoval svůj záměr, ohledně kterého žádá o výjimku ze stavební
uzávěry, a to doložením aktuální projektové dokumentace týkající se záměru, a dále z jakého
konkrétního zákazu obsaženého ve Stavební uzávěře žádá o povolení výjimky.
Rada obce vyzývá žadatele, aby žádosti doplnil ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy.
Poučení:
Jestliže žadatel nedoplní žádosti ve výše uvedené lhůtě, bude řízení o žádostech v souladu
s ustanovením § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaveno.
S pozdravem

JUDr. Eva Slavíková
starostka

