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 186/34/2020
ze dne 20.11.2020

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

I.

Konstatuje,
že opatření obecné povahy č. 1/2019/OOP o stavební uzávěře se na stavbu „D8 MÚK
Zdiby – rozšíření Prosecké radiály, etapa 2 – direktivní větev“ povolenou stavebním
povolením vydaným Ministerstvem dopravy dne 18. 4. 2019, č.j. 770/2018-910IPK/13 a Krajským úřadem Středočeského kraje dne 7. 3. 2019, č.j.
002369/2019/KUSK-DOP/Lac nevztahuje.

II. Ukládá
Obecnímu úřadu Zdiby zajistit uveřejnění rozhodnutí o žádosti o povolení výjimky ze
stavební uzávěry a také doručit jej žadateli.
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

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

Předkladatel:
Provede:
Na vědomí:
Přílohy:

Mgr. Beata Sabolová LL.M., 1. místostarostka
Mgr. Beata Sabolová LL.M., 1. místostarostka
Obecní úřad obce Zdiby
Žádosti o výjimku ze stavební uzávěry ze dne 12. 11. 2020, vč. příloh
Rozhodnutí o žádosti o udělení výjimky

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 186/34/2020
Ředitelství silnic a dálnic ČR – státní příspěvková organizace, zastoupené na základě plné moci
společností PUDIS a.s. IČO: 452 72 891, se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, podalo dne
12. 11. 2020 žádost o povolení výjimky z opatření obecné povahy č. 1/2019/OOP o stavební uzávěře
(„Stavební uzávěra“). Žádost se týká výjimky pro stavbu „D8 MÚK Zdiby – rozšíření Prosecké
radiály, etapa 2 – direktní větev“ („Stavba“) na pozemcích parc. č. 512/36 a st. 571 v k.ú. Zdiby.
Ohledně Stavby bylo dne 12. 6. 2017 Městským úřadem Klecany, stavební úřad („Stavební úřad“),
vydáno rozhodnutí o umístění stavby, č.j. 4446/2017, které nabylo právní moci 18. 7. 2017 ve znění
změny územního rozhodnutí ze dne 7. 12. 2017, č.j. 9079/2017, která nabyla právní moci 11. 1. 2018
a na základě tohoto rozhodnutí vydána stavební povolení Ministerstvem dopravy dne 18. 4. 2019,
pod č.j. 770/2018-910-IPK/13, které nabylo právní moci dne 21. 5. 2019 a Krajským úřadem
Středočeského kraje dne 7. 3. 2019, pod č.j. 002369/2019/KUSK-DOP/Lac, které nabylo právní moci
dne 18. 9. 2019Stavební povolení tedy byla v době nabytí účinnosti Stavební uzávěry pravomocná.
Dle rozhodovací praxe soudů, např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2019, č.j.
1 As 454/2017–102, ve věci obce Chýně, platí: „Nemůže-li mít později vydaný územní plán vliv na
právní moc již vydaných územních rozhodnutí (či stavebních povolení, viz rozsudek Ovesná Lhota), tím
méně je myslitelné, aby stavební uzávěra fakticky znemožnila konzumovat již pravomocná
veřejnoprávní povolení, tedy na základě těchto povolení provádět stavební činnost… Není možné, aby
bylo pravomocné rozhodnutí zpochybněno na základě skutečností, které nastaly až po jeho vydání
(samozřejmě s výjimkou zákonem předpokládaných situací) … regulace stavební uzávěrou se kromě
již zahájených staveb nemůže dotknout ani staveb dosud nezahájených, avšak již pravomocně
povolených (resp. umístěných).“
V souladu s výše citovaným rozsudkem Rada obce konstatuje, že Stavební uzávěra se na Stavbu
nevztahuje.

Č.j.:
Spis. značka:
Vyřizuje: Mgr. Beata Sabolová LL.M.
e-mail: beata.sabolova@obeczdiby.cz
tel: 284 890 220

PUDIS a.s.

Ve Zdibech dne 23.11.2020
ROZHODNUTÍ
o žádosti o udělení 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 vydání výjimky ze stavební uzávěry tímto
k o n s t a t u j e, ž e
opatření obecné povahy č. 1/2019/OOP o stavební uzávěře se na stavbu „D8 MÚK Zdiby –
rozšíření Prosecké radiály, etapa 2 – direktivní větev“ povolenou stavebním povolením vydaným
Ministerstvem dopravy dne 18. 4. 2019, č.j. 770/2018-910-IPK/13 a Krajským úřadem
Středočeského kraje dne 7. 3. 2019, č.j. 002369/2019/KUSK-DOP/Lac
nevztahuje
Odůvodnění:
Ředitelství silnic a dálnic ČR – státní příspěvková organizace, zastoupené na základě plné moci
společností PUDIS a.s. IČO: 452 72 891, se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, podalo dne
12. 11. 2020 žádost o povolení výjimky z opatření obecné povahy č. 1/2019/OOP o stavební uzávěře
(„Stavební uzávěra“). Žádost se týká výjimky pro stavbu „D8 MÚK Zdiby – rozšíření Prosecké radiály,
etapa 2 – direktní větev“ („Stavba“) na pozemcích parc. č. 512/36 a st. 571 v k.ú. Zdiby.
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 20.10. 2020 předloženou žádost a konstatovala, že ohledně
Stavby bylo dne 12. 6. 2017 Městským úřadem Klecany, stavební úřad („Stavební úřad“), vydáno
rozhodnutí o umístění stavby, č.j. 4446/2017, které nabylo právní moci 18. 7. 2017 ve znění změny
územního rozhodnutí ze dne 7. 12. 2017, č.j. 9079/2017, která nabyla právní moci 11. 1. 2018 a na
základě tohoto rozhodnutí byla ohledně této Stavby vydána stavební povolení Ministerstvem
dopravy dne 18. 4. 2019, pod č.j. 770/2018-910-IPK/13, které nabylo právní moci dne 21. 5. 2019 a
Krajským úřadem Středočeského kraje dne 7. 3. 2019, pod č.j. 002369/2019/KUSK-DOP/Lac, které
nabylo právní moci dne 18. 9. 2019. Stavební povolení byla tedy v době nabytí účinnosti Stavební
uzávěry pravomocná. Z tohoto důvodu lze konstatovat, že Stavební uzávěra se s ohledem na již
pravomocná stavební povolení na Stavbu v podobě, v jaké byla výstavba Stavby povolena výše
uvedenými rozhodnutími, na tuto Stavbu nevztahuje. Uvedené konstatování plyne i ze

závěrů rozhodovací praxe správních soudů v obdobných případech, které Rada při tomto
konstatování vzala na vědomí.
Poučení o opravném prostředku:
Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení jeho vyhotovení žadateli. Dle § 99 odst. 3
stavebního zákona není proti tomuto rozhodnutí přípustné odvolání.
Ve Zdibech dne 23.11.2020
JUDr. Eva Slavíková
Starostka obce Zdiby
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ___ Sejmuto dne: ___
Doručí se:
PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

