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 209/38/2021
ze dne 12.2.2021

k nepovolené stavbě v rámci výstavby hal C a D
– obchodně administrativní část, Průmyslový areál Stará pošta Zdiby
Rada obce Zdiby

I.

Bere na vědomí
Informace o vývoji výstavby hal C a D – obchodně administrativní část, Průmyslový
areál Stará pošta Zdiby - v k.ú. Zdiby, prováděné v rozporu s vydaným rozhodnutím
o umístění stavby sp. zn. 644/SÚ/2016, č.j. 9282/2017 SZ, jakož i se stavebním
povolením sp. zn. 585/SÚ/2018, č.j. 6650/2019, ve znění rozhodnutí Krajského
úřadu Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, č.j.
010923/2020/KUSK, sp. zn. SZ 151137/2019/KUSK ÚSŘ/Št (společně jako
„Rozhodnutí“) (dále jako „Stavba“), stavebníkem Ing. Josefem Outlým a Mgr.
Zuzanou Outlou (dále jako „Stavebník“).

II. Konstatuje
1) zásadní nesouhlas s prováděním Stavby v rozporu s vydanými Rozhodnutími,
jakož i s hrubým porušováním právních předpisů Stavebníky a budoucí kolaudací
nepovolené stavby;
2) požadavek obce Zdiby na odstranění nepovolené části Stavby hrubě narušující
veřejný zájem, spočívající zejména v nezbytné ochraně podzemních vod v obci
Zdiby.
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby
Ing. Kateřina Kolářová v. r.
2.

místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:
Provede:
Na vědomí:

JUDr. Eva Slavíková, starostka
JUDr. Eva Slavíková, starostka
Obecní úřad

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 209/38/2021
Porušování vydaných Rozhodnutí
V rámci vydaných Rozhodnutí bylo Stavebníkovi povoleno realizovat Stavbu – budovu „C“ 22,8 x
66,6 m, výška Stavby max. 12 m nad rostlým terénem a budovy „D“ 22,8 x 48 m, výška stavby
max. 11,5 m od stávajícího terénu, přičemž budova C měla být budovou 3 podlažní a v budově
D bylo povoleno 1. PP.
K této stavbě byla Stavebníkem podána žádost o výjimku ze stavební uzávěry – OOP č. 1/2019,
o které rozhodovala rada obce Zdiby dne 14.2.2020 usnesením č. 111/21/2020. Vzhledem ke
skutečnosti, že na Stavbu již bylo vydáno územní rozhodnutí, resp. stavební povolení, bylo tímto
usnesením rady obce konstatováno, že se stavební uzávěra na Stavbu, v podobě povolené
Rozhodnutím, nevztahuje.
Stavebníci však zahájili a provádí Stavbu, která je zcela zjevně v rozporu s Rozhodnutími, neboť
realizují i stavebním úřadem nepovolené podzemní podlaží budovy C. Obecně lze považovat za
zásadní vymezit se proti stavebníkům kteří jednají v rozporu se zákony, vědomě je porušují,
přičemž takové chování by v žádném případě nemělo požívat ochrany ze strany stavebního
úřadu ani jiného veřejného orgánu.
Výzva k zastavení prací – stavební úřad, Stavebník, zhotovitel stavby
Z důvodů uvedených výše považujeme za nezbytné vyzvat stavební úřad k
nařízení bezodkladného zastavení prací, a zároveň podle ust. § 129 odst. 1 písm. b) stavebního
zákona zahájil řízení o odstranění části Stavby realizované v rozporu s Rozhodnutími. Dále vyzvat
rovněž k zastavení prací a porušování právních předpisů jak Stavebníka, tak zhotovitele stavby.
Stavební úřad by měl zahájil se Stavebníky řízení o přestupku podle ust. § 178 odst. 2 písm. g)
stavebního zákona z důvodu provedení Stavby v rozporu se stavebním povolením.
Současně by měl stavební úřad zahájit řízení o přestupku s osobou, která je stavebním
podnikatelem a Stavbu realizuje, neboť se tato osoba dopouští přestupku dle ust. § 181 odst. 1
písm. f) stavebního zákona, jelikož provádí Stavbu v rozporu s příslušnými Rozhodnutími.
Ochrana veřejného zájmu
Realizace Stavby v rozporu s Rozhodnutím s sebou přináší i další faktické negativní dopady pro
obec. Již v rámci záměru realizace jiného projektu v dané lokalitě (GOODMAN ZDIBY LOGISTIC
CENTRE) bylo v řízení EIA prokázáno, že spodní vody se v dané lokalitě nachází již v hloubce okolo
6–7 m pod povrchem. Vyhloubení podzemního podlaží Stavby, které nebylo nikdy řádně
prověřeno, natož pak povoleno, může mít zásadně negativní vliv na hladinu podzemních vod
v obci Zdiby, a to zejména v přilehlých obytných oblastech. Touto skutečností by se měl stavební
úřad dále zabývat, zohlednit ji v dalším řízení, jakož i v řízení o přestupcích.

Příloha DZ: - Vyjádření k výzvě k účasti na kontrolní prohlídce ze dne 10.2.2021

Č.j.: 523/2021/ZD
Spis. značka: 250/2021/ZD
Vyřizuje: JUDr. Eva Slavíková
e-mail: eva.slavikova@obeczdiby.cz
tel: 284 890 215

Městský úřad Klecany
Stavební úřad
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

Ve Zdibech dne 10. 2. 2021
Vyjádření k výzvě k účasti na kontrolní prohlídce
Vážení,
obdrželi jsme výzvu k účasti na kontrolní prohlídce na stavbě „Budova C a D – obchodně administrativní část,
Průmyslový areál Stará pošta Zdiby“ („Stavba“) ze dne 1. 2. 2021, sp. zn. 414/SÚ/2020, č.j. 1029/2021.
Tímto se důrazně ohrazujeme vůči provádění Stavby, která je realizována zcela zjevně v rozporu s příslušnými
povoleními. Žádáme, aby toto naše vyjádření bylo zahrnuto do zápisu z kontrolní prohlídky a aby nadepsaný
úřad neprodleně učinil všechny právní kroky k zamezení pokračování černé výstavby.
1.

Povolení Stavby
Ohledně Stavby bylo dne 19. 12. 2017 nadepsaným úřadem vydáno rozhodnutí o umístění stavby sp.
zn. 644/SÚ/2016, č.j. 9282/2017 SZ, a na základě tohoto rozhodnutí bylo ohledně této Stavby dne 5. 9.
2019 nadepsaným úřadem vydáno stavební povolení sp. zn. 585/SÚ/2018, č. j. 6650/2019 ve znění
rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, ze dne
20. 1. 2020, č.j. 010923/2020/KUSK, sp. zn. SZ 151137/2019/KUSK ÚSŘ/Št (společně „Rozhodnutí“).
Územním rozhodnutím byly mj. umístěny stavby SO 01.c Budova „C“ 22,8 x 66,6 m, výška stavby max.
12 m nad stávajícím terénem a SO 01.d Budova „D“ 22,8 x 48 m, výška stavby max. 11,5 m od stávajícího
terénu, které jsou v územním rozhodnutí blíže popsány následovně:
Budova „C“: V administrativní části je budova 3 podlažní. Univerzální komerční prostory jsou
jednopodlažní se světlou výškou 10 m, orientovány na jih k stávajícímu veřejnému parkovišti před halou
a Zásobovací prostor je ze severu. Komerční prostor lze libovolně rozdělit i na několik menších
maloobchodních provozů, případně služeb nebo využít pro jeden provoz nerušící výroby.
Budova „D": V 1. pp jsou při západní fasádě, která jediná umožňuje přirozené osvětlení prostor okny,
situovaný administrativní plochy, hlouběji do dispozice je komerčně využitelný prostor pro nerušící
výrobu, nebo technické vybavení typu datového úložiště, serveroven atd. V 1.np je kromě
administrativních ploch na jihu opět univerzální komerční prostor občanské vybavenosti pro zařízení
obchodu a služeb nebo nerušící výrobu.
Hmotové uspořádání obou budov je pak zřejmé také ze stavebního povolení, ve kterém se uvádí:
Stavba obsahuje:
- SO 01 Budova "C" ( 1.NP, 2.NP, 3.NP)
Kapacity stavby:
Užitná plocha : 2105 m 2
Zastavěná plocha : 1555 m2

Obestavěný prostor: 18660m3
- SO 01 Budova "D" (1.PP, 1.NP, 2.NP)
Kapacity stavby:
Užitná plocha: 2420 m2
Zastavěná plocha : 1084 m2
Obestavěný prostor: 13008 m3
2.

Rozpor Stavby s Rozhodnutími
Vlastníci pozemků Ing. Josef Outlý a Mgr. Zuzana Outlá („Stavebníci“) zahájili výstavbu Stavby, která je
však prováděna zcela zjevně v rozporu s Rozhodnutími.
Jak je zřejmé z výše uvedených skutečností obsažených v Rozhodnutích, Budova C (objekt označený
jako SO 01.c) byla povolena jako 3 podlažní. Z příloh příslušné dokumentace i Rozhodnutí je zřejmé, že
se má jednat o 3 nadzemní podlaží. Stavebníci však v rozporu s Rozhodnutími realizují i podzemní
podlaží této Budovy C, tedy postupují obdobně jako v případě Budovy D.
Z přiložených fotografií, na kterých je vidět realizace základů stavby několik metrů pod úrovní terénu
a umístění nosných sloupů stropu mezi 1. podzemním a 1. nadzemním podlažím Budovy C, je tedy
zřejmé, že stavebníci realizují prostor pro parkování automobilů v podzemním podlaží, které však
nebylo povoleno.
Stavba je tedy jednoznačně realizována v rozporu s Rozhodnutími.

3.

Obcházení právních předpisů Stavebníky
Dne 1. 10. 2019, tj. po vydání územního rozhodnutí, nabylo účinnosti Opatření obecné povahy obce
Zdiby č. 1/2019/OOP o stavební uzávěře („stavební uzávěra“), které se přímo dotýká pozemků, na
nichž je realizována Stavba.
Čl. 2 stavební uzávěry pak ve vztahu k pozemkům v ní vymezeným stanovuje: „V území vymezeném v
článku 1 tohoto územního opatření se zakazuje veškerá stavební činnost, a to zejména umisťování,
povolování a provádění změn staveb před jejich dokončením ve smyslu ustanovení § 118 stavebního
zákona.“
Stavebníci jsou s existencí stavební uzávěry velmi dobře obeznámeni, neboť opakovaně pro své jiné
záměry žádali o vydání výjimky ze stavební uzávěry.
Stavebníci se snažili stavební uzávěru obejít, když požádali nadepsaný úřad o změnu Stavby před
dokončením, a to z důvodu tvrzené nutnosti změny způsobu statického založení Budovy C. Tato změna
byla povolena rozhodnutím nadepsaného úřadu dne 8. 9. 2020, č.j. 6766/2020, sp. zn. 663/SÚ/2020.
Nicméně toto rozhodnutí bylo zrušeno a věc byla vrácena k novému projednání na základě rozhodnutí
Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu („KUSK“), ze dne
11. 12. 2020, č.j. 172888/2020/KUSK, sp. zn. SZ 160132/2020/KUSK ÚSŘ/HE („Rozhodnutí KUSK“).
Z Rozhodnutí KUSK vyplývá, že Stavebníci o změnu Stavby před dokončením požádali na oko z „důvodu
změny statického založení budovy C z důvodu nutnosti odtěžení zemin pro založení“. Nicméně KUSK
ve svém rozhodnutí konstatoval, že z dokumentace pro změnu Stavby před dokončením nelze zjistit,
jaká změna je ve skutečnosti navrhována. KUSK navíc předeslal, že z doložených podkladů lze usuzovat,
že stavba haly by měla mít nejen halový prostor, ale i další prostor (nejasno, zda pod zemí či nad
zemí) o výšce 4150 mm s nejasným využitím. Přesně toto je výše zmiňované nepovolené podzemní
podlaží pro parkování automobilů.

Je tedy zjevné, že Stavebníci jednají v rozporu se zákony, vědomě je porušují a takové chování by
v žádném případě nemělo požívat ochrany ze strany stavebního úřadu ani jiného veřejného orgánu.
4.

Skutečný účel Stavby
Jednání Stavebníků tedy jednoznačně směřuje k jinému než jimi deklarovanému účelu.
Stavební úřad má však povinnost zkoumat skutečný účel stavby, a to nejen při jejím umisťování a
povolování, ale také v případech, kdy dochází ke změně stavby. To potvrzuje i rozhodovací praxe
správních soudů, mj. rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 27. 3. 2019, č.j. 45 A 119/2016-54, ve
kterém soud uvádí: „…pro specifikaci předmětu řízení není závazné formální označení stavby v žádosti
o její dodatečné povolení ani skutečnosti tvrzené při ústním jednání. Určující je obsah projektové
dokumentace, ze které lze zjistit skutečný charakter a účel povolované stavby.“
Jestliže je tedy ze všech Stavebníky předložených dokumentů seznatelné, že skutečný účel postupu
Stavebníků není důsledkem nutnosti odlišného statického založení budovy C z důvodu nutnosti
odtěžení zemin, ale cílem je vznik podzemního podlaží, nemůže taková změna Stavby být povolena.
Skutečnost, že deklarovaný účel změny Stavba a skutečný cíl jednání Stavebníků je odlišný, vyplývá i
z běžné stavební praxe. V případech, kdy je v průběhu stavby zjištěna nutnost hlubšího založení stavby
z důvodu nedostatečné únosnosti zeminy, je zcela běžné využití založení na pilotách nebo
mikropilotách, v žádném případě není nutné hloubit stavební jámu tak, jak učinili Stavebníci.
Postup vyhloubení stavební jámy je náročnější nejen časově, ale zejména ekonomicky, kdy takové
vyhloubení navýší cenu celého projektu o desítky procent. Je tedy jasné, že kdyby Stavebníci
neplánovali pro podzemní podlaží další využití pro parkování automobilů, nezvolili by tuto variantu
tvrzené změny založení Stavby.

5.

Další postup stavebního úřadu
Z výše uvedeného vyplývá, že Stavebníci i nadále realizují Stavbu, které není řádně povolena. Proto
důrazně žádáme nadepsaný úřad, aby v rámci kontrolní prohlídky vyzval Stavebníky dle ust. § 134 odst.
4 zákona č. 183/2006 Sb. („stavební zákon“) k bezodkladnému zastavení prací, a zároveň podle ust.
§ 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona zahájil řízení o odstranění části Stavby realizované v rozporu
s Rozhodnutími.
Trváme též na tom, aby nadepsaný úřad zahájil se Stavebníky řízení o přestupku podle ust. § 178 odst.
2 písm. g) stavebního zákona z důvodu provedení Stavby v rozporu se stavebním povolením.
Zároveň trváme na tom, aby nadepsaný úřad zahájil řízení o přestupku s osobou, která je stavebním
podnikatelem a Stavbu realizuje, neboť se tato osoba dopouští přestupku dle ust. § 181 odst. 1 písm.
f) stavebního zákona, jelikož provádí Stavbu v rozporu s příslušnými Rozhodnutími.
Apelujeme na nadepsaný úřad, aby v řízeních o přestupcích, kterých se jak Stavebníci, tak stavební
podnikatel dopustili, bral v potaz skutečnost, že Stavebníci obcházejí zákony, uvádějí skutečnosti,
kterými zakrývají své skutečné úmysly a záměrně a vědomě porušují právní normy.
Zároveň žádáme nadepsaný úřad, aby při svém dalším postupu bral na vědomí rozhodovací praxi
správních soudů, která se k černým stavbám staví velmi přísně. Dovolujeme si citovat např. rozsudek
Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 12. 2015, čj. 3 As 35/2015- 32, který k postupu stavebního úřadu
při dodatečném povolování stavby uvádí:
„Z citované judikatury Nejvyššího správního soudu (a nejen z ní) plyne zjevná tendence klást na
stavebníka zvýšené nároky, pokud jde o prokazování podmínek pro dodatečné povolení stavby, a to i

oproti klasickému územnímu či stavebnímu řízení. V této souvislosti je nutno zdůraznit, že takový postup
je zcela logický a oprávněný, neboť účelem řízení o dodatečném povolení stavby je dodatečné zhojení
zcela zásadní vady, kterou je vědomá ignorance zákona stavebníkem, a to jedině za předpokladu, neníli dodatečně povolená stavba v rozporu s veřejným zájmem, územně plánovací dokumentací, ani s cíli
a záměry územního plánování.”
S ohledem na skutečnost, že na Budově C již probíhá realizace 3. nadzemního podlaží, tj. pokročilá fáze
výstavby, požadujeme neodkladné učinění výše uvedených kroků. O tyto kroky jsme žádali nadepsaný
úřad již svým dřívějším podnětem z listopadu 2020, kterému však nebylo vyhověno.
Upozorňujeme, že v případě opětovného nevyhovění naší žádosti budeme nuceni obrátit se na KUSK,
případně na soud s požadavkem na provedení příslušných opatření proti nečinnosti.
6.

Nemožnost dodatečného povolení Stavby
Jak jsme uvedli již výše, pozemky, na nichž se Stavba nachází, jsou dotčeny stavební uzávěrou. Rozšíření
Stavby o podzemní podlaží by představovalo nutnost změny územního rozhodnutí, jelikož se mění
hmotový objem Stavby, který je předmětem územního řízení. S ohledem na stavební uzávěru však tato
změna není možná, resp. k tomu, aby Stavba mohla být dodatečně povolena, by museli Stavebníci
předložit výjimku ze stavební uzávěry.
Stavební uzávěra byla přijata s cílem, aby se obec mohla harmonicky rozvíjet, aby omezila nepříznivé
vlivy na životní prostředí a na zdraví obyvatel.
Důvodem pro vydání stavební uzávěry a pro pořízení nového územního plánu je skutečnost, že
aktuálně stanovené využití dotčených průmyslových ploch nebylo nikdy řádně a komplexně
vyhodnoceno z hlediska vlivů na životní prostředí, veřejné zdraví a udržitelný rozvoj území.
Na území obce jsou již za současného stavu překračovány imisní limity pro benzo(a)pyren, přičemž do
nadlimitně zatíženého území nelze bez dalšího umísťovat stavby, které by vedly ke zvyšování existující
nadlimitní zátěže.
Navíc všechny průmyslové plochy, které vymezují území dotčené stavební uzávěrou, se nachází v
blízkosti obytné zástavby a kulturních nemovitých památek, navíc na horizontu obce a v místě, kde
došlo v posledních letech k výrazné změně podmínek a zátěže. Z odůvodnění stavební uzávěry též
plyne, že bude potřeba rovněž citlivě konkretizovat regulaci výšky budoucích staveb na všech těchto
průmyslových plochách, jejich prostorového uspořádání a dopravního řešení a to tak, aby došlo k co
nejmenšímu zásahu do obytné zástavby a do kulturních památek a do kvality života v obci.
S rozvojem průmyslové oblasti souvisí i nutnost nastavit dopravní podmínky tak, aby výsledné řešení
směřovalo k odvedení dopravy z dané lokality na dálnici D8, a nikoliv na obecní komunikaci II/608.
Pokud by tedy obec povolila další rozvoj v oblasti dotčené stavební uzávěrou, a to, byť jen u jediného
záměru, naprosto by tím zhatila účel, za kterým byla stavební uzávěra přijata a vytvořila by nebezpečný
precedens, který by mohl strhnout lavinu dalších žádostí o udělení výjimky ze stavební uzávěry.
Trváme tedy na tom, aby Stavba v rozsahu, ve kterém je realizována v rozporu s Rozhodnutími, byla
odstraněna.

7.

Nemožnost kolaudace Stavby
Kromě toho, že změnu Stavby nelze dodatečně povolit a obec Zdiby je připravena využít veškerých
dostupných zákonných nástrojů k tomu, aby zajistila příznivé životní prostředí a udržitelný rozvoj svého

území a zabránila nepřípustnému obcházení zákona, kterého se Stavebníci dopouštějí, nelze Stavbu
ani zkolaudovat.
K tomu stavu přispívá i skutečnost, že nadepsaný úřad nezahájil řízení o odstranění stavby již na základě
našeho podnětu z listopadu 2020. Již v té době bylo zcela zjevné, že Stavba vzniká v rozporu
s Rozhodnutími, jelikož nedává absolutně žádný smysl vyhloubit 5 m jámu za účelem změny založení
stavby.
Jednou z podmínek pro kolaudaci stavby stavebním úřadem je, že je stavba v souladu s povolením
stavby a dokumentací, nebo ověřenou projektovou dokumentací.
Jelikož však Stavba již nyní vykazuje zcela zásadní odchylky od Rozhodnutí, nelze ji zkolaudovat. Vzniká
tedy stavba, kterou její vlastník nebude moci využívat, případně za její užívání bude sankcionován,
neboť dle ust. § 178 odst. 1 písm. f) stavebního zákona se ta osoba, která užívá stavbu bez kolaudačního
souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, nebo takové užívání umožní jiné osobě, dopustí přestupku.
Takové jednání lze postihovat sankcí až do výše 1.000.000, - Kč.
Nezkolaudování Stavby má i další dopady, jako např. nemožnost zapsat takovou stavbu do katastru
nemovitostí, řádně ji pojistit apod.
8.

Další negativní dopady Stavby
Realizace Stavby v rozporu s Rozhodnutími s sebou přináší i další faktické negativní dopady. Již v rámci
záměru realizace jiného projektu v dané lokalitě (GOODMAN ZDIBY LOGISTIC CENTRE) bylo v řízení EIA
prokázáno, že spodní vody se v dané lokalitě nachází již v hloubce okolo 7 m pod povrchem. Vyhloubení
podzemního podlaží Stavby, které nikdy nebylo řádně prověřeno, natož pak povoleno, má negativní
vliv na hladinu podzemních vod. Obec se již setkala s informací od vlastníků okolních pozemků, že
zaznamenávají pokles hladiny vody ve studnách. Pokles hladiny vody lze přitom důvodně spojovat
právě s nezákonným prováděním Stavby.
Obec požádala o součinnost příslušný vodoprávní úřad, aby bylo prošetřeno, zda provádění Stavby
v rozporu s Rozhodnutími má negativní vliv na hladinu spodních vod.
Tímto žádáme nadepsaný úřad, aby poskytl uvedeným subjektům potřebnou součinnost tak, aby mohl
být řádně zjištěn dopad Stavby na hladinu podzemních vod v dané lokalitě a zároveň apelujeme na
tento úřad, aby do doby, než dojde k řádnému posouzení dopadů realizace Stavby v rozporu
s Rozhodnutími, zabránil dalšímu provádění této Stavby.

Žádáme výše nadepsaný úřad, aby v rámci kontrolní prohlídky řádně prošetřil provádění Stavby a učinil
takové úkony, které konečně efektivně přispějí k řešení situace vzniklé v důsledku porušování právních
předpisů Stavebníky.

S úctou

Obec Zdiby
JUDr. Eva Slavíková, starostka

Přílohy: Fotografie probíhající výstavby
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