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 79/15/2019
ze dne 16. 9. 2019

k vydání Opatření obecné povahy obce Zdiby
o stavební uzávěře
Rada obce Zdiby tímto,

I.

Souhlasí
s předloženým návrhem po vypořádání uplatněných podmínek a námitek k vydání
Opatření obecné povahy obce Zdiby č. 1/2019/OOP, o stavební uzávěře,

II.

Schvaluje
opatření obecné povahy obce Zdiby č. 1/2019/OOP, o stavební uzávěře, ve znění dle
přílohy tohoto usnesení;

III. Ukládá
obecnímu úřadu zajistit uveřejnění Opatření obecné povahy obce Zdiby
č. 1/2019/OOP, o stavební uzávěře, na úřední desce obce Zdiby.
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:

Opatření obecné povahy obce Zdiby č. 1/2019/OOP, o stavební uzávěře,

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 79/15/2019
Stavební uzávěra je vydávána podle ustanovení § 6 odst. 6 písm. c) a § 98 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“) a podle ustanovení § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).
Proces schvální územního opatření o stavební uzávěře je následující:
Po vydání opatření obecné povahy územního opatření o stavební uzávěře Radou obce
bude toto opatření obecné povahy zveřejněno veřejnou vyhláškou na úřední desce
Obecního úřadu Zdiby a na vývěsce a v elektronické podobě po dobu 15 dnů. Toto
opatření obecné povahy nabude účinnosti dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu, tj.
15. dnem po dni vyvěšení.

Schváleno usnesením Rady obce Zdiby č. 79/15/2019ze dne 16. 9. 2019

Obec Zdiby

Opatření obecné povahy obce Zdiby
č. 1/2019/OOP
o stavební uzávěře
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Rada obce Zdiby vydává podle ustanovení § 6 odst. 6 písm. c) a § 98 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
a podle ustanovení § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“) následující
ÚZEMNÍ OPATŘENÍ O STAVEBNÍ UZÁVĚŘE
ČÁST I.

REGULACE STAVEBNÍ UZÁVĚRY
Článek 1

Vymezení území, pro které platí stavební uzávěra

Územní opatření o stavební uzávěře se tímto vymezuje pro plochy OK – občanské vybavení plošně
rozsáhlá, pro plochy TI1 – technická infrastruktura – sběrný dvůr a pro plochy DS – dopravní
infrastruktura silniční, umístěné v katastrálním území Zdiby a v katastrálním území Přemyšlení; a to
konkrétně pro pozemky:
-

-

parc. č.: 205/2, 205/1, 204, 202/9, 202/8, st. 682, 209, 202/15, 202/16, 202/17, 202/18, 202/14,
202/19, 202/11, 202/4, 202/6, 210/1, 247/3, 210/2, 137/5, st. 458, st. 881, 211, 210/2, 202/4, st.
546, 206/1, st. 805, 206/3, 213/1, st. 660, st. 729, 214/3, 247/4, st. 544, st. 861, st. 860, 234/4,
573, 525, st. 591, st. 600, 521, 124/3, 522, 520, 541/2, st. 891, st. 853, 192/1, 124/38, 124/37,
st. 802, 125/1, st. 490, st. 547, 222/3, 457, 222/3, st. 513/1, st. 513/2, 222/4, 222/ 2, 233, 247/7,
130/35, 488/5, 121/1, 130/34, st. 713, 130/40, 130/59, 130/57, st. 549, 130/58, 130/76, 130/2,
130/41, st. 315, st. 437/1, 501/2, 501/1, 130/52, 130/73, 130/78, 130/42, 130/60, 130/53,
130/77, 130/61, st. 553, st. 602, 130/43, st. 712, 130/50, 130/36, 501/3, 488/1, st. 337, 512/48,
512/47, 201/2, 487/2, 130/71, 488/9, 130/71, 512/35, 559 a 512/36, st. 571, st. 607 zapsané
v katastrálním území Zdiby; a
parc. č.: 128 zapsané v katastrálním území Přemyšlení.

Přílohou a součástí tohoto územního opatření je ověřený výkres na kopii katastrální mapy
s vyznačením území, pro které platí stavební uzávěra. Dotčené území je v zákresu vyznačeno žlutě.

Tento zákres je rozhodující v případě pochybností, zda dotčený pozemek je či není zahrnut do území
dotčeného stavební uzávěrou.
Článek 2

Rozsah a obsah omezení nebo zákazu stavební činnosti

V území vymezeném v článku 1 tohoto územního opatření se zakazuje veškerá stavební činnost, a to
zejména:
-

-

umisťování, povolování a provádění veškerých staveb ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3
stavebního zákona;

umisťování, povolování a provádění změn dokončených staveb v rozsahu podle ustanovení § 2
odst. 5 písm. a), b) a c) stavebního zákona;
umisťování, povolování a provádění změn staveb před jejich dokončením ve smyslu ustanovení
§ 118 stavebního zákona; nebo
terénní úpravy.
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Tímto územním opatřením se neomezují ani nezakazují udržovací práce.
Článek 3

Stavební činnost v době stavební uzávěry

Protože se v rámci projednávaného nového Územního plánu Zdib předpokládá stanovení
podrobnějších regulativů výstavby zaručujících odpovídající kvalitu života obyvatel obce, je na
vymezeném území stavební uzávěrou zakázána veškerá stavební činnost.

Výjimku ze zákazu stavební činnosti může na žádost povolit Rada obce Zdiby za předpokladu, že
navrhovaná stavba nemůže ztížit nebo znemožnit budoucí využití území dle připravovaného záměru
zpracování nového Územního plánu Zdib, a to s přihlédnutím k cílům, tj. zejména s požadavkem na
komplexní řešení rozvojových území a redukce dopravní a jiné zátěže území.
Stavební uzávěrou není v souladu s § 97 odst. 1 stavebního zákona omezeno provádění udržovacích
prací.

Stavební uzávěra se vyhlašuje jako opatření dočasné, na dobu nezbytně nutnou, a to do doby nabytí
účinnosti nového Územního plánu Zdib, který nově stanoví podrobné podmínky a limity pro výstavbu
na plochách dotčených stavební uzávěrou.
Článek 4

Výjimky ze stavební uzávěry

Výjimku ze stavební uzávěry může podle ustanovení § 6 odst. 6 písm. e) a § 99 odst. 3 stavebního
zákona v odůvodněných případech povolit Rada obce Zdiby, jestliže povolení výjimky prokazatelně
neohrožuje sledovaný účel uvedený v odůvodnění tohoto územního opatření. Žadatel o výjimku musí
svoji žádost řádně odůvodnit. Rada obce Zdiby může po žadateli požadovat zajištění zpracování
nezávislého odborného stanoviska, vyjádření či posouzení renomovaného znalce v oboru. Proti
rozhodnutí o výjimce se podle ustanovení § 99 odst. 3 stavebního zákona nelze odvolat.
Článek 5

Podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů

Návrh územního opatření o stavební uzávěře byl projednán s dotčenými orgány. Žádná stanoviska dotčených
orgánů nebyla uplatněna, proto nejsou stanoveny žádné podmínky.

Článek 6

Rozhodnutí o uplatněných námitkách

Uplatněné námitky dotčených osob byly zamítnuty.

Článek 7

Vyhodnocení uplatněných připomínek

Žádné připomínky uplatněny nebyly.

Článek 8

Doba trvání stavební uzávěry

Toto územní opatření bude trvat do doby nabytí účinnosti opatření obecné povahy, kterým se vydává
nový Územní plán Zdib.
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ČÁST II.

ODŮVODNĚNÍ A VYPOŘÁDÁNÍ PODMÍNEK, NÁMITEK A PŘIPOMÍNEK
Článek 9

Odůvodnění stavební uzávěry

Území obce Zdiby je v současné době regulováno Územním plánem Zdib vydaném jako opatření
obecné povahy č. 1/2010 dne 12. října 2010 a účinným ode dne 28. října 2010, ve znění Změny č. 1,
která byla vydána jako opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP usnesením zastupitelstva obce
č. 2/10/18 ze dne 4. 10. 2018 a nabyla účinnosti dne 24. 10. 2018. Zastupitelstvo obce Zdiby rozhodlo
o pořízení nového územního plánu obce Zdiby usnesením č. 15/2/2019 ze dne 27.6.2019.

Stavební uzávěra se vymezuje pro plochy OK – občanské vybavení plošně rozsáhlá, pro plochy, pro
plochy TI1 – technická infrastruktura – sběrný dvůr a pro plochy DS – dopravní infrastruktura
silniční, umístěné v katastrálním území Zdiby a v katastrálním území Přemyšlení, a to z důvodu
neúměrné dopravní zátěže a překračování hlukových a imisních regulativů v obci.

Nová výstavba na průmyslových plochách a plochách dopravní infrastruktury, jakož přestavby,
dostavby či jiné úpravy či změny staveb, které by zvýšily zatížení území, které jsou vymezeny
územím dotčeným stavební uzávěrou, jsou již neúnosné. Zejména nová výstavba dalších
skladovacích či logistických areálů, výrobních areálů, velkých parkovacích ploch, nových dopravních
staveb, jakož i areálů umožňujících nakládání s odpady, to vše na kvalitní zemědělské půdě, která je
v oblasti dotčeného území, by životní prostředí v obci, které je již nyní zatížené nadměrnými imisemi,
mohla významně narušit.

Nařízení stavební uzávěry směřuje k tomu, aby se obec mohla harmonicky rozvíjet, aby omezila
nepříznivé vlivy na životní prostředí a na zdraví obyvatel. Toto opatření se velmi intenzivně přímo
dotýká území obce a jejích občanů. Obec musí mít možnost hájit své právo a naplňovat povinnost
pečovat o zajištění oprávněných zájmů a potřeb svých občanů. Občané obce mají právo veřejně se
vyjádřit k tomu jaký rozvoj obce si přejí. Požaduje se zajistit odborné zhodnocení únosnosti dopravní
zátěže a jednotlivých imisních regulativ v konkrétních podmínkách obce Zdiby a na základě výsledku
veřejné diskuze s občany obce zpracovat nový územní plán, který zajistí udržitelný rozvoj obce
a bude příznivý k životnímu prostředí obce. Cílem znovunastavení regulativ novým územním plánem
je zajistit zdravý a udržitelný rozvoj v obce a odpovídající kvalitu života v obci.
Obec již dnes a denně bojuje s nadměrnou dopravní zátěží, nedostatečnou dopravní obslužností,
nedostatečnou obslužností obce veřejnou dopravou, která je v kombinaci se zavedením modrých zón
v Praze a neexistujících parkovacích stání na Praze 8 pro občany obce neudržitelná. V obci není
dostatečně zajištěna bezpečnost na cestách (chybějící silnice, bezpečné přechody pro chodce
a chodníky). V obci kriticky chybí vodovodní a kanalizační sítě, kapacita čističky odpadních vod je
nedostatečná, obec trpí absolutním nedostatkem občanské vybavenosti, vzdělávacích možností pro
děti, kulturního a sportovního zázemí a veřejných prostranství pro sport a odpočinek. To vše by měl
nový územní plán znovu nastavit na základě nezávislého odborného posouzení a řádné veřejné
diskuze s občany obce.
Stávající územní plán rovněž nijak nezahrnuje ani jakkoli nezohledňuje budoucí veřejně prospěšnou
stavbu – stavbu tramvajové tratě Kobylisy – Zdiby, jejíž záměr byl zveřejněn v rámci řízení
o posouzení vlivu na životní prostředí EIA oznamovatelem, kterým je Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace, dne 23.1.2019, pod kódem PHA 1088. Tuto stavbu
bude rovněž potřeba do územního plánu zahrnout.

Další výstavba na průmyslových plochách v blízkosti plánované tramvajové tratě bez odpovídající
provázanosti s regulací územním plánem by mohla narušit či zcela zmařit výstavbu tramvajové trati,
jejíž cílem je zefektivnění, zatraktivnění a zkapacitnění veřejné dopravy v severní oblasti
středočeského regionu, kdy současné autobusové spoje již kapacitně nedostačují.
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Ze zveřejněného záměru tramvajové tratě Kobylisy – Zdiby vyplývá, že situace je s ohledem na
možnost parkování vozidel obyvatel Středočeského kraje na území hl. m. Prahy a v jeho okrajových
městských částech kritická a bude se nadále jen zhoršovat, neboť vytěsnění automobilové dopravy
z hlavního města Prahy je dlouhodobým cílem. Zavedení tramvajové tratě a vybudování záchytného
parkoviště by tak zcela jednoznačně bylo veřejnosti prospěšné, průmyslové stavby v okolí by
tramvajové tratě její výstavbu a funkčnost neměly ztěžovat či znemožňovat. Nový územní plán by
měl tyto potřeby jednoznačně reflektovat.

Nový územní plán by měl být zpracován na základě řádného vyhodnocení využití území v souladu
se zákonnými požadavky v prospěch životního prostředí a životního prostoru obyvatel obce. Snahou
nového územního plánu bude, pokud možno, uvést do souladu všechny pilíře udržitelného rozvoje,
a to ekonomický, environmentální a sociální. Bude-li to účelné, bude zpracováno posouzení vlivů na
životní prostředí (SEA) v rámci širších vztahů.
Dalším důvodem pro vydání územního opatření o stavební uzávěře 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. V této souvislosti je nutno vzít v úvahu též skutečnost, že 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. Bude-li
zpracováváno posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) mělo by řešit v rámci širších vztahů
nadmístní vliv vymezených zastavitelných ploch pro průmysl a skladování v obci Zdiby na okolní
obci a zároveň vliv zastavitelných ploch pro průmysl a skladování v sousedních obcích.

Neopomenutelným faktem je, že 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. S ohledem na
blízkost rodinných domů se vyžaduje prověření vhodné regulace zastavitelných ploch územním
plánem i v tomto ohledu. 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. Dopravní podmínky musí být nastaveny tak, aby výsledné řešení směřovalo k odvedení dopravy
z dané lokality na dálnici D8 a nikoliv na obecní komunikaci II/608. Rovněž, bude potřeba zajistit
podmínky pro vybudování infrastruktury účelné a praktické veřejné dopravy pro všechny obyvatele
obce, včetně těch bydlících v od centra vzdálenějších oblastech, tak aby se celková dopravní zátěž
redukovala.
Z výše uvedených důvodů je nezbytné omezit možnost výstavby na uvedených plochách. Rada obce
Zdiby při stanovení územního opatření o stavební uzávěře důsledně zvažovala také přiměřenost
tohoto opatření a má za to, že nedojde k neproporcionálnímu zásahu do práv dotčených vlastníků.
Stavební uzávěra reflektuje výsledek referenda, podle kterého obec Zdiby a zastupitelstvo obce Zdiby
jsou zavázáni podniknou veškeré dostupné kroky, které zabrání na ploše Z19 (územního plánu obce
Zdiby) vybudování velkých logistických a výrobních center.

Prověření regulace výše uvedených ploch dotčených stavební uzávěrou a případná změna jejich
funkčního využití či úprava podmínek stávající regulace naopak znamená odpovědný přístup obce
k místním občanům, kteří se proti regulaci daných ploch v procesu pořizování Změny č. 1 Územního
plánu Zdib vymezovali, a to ať již formou petic či referenda nebo podáním žalob, námitek či
připomínek proti Změně č. 1 Územního plánu Zdib dotčenými vlastníky a dotčenou veřejností.
Článek 10

Stanoviska dotčených orgánů

K návrhu územního opatření o stavební uzávěře byly uplatněny následující stanoviska dotčených
orgánů:
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DOTČENÉ ORGÁNY

Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží
Ludvíka Svobody 1222/12, P. O.
BOX 9, 110 15 Praha 1, n75aau3
č.j. 236/2019-910-UPR/2, ze dne
16.04.2019

Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou
3, 170 34 Praha 7, 6bnaawp
č.j. MV-44375-6/OSM-2019, ze dne
2.5.2019
Krajský úřad Středočeského kraje,
odbor životního prostředí a
zemědělství, Zborovská 81/11, 150
21 Praha 5, keebyyf

č.j. 040800/2019/KUSK, ze dne 5. 4.
2019

VYJÁDŘENÍ

„Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic a
silnic dálnic, drážní, letecké a vodní dopravy souhlasíme S projednávaným
návrhem opatření obecné povahy o územním opatření o stavební uzávěře v k.
ú. Zdiby a Přemyšlení a požadavky neuplatňujeme, jelikož nejsou dotčeny
námi sledované zájmy Z uvedených dopravních hledisek.“
„V souladu s § 98 odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že se v lokalitě
předmětného regulačního plánu nenachází území vymezené Ministerstvem
vnitra ČR ve smyslu § 175 odst. 1 stavebního zákona“

1. Odbor životního prostředí a zemědělství

Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů:

Orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77a odst. 4 a následujících zákona
č. l14/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska kompetencí svěřených
našemu úřadu (tj. z hlediska regionálních územních systémů ekologické
stability, zvláště chráněných území v kategorii přírodní rezervace a přírodní
památky a jejich ochranných pásem, zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů, evropsky významných lokalit a ptačích oblastí) nemá
k předkládanému návrhu územního opatření o stavební uzávěře v obci
Zdiby připomínky.
Stanovisko dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, ve znění pozdějších předpisů:
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu, příslušný dle ustanovení § l7a
písm. a) a § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů nemá k předloženému návrhu
územního opatření o stavební uzávěře v obci Zdiby připomínky.
Stanovisko dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů, v platném znění:

Orgán státní správy lesů příslušný podle ust. § 47 odst. l písm. b) zákona
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
v platném znění, na základě § 48 odst. 2 písm. a) lesního zákona, nemá
k předloženému návrhu územního opatření o stavební uzávěře v obcí Zdiby
připomínky.“
2. Odbor dopravy

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný silniční
správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci:
Z hlediska řešení silnic II. a III. třídy podle ust. § 40 odst. l, v souladu S § 40
odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů nemá k předloženému návrhu územního opatření
o stavební uzávěře v obci Zdiby připomínky.
3. Odbor kultury a památkové péče

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není
příslušný k uplatnění stanoviska k předloženému návrhu územního
opatření:
O stavební uzávěře v obci Zdiby s novým stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.,
byla přijata novela zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, kde je v ust. § 26 odst. 2 písm. c), § 28 odst. 2 písm. c)
a § 29 odst. 2 písm. c) dána příslušnost správního orgánu státní památkové
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Krajský úřad Středočeského kraje,
odbor územního plánování a
stavebního řádu, Zborovská 81/11,
150 21 Praha 5, keebyyf
č.j. 044554/2019/KUSK, ze dne
29.3.2019

Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje, Jana Palacha
1970, 272 01 Kladno, dz4aa73
č.j. HSKL-1156-2/2019-MB, ze dne
25.3.2019

Česká republika – Krajské ředitelství
policie Středočeského kraje, Na
Baních 1304, 156 00 Praha 5, 2dtai5u
č.j. KRPS-82239-1/ČJ-2019-011506,
22.3.2019

péče jako dotčeného orgánu příslušného k uplatnění stanoviska k územně
plánovací dokumentaci obci s rozšířenou působností.
„Vzhledem k tomu, že krajský úřad, jako nadřízený správní orgán územního
plánování pro obce podle ust. § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění, příslušný podle ust. § 5 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), neobdržel informaci
o pořizování územního plánu obce či jeho změny, informuje, že dle ust. § 97
odst. l zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen
„stavební zákon") je vydání územního opatření o stavební uzávěře vázáno
zakazuje v nezbytném rozsahu stavební činnost ve vymezeném území, pokud
by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované
územně plánovací dokumentace, jestliže bylo rozhodnuto o jejím pořízení či
o pořízení její změny. Dle Části třetí Hlavy III. stavebního zákona je stavební
uzávěra nástrojem územního plánování s časově omezenou platností, který
z důvodu veřejného zájmu upravuje poměry v území za účelem ochrany určité
hodnoty konkrétně označené v připravované územně plánovací dokumentaci.
Rada obce je oprávněna rozhodnout o vydání územního opatření o stavební
uzávěře až po rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení změny územního
plánu.“
„Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje v souladu s ustanovením § 12
odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
(o ISZ) a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu
§ 98 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovaná a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou dokumentaci
doručenou dne 21.3.2019. Na základě posouzení vydává souhlasné
stanovisko.“

„Dopravní inspektorát Praha venkov – východ, Policie České republiky
jakožto orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů nemá k předmětné
uzávěře připomínky.“

Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav, odbor životního
prostředí, Ivana Olbrachta 59, 250 01,
Brandýs nad Labem, c5hb7xy

Bez vyjádření

Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav, odbor stavebního
úřadu, územního plánování a
památkové péče, úsek územního
plánování, Masarykovo náměstí 1,
250 01, Brandýs nad Labem - Stará
Boleslav, c5hb7xy

Bez vyjádření

Ministerstvo obrany ČR, Sekce
ekonomická a majetková, Odbor
ochrany územních zájmů a řízení
programů nemovité infrastruktury

Bez vyjádření

Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav, odbor dopravy,
Mariánské náměstí 28, 250 02, Stará
Boleslav, c5hb7xy

Bez vyjádření

Ministerstvo životního prostředí ČR,
odbor výkonu státní správy I,
Podskalská 1290/19, 128 00 Praha 2,
9gsaax4

Bez vyjádření
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Praha, Tychonova 1, 160 01 Praha 6,
hjyaavk
Ministerstvo zdravotnictví ČR,
Palackého náměstí 375/4, 128 00
Praha 2, pv8aaxd

Bez vyjádření

Ministerstvo kultury ČR, odbor
památkové péče, Maltézské náměstí
471/1, 118 11 Praha 1, 8spaaur

Bez vyjádření

ČR – státní energetická inspekce,
územní inspektorát pro Středočeský
kraj, Legerova 1825/49, 120 00 Praha
2, hq2aev4

Bez vyjádření

Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Středočeský
kraj, pobočka Kladno, Kubelíkova
2797, 272 01 Kladno, z49per3

Bez vyjádření

Státní úřad pro jadernou bezpečnost,
Senovážné náměstí 1585/9, 110 00
Praha 1, me7aazb

Bez vyjádření

Ministerstvo průmyslu a obchodu
ČR, odbor hornictví, Na Františku
1039/32, 110 15 Praha 1, bxtaaw4

Bez vyjádření

Krajská veterinární správa pro
Středočeský kraj, Černoleská 1929,
256 01 Benešov, d2vairv

Bez vyjádření

Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem
v Praze, Dittrichova 329/17, 128 01
Praha 2, hhcai8e

Bez vyjádření

Obvodní báňský úřad pro území
Hlavního města Prahy a
Středočeského kraje, Kozí 748/4, P.
O. BOX 31, 110 01 Praha 1, ixaaduf

Bez vyjádření

Článek 11

Námitky dotčených osob

K návrhu územního opatření o stavební uzávěře byly uplatněny následující námitky dotčených osob:
(A) AUTO PALACE PRAHA

Obec Zdiby obdržela dne 29. 7. 2019 datovou zprávou námitky společnosti AUTO PALACE PRAHA
k.s., IČO: 170 48 052, se sídlem Na Chodovci 2457/1, 141 00, Praha 4 („APP“), k návrhu opatření
obecné povahy obce Zdiby o stavební uzávěře (dále jako „Návrh“ nebo „OOP“).
11.1. Námitka 1A:
Společnost APP namítá, že přijetím OOP bude znemožněna realizace platných správních
rozhodnutí, která společnost APP získala pro stavbu „Areál Mazda Zdiby“.
11.1.1.

11.1.2.

Vypořádání námitky 1A:
Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění vypořádání námitky 1A:
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Tvrzení společnosti APP považuje obec za sporné. Územní rozhodnutí bylo vydáno dne
24. 10. 2006 pod č. j. 823/R/St/2006 a nabylo právní moci dne 16. 2. 2007. Zmíněné
stavební povolení bylo vydáno dne 16. 11. 2009 pod č. j. 989/P/St/2009 a nabylo právní
moci dne 8. 12. 2009, přičemž se týkalo pouze stavby vrátnice a vjezdu.

Společnost APP zahájila dne 15. 6. 2017 výstavbu vrátnice, vjezdu a oplocení, nic
dalšího. Práce, které byly provedeny mají spíše charakter terénních úprav než stavby
a z celkové plochy záměru, na který se vztahuje územní rozhodnutí (174.159 m2) tyto
terénní úpravy nezabírají více než 50 m2.

Jelikož stavební povolení bylo vydáno pouze pro stavbu vrátnice a vjezdu, a stavební
povolení na zbývající část stavby nebylo vydáno, je platnost územního rozhodnutí
v rozsahu mimo stavbu vrátnice a vjezdu sporná. Tvrzený zásah OOP do společností APP
tvrzených práv nabytých správními rozhodnutími je tedy již jenom z tohoto důvodu také
sporný.

Pouze pro úplnost uvádíme, že vlastní zahájení výstavby vrátnice a vjezdu proběhlo těsně
před vypršením platnosti tohoto stavebního povolení a v mezidobí, tj. od 15.6.2017 do
současnosti, tj. do září 2019 nedošlo k žádnému stavebnímu posunu ve věci této před více
než 2 roky zahájené stavby vrátnice a vjezdu.

I kdyby však nebyla platnost správních rozhodnutí sporná, je stavební uzávěra opatřením
dočasným. což znamená, že případně povolené záměry budou moci být po uplynutí
platnosti stavební uzávěry realizovány. To platí bez ohledu na následnou změnu
územního plánu. Na pravomocné územní rozhodnutí totiž nemá následná změna
územního plánu žádný vliv. Tuto skutečnost jednoznačně konstatoval Nejvyšší správní
soud např. ve svém rozsudku ze dne 12. 9. 2012, č.j. 1 As 107/2012 – 139: „…stavebnímu
úřadu v rámci řízení o povolení stavby nepřísluší posuzovat soulad stavby s územně
plánovací dokumentací, neboť tato otázka již byla posouzena v řízení o umístění stavby
a soulad záměru s územně plánovací dokumentací konstatován vydáním územního
rozhodnutí. Pokud není stavební úřad oprávněn v rámci stavebního řízení posuzovat
soulad stavby s územně plánovací dokumentací, jež byla podkladem pro vydání územního
rozhodnutí, tím spíše mu nemůže příslušet posuzování souladu stavby s územně plánovací
dokumentací, která nabyla účinnosti až po vydání rozhodnutí o umístění stavby.“
Realizace případně platných správních rozhodnutí týkajících se stavby „Areál Mazda
Zdiby“ tedy nebude znemožněna, ale pouze případně oddálena do vyřešení podstatných
problémů v lokalitě, která je historicky a rezidenčně velice významnou oblastí vyžadující
zvýšenou ochranu. Jedná se o oblast, která je v současné době významně dopravně
přetížená s nadlimitními hodnotami hluku i některých imisí, které výrazně zhoršují
pohodu bydlení místních obyvatel.

Tato skutečnost byla uvedena již v Koordinovaném stanovisku Krajského úřadu
k veřejnému projednání návrhu změny ÚP Zdib, č.j. 088695/2018/KUSK ze dne 10. 8.
2018: „Obec Zdiby byla podle dat za období 2012-2016 znovu začleněna mezi oblasti se
zhoršenou kvalitou ovzduší z důvodu překračování některých z imisních limitů (v části
obce pro NOx, v části obce pro benzo(a)pyren).“ Dopravní obslužnost této lokality, jakož
i území obce a navazujících oblastí, má nový územní plán za cíl důkladně řešit. Rovněž
nový územní plán se bude muset vypořádat s negativními dopady rozvoje území na jeho
udržitelný rozvoj, je třeba prověřit a nastavit vzájemné vztahy mezi plochami výroby
a skladování a stávající historickou zástavbou s dominantní stavbou kostela a na základě
toho stanovit pro nové zastavitelné plochy takové prostorové regulativy, aby nebyly
v kolizi se stávajícími plochami. Až po vyřešení těchto závažných otázek bude přípustné
pokračovat v realizaci objemných staveb, které území mimořádně zatěžují jak během
výstavby, tak i po jejich realizaci.
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Obec zdůrazňuje, že OOP je přitom přijímáno mj. proto, aby bylo dočasně zamezeno
povolování změn zatím nerealizovaných záměrů, které by nebyly v souladu s novou
koncepcí územního plánování obce (zejména regulace kapacitního navyšování již tak
objemných záměrů bez adekvátního vyřešení dopravní situace v obci).

Obec proto považuje oddálení realizace záměru APP a tím spíše jeho změnu za zcela
legitimní. To platí o to více, že od uplynutí právní moci územního rozhodnutí, o které
APP opírá svůj záměr, uplynulo již více než 12 let, a APP do dnešního dne nepodalo
žádost o vydání povolení na stavbu samotného areálu a ani o jeho změnu. Za těchto
okolností považuje obec tvrzení APP o újmě spočívající ve znemožnění realizace záměru
Mazda Zdiby dokonce za účelové. Každopádně je-li tvrzení APP o platnosti územního
rozhodnutí pravdivé, realizace záměru Mazda Zdiby nebude v důsledku OOP
znemožněna, pouze případně oddálena. Jenom eventuální změna tohoto záměru bude
posuzována podle regulativů nového územního plánu.
Námitce se tudíž nevyhovuje.

11.2. Námitka 2A:

Společnost APP dále namítá, že z Návrhu, stejně jako ze zprávy o uplatňování Územního plánu
Zdiby, kterou zpracoval Městský úřad v Brandýse nad Labem – Stará Boleslav, odbor
stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče, k červnu 2019 („Zpráva“),
nevyplývá, jakým způsobem by měl být regulativ pro plochu Z19 změněn.

Společnost APP také rozporuje skutečnost, že má dojít k přijetí OOP na základě schváleného
záměru o pořízení nového územního plánu obce Zdiby, jelikož zatím nejsou známy žádné
parametry a regulativy pro plochy s funkčním využitím OK, resp. pro plochu Z19, a proto není
zřejmé, jakým způsobem by stavební činnost v lokalitě Z19 mohla ztížit nebo znemožnit
budoucí využití této lokality. Společnost APP považuje OOP vzhledem k výše uvedenému za
předčasné. Dle společnosti APP je takto vymezená stavební uzávěra nepřiměřeným
a neodůvodnitelným zásahem do práv vlastníků nemovitostí, které se nacházejí v zóně stavební
uzávěry.

11.2.1.
11.2.2.

Vypořádání námitky 2A:

Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění vypořádání námitky 2A:

K těmto námitkám obec uvádí, že stavební uzávěra je vydávána mj. proto, aby
připravovaná územně plánovací dokumentace mohla vyřešit podstatné problémy
v lokalitě vyvolané nadlimitními hodnotami hluku i některých imisí způsobené hlavně
neúnosným dopravním zatížením území. Až po vyřešení této závažné otázky bude
přípustné pokračovat v realizaci objemných staveb či v povolování jejich změn.
Pozastavení stavební činnosti OOP již jenom z tohoto důvodu není předčasné. Viz k tomu
např. rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 8. 2018, č.j. 52 A 8/2018135, který k funkci stavební uzávěry uvádí, že tou je „zastavení stavební činnosti v území,
pro které obec připravuje novou regulaci v podobě územního plánu, do doby, než bude
tato nová regulace definitivně schválena a nabude účinnosti; tedy ponechání volného
prostoru obci k dalšímu rozhodování.”
Předčasnost OOP nelze dovozovat ani z toho, že zatím nejsou známy konkrétní budoucí
parametry či regulativy území dotčeného stavební uzávěrou. Tyto parametry budou
konkretizovány až v průběhu pořizování územního plánu, což je logický důsledek
skutečnosti, že pořizování územního plánu má své jednotlivé fáze. Uvedené plyne již
jenom ze skutečnosti, že ustanovení § 97 odst. 1 stavebního zákona umožňuje vydat OOP
již v okamžiku, kdy zastupitelstvo obce rozhodne vůbec o pořízení územního plánu.
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Konkrétní parametry územního plánu se pak ve smyslu ustanovení § 47 odst. 1 stavebního
zákona objevují až v dalším kroku, a sice v návrhu zadání územního plánu. Aktuální
absence konkrétně navrhovaných regulativů lokality vydání OOP o stavební uzávěře
v žádném případě nebrání. Není důvod oddalovat vydání OOP o stavební uzávěře, když
důvody pro její přijetí jsou objektivně dány a známy (mj. dopravní přetížení lokality
a potřeba jeho komplexního řešení, potřeba dočasně pozastavit povolování změn již
povolených objemných záměrů apod.).

Obec v této souvislosti odkazuje např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20.
7. 2009, č.j. 8 Ao 1/2009–142: „Při posuzování otázky, zda při přípravě územního plánu
je třeba (a i možno) vydat územní opatření o stavební uzávěře, tedy při úvaze, zda je toto
opatření zapotřebí, protože by mohlo dojít ke ztížení nebo znemožnění využití území podle
připravované územní plánovací dokumentace, je nutno vycházet z aktuálního stavu této
přípravy (z její fáze).”
V rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 6. 2011, čj. 4 Ao 3/2011-103 se uvádí,
že: „zpracování územního plánu od jeho zadání až po schválení je poměrně dlouhodobý
dynamický proces, v jehož průběhu může docházet k větším či menším změnám v
uvažovaném řešení. Proces vedoucí k finálnímu vydání územního plánu je z hlediska
stanovení konkrétního obsahu územního plánu, jakož i aplikace příslušných právních
předpisů procesem složitým, v mnoha ohledech náročným a z hlediska časového
procesem dlouhodobým, který se skládá z několika na sebe navazujících etap vzniku.
Schválení a vydání samotného územního plánu předchází zejména rozhodnutí
zastupitelstva obce o pořízení územního plánu; zpracování, projednání a schválení
zadání územního plánu; zpracování a projednání případného konceptu územního plánu
(pokud je tak stanoveno v zadání územního plánu); zpracování a veřejné projednání
návrhu územního plánu. Aby přitom mohl pořizovatel územního plánu přistoupit ke kroku
dalšímu, musí vždy splnit zákonné podmínky stanovené pro krok předchozí.“

Na základě výše uvedeného je tedy zcela logické, že stavební uzávěra byla vymezena
v daném rozsahu a do budoucna je možné ji, v souvislosti s vývojem přípravy územního
plánu, upravit dle potřeby. APP může rovněž požádat o udělení výjimky ze stavební
uzávěry pro konkrétní záměr. Jelikož APP v současné době nemá v lokalitě povolenou
realizaci záměru hlavní stavby areálu Mazda Zdiby, obec tím spíše nevidí důvod, proč by
nemohla lokalitu zahnout do území regulovaného OOP.
Námitce se tudíž nevyhovuje.

11.3. Námitka 3A:

Společnost APP dále uvádí, že v důsledku OOP ji vznikne škoda v řádu stovek milionů korun.

11.3.1.
11.3.2.

(B)

Vypořádání námitky 3A:

Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění vypořádání námitky 3A:

Obec k tomu uvádí, že APP žádnou konkrétní škodu nevyčísluje a ničím konkrétním
neprokazuje. Domněnky o možném vzniku škody nejsou důvodem pro nevydání OOP.
Námitce se tudíž nevyhovuje.

OUTLÝ

Dopisem ze dne 22. 7. 2019 byly doručeny námitky pana Josefa Outlého a paní Zuzany Outlé.
11.4. Námitka 1B:
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Namítající tvrdí, že nejsou splněny podmínky pro vydání stavební uzávěry, neboť zastupitelstvo
obce Zdiby nerozhodlo o pořízení nové územně plánovací dokumentace.

11.4.1.
11.4.2.

Vypořádání námitky 1B:

Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění vypořádání námitky 1B:

Tvrzení namítajících není pravdivé, neboť dle § 97 odst. 1 stavebního zákona se „územní
opatření o stavební uzávěře, které se vydává jako opatření obecné povahy podle
správního řádu … jestliže bylo rozhodnuto o jejím pořízení (územně plánovací
dokumentace) nebo o pořízení její změny …“ Zastupitelstvo obce Zdiby rozhodlo
usnesením číslo 15/2/2019 ze dne 27. 6. 2019 o pořízení Územního plánu obce Zdiby dle
§ 44 písm. a) stavebního zákona. Je tedy splněna podmínka rozhodnutí o pořízení územně
plánovací dokumentace a OOP o stavební uzávěře tak může být vydáno.
Námitce se tudíž nevyhovuje.

11.5. Námitka 2B:

Namítající dále tvrdí, že nelze přezkoumat splnění podmínky, která stanoví, že stavební uzávěru
lze vydat, pokud by stavební činnost zakázaná stavební uzávěrou mohla ztížit nebo znemožnit
budoucí využití území podle připravované územně plánovací dokumentace a že není znám
návrh nové územně plánovací dokumentace.

11.5.1.
11.5.2.

Vypořádání námitky 2B:

Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění vypořádání námitky 2B:

K této námitce obec uvádí, že stavební uzávěra je vydávána mj. proto, aby připravovaná
územně plánovací dokumentace mohla vyřešit podstatné problémy v lokalitě vyvolané
nadlimitními hodnotami hluku i některých imisí způsobené hlavně neúnosným
dopravním zatížením území. Až po vyřešení této závažné otázky bude přípustné
pokračovat v realizaci objemných staveb či v povolování jejich změn.

Na pozemcích ve vlastnictví namítajících parc. č. 125/1, 192/1, st. 802 a st. 853 k.ú. Zdiby
se nachází již realizované stavby průmyslového areálu. OOP ani nový územní plán se
proto těchto již realizovaných staveb nedotkne. OOP je přijímáno mj. proto, aby bylo
dočasně zamezeno povolování změn zatím nerealizovaných či stávajících záměrů, které
by nebyly v souladu s novou koncepcí územního plánování obce (zejména regulace
kapacitního navyšování již tak objemných záměrů bez adekvátního vyřešení dopravní
situace v obci). Obec proto považuje OOP za zcela legitimní.

Předčasnost OOP nelze dovozovat z toho, že zatím nejsou známy konkrétní budoucí
parametry území dotčeného stavební uzávěrou či konkrétní návrh nové územně plánovací
dokumentace. Tyto parametry a konkrétní návrh budou konkretizovány až v průběhu
pořizování územního plánu, což je logický důsledek skutečnosti, že pořizování územního
plánu má své jednotlivé fáze. Uvedené plyne již jenom ze skutečnosti, že ustanovení § 97
odst. 1 stavebního zákona umožňuje vydat OOP již v okamžiku, kdy zastupitelstvo obce
rozhodně vůbec o pořízení územního plánu. Konkrétní parametry územního plánu se pak
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 1 stavebního zákona objevují až v dalším kroku, a sice
v návrhu zadání územního plánu. Aktuální absence konkrétně navrhovaných regulativů
lokality a konkrétního znění návrhu územního plánu vydání OOP o stavební uzávěře
v žádném případě nebrání. Není důvod oddalovat vydání OOP o stavební uzávěře, když
důvody pro její přijetí jsou objektivně dány a známy (mj. dopravní přetížení lokality
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a potřeba jeho komplexního řešení, potřeba dočasně pozastavit povolování změn již
povolených objemných záměrů apod.).

Obec v této souvislosti odkazuje na výše citované rozsudky Nejvyššího správního soudu
ze dne 20. 7. 2009, č.j. 8 Ao 1/2009–142 a ze dne 16. 6. 2011, čj. 4 Ao 3/2011-103. Na
základě výše uvedeného je tedy zcela logické, že stavební uzávěra byla vymezena
v daném rozsahu a do budoucna je možné ji, v souvislosti s vývojem přípravy územního
plánu, upravit dle potřeby. Namítající můžou rovněž požádat o udělení výjimky ze
stavební uzávěry pro konkrétní záměr. Jelikož namítající v současné době nemají
v lokalitě povolenou realizaci žádného nového záměru či změnu stávajících staveb, obec
tím spíše nevidí důvod, proč by nemohla lokalitu zahnout do území regulovaného OOP.
Námitce se tudíž nevyhovuje.

11.6. Námitka 3B:

Namítající uvádějí, že stavební uzávěra se týká pouze malé části území obce Zdiby, v Návrhu
dle Namítajících není uvedeno, proč dopadá na některé pozemky a jiné ne. Takové řešení
považují Namítající za diskriminační.

11.6.1.

Vypořádání námitky 3B:

11.6.2.

Odůvodnění vypořádání námitky 3B:

Námitce se nevyhovuje.

K této námitce obec uvádí, že funkcí stavební uzávěry je zajistit, aby nedošlo k ztížení
nebo i znemožnění využití území podle připravované územně plánovací dokumentace.
Stavební uzávěra se stanovuje v nezbytném rozsahu, aby nedůvodně nezasáhla do ploch,
u kterých takovýto negativní zásah nehrozí. Stavební uzávěra se týká funkčních ploch
určených k realizaci občanské a technické infrastruktury, které z povahy věci představují
potenciálně největší dopravní, hlukovou a jinou zátěž v území. Proto se stavební uzávěra
týká právě těchto ploch. Naopak by mohlo být diskriminačním, kdyby stavební uzávěra
byla rozšířena na větší plochu, než je v současné době bez dostatečného odůvodnění
zásahu.
Námitce se tudíž nevyhovuje.

11.7. Námitka 4B:

Námitka směřuje proti zákazu umisťování a povolování staveb v území spadajícím pod stavební
uzávěru. Dle namítajících došlo k překročení zákonem vymezeného oprávnění, za které dle
§ 97 odst. 1 stavebního zákona považují pouze provádění staveb.

11.7.1.
11.7.2.

Vypořádání námitky 4B:

Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění vypořádání námitky 4B:

Obec Zdiby k této námitce uvádí, že stavební uzávěra může být vyhlášena jak pro plochu,
které se týká platné územní povolení či stavební rozhodnutí, tak i pro plochu, pro kterou
ještě nebylo umístění stavby či její realizace povoleno. Viz k tomu i komentářová
literatura týkající se ustanovení § 97 odst. 1 stavebního zákona: „Zákaz stavební činnosti
dle stavební uzávěry se vztahuje i na záměry již řádně povolené stavebním úřadem.
Zároveň po dobu stavební uzávěry nelze povolit (vydat územní rozhodnutí či stavební
povolení) činnosti podléhající zákazu dle stavební uzávěry.”1 Vymezení stavební

Potěšil, L.,Roztočil, A., Hrůšová, K., Lachmann, M.: Stavební zákon - online komentář. 4. aktualizace. Praha: C. H. Beck,
4/2015
1
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uzávěry, kterým se zakazuje i umisťování a povolování staveb, je tedy zcela v souladu se
zákonem a nepřekračuje jej.
Námitce se tudíž nevyhovuje.

11.8. Námitka 5B:

Namítající dále uvádí, že v důsledku OOP jim či jiným osobám může vzniknou újma.

11.8.1.
11.8.2.

Vypořádání námitky 5B:

Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění vypořádání námitky 5B:

Obec k tomu uvádí, že namítající žádnou konkrétní škodu nevyčíslují a ničím konkrétním
neprokazují. Domněnky o možném vzniku škody nejsou důvodem pro nevydání OOP.
Námitce se tudíž nevyhovuje.

Článek 10

Připomínky dotčených osob

Žádné připomínky uplatněny nebyly.

ČÁST 3

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
POUČENÍ
Článek 12
Poučení

Proti územnímu opatření o stavební uzávěře vydané formou opatření obecné povahy nelze podat
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).
Článek 13
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu, 15
(patnáctým) dnem po dni vyvěšení, tj. 1. 10. 2019.
PŘÍLOHA:

ZÁKRES VYMEZENÍ STAVEBNÍ UZÁVĚRY
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová LL.M.

1. místostarostka obce Zdiby
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