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Spisová značka: SZ 174203/2016/KUSK REG/Ha 

Č. j.: 007380/2017/KUSK 

Vyřizuje: Ing. Hartlová / 257 280 936 

 

R O Z H O D N U T Í 
 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje (dále jen „odvolací správní orgán“), jako 

správní orgán věcně příslušný podle ustanovení § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 

zřízení), v platném znění, a podle ustanovení § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále 

jen „správní řád“), podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu 

a) odvolání, které dne 1.11.2016 podal spolek Stroupinská lípa z.s., IČO 01303309, Potoční 80, 267 53  Žebrák, 

kterého zastupuje na základě písemné plné moci (písemná plná moc spolkem udělena do 31.12.2016)               

Mgr. Pavel Havlík, IČO 02967791, se sídlem Politických vězňů 20/18, 266 01  Beroun (dále jen 

„odvolatel“), proti rozhodnutí Městského úřadu Žebrák, stavebního úřadu (dále jen „stavební úřad“), ze dne 

17.10.2016 č. j.: VYST-Dr/1916/2016, spis. zn.: Výst-810/2016/Dr,   z a m í t á    a  

b) rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 17.10.2016 č. j.: VYST-Dr/1916/2016, spis. zn.: Výst-810/2016/Dr, jímž 

byla společnosti Accolade CZ XIII, s.r.o., člen koncernu, IČO 03565556, Sokolovská 394/17, 186 00 Praha, 

kterou zastupuje společnost RotaGroup s.r.o., IČO 27967344, Na nivách 956/2, 141 00 Praha (dále jen 

„stavebník“), podle ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), povolena stavba „AREÁL 

BACHL - Hala II“ - novostavba skladové haly včetně administrativní části, sociálního a technického zázemí 

na pozemcích parcelní číslo 945/6, 945/9 v katastrálním území Žebrák (dále jen „stavba“),   p o t v r z u j e . 

O d ů v o d n ě n í 

Stavební úřad vydal dne 17.10.2016 pod č. j.: VYST-Dr/1916/2016 výše uvedené rozhodnutí. Proti 

tomuto rozhodnutí odvolatel podal odvolání, ve kterém (zkráceně a upraveně) uvedl, že napadá rozhodnutí 

v celém rozsahu a odůvodňuje své odvolání následovně.  

Zaprvé: nezákonnosti postupu správního orgánu. 

Ad 1): procesní postup při přerušení řízení - odvolatel předtím, než zpochybní některé meritorní otázky, 

dovoluje si upozornit, na zásadní procesní nedostatky, kterými správní orgán celé správní řízení zatěžuje, a které 



Č.j. SZ 174203/2016/KUSK REG/Ha str. 2 

 
lze v kontextu některých pasáží odůvodnění označit za zarážející a z pohledu čl. 36 Listiny základních práv a 

svobod alarmující. Správní orgán například ve svém rozhodnutí uvádí: „Stavební úřad nepovažuje za nutné 

vyčkávat s vydáním stavebního povolení na rozhodnutí o podaném odvolání spolku proti usnesení o přerušení 

řízení, neboť veškeré důvody pro přerušení řízení skutečně odpadly, což bylo stavebnímu úřadu oznámeno a 

prokázáno krajským úřadem, a vyřešení odvolání proti usnesení o přerušení řízení nadřízeným správním orgánem 

nemůže mít žádný vliv na posuzování žádosti stavebníka." 

Odvolatel uvádí, že uvedeným konstatováním správní úřad nade vší pochybnost zatížil své rozhodnutí vadou 

nezákonnosti. Mezi základní vlastnosti každého rozhodnutí, tj. i rozhodnutí ve stavebním řízení, patří jeho právní 

moc a vykonatelnost. Skutečnost, že správní orgán, aniž vyčkal právní moci a vykonatelnosti rozhodnutí o 

přerušení řízení a ve věci přímo rozhodl, lze považovat za nestandardní. Odvolatel si je vědom, že správní orgán 

ve smyslu ustanovení § 65 odst. 2 správního řádu může pokračovat v řízení, které bylo přerušeno, po 

odpadnutí překážek ve věci. V daném případě však zákon na usnesení o přerušení klade požadavek právní moci a 

vykonatelnosti, který v daném případě nebyl splněn, neboť o odvolání nebylo rozhodnuto. Usnesení, proti 

němuž bylo podáno odvolání, proto nikdy pravomocně nepřerušilo řízení, byt' se jednalo o jednoznačný záměr 

stavebního úřadu. Nutno rovněž poznamenat, že absence odkladného účinku nemá na právní moc a 

vykonatelnost usnesení o přerušení řízení vliv. Správní orgán ve věci odvolání do přerušení řízení nepostupoval v 

souladu se zákonem, který mu dává dvě možnosti. Jednou z oněch možností je odeslání textu odvolání spolu se 

spisem ke krajskému úřadu a vyčkání právní moci napadaného usnesení po rozhodnutí o odvolání do usnesení o 

přerušení řízení. Druhou možností správního orgánu bylo rozhodnout o odvolání v rámci autoremedury ve smyslu 

ustanovení § 87 správního řádu, tj. rozhodnutí o přerušení řízení zrušit nebo změnit, tj. nahradit je právně 

bezvadným rozhodnutím. Ani jedním způsobem se však správní orgán nezachoval a pokusil se celou věc 

zhojit odůvodněním výše. Tvrzení, že nedodržení správného procesního postupu nemůže mít vliv na rozhodnutí o 

žádosti, je zcela bezcenné, neboť každý z účastníků řízení před správním orgánem má právo nejen na to, aby jeho 

věc byla rozhodnuta v souladu se zákonem, ale také na to, aby byla věc v souladu se zákonem vedena, a to ve 

smyslu čl. 36 Listiny základních práv a svobod, který v sobě zahrnuje právě právo účastníka na vedení řízení a 

trvání řízení až do jeho řádného ukončení jak před soudem tak jiným orgánem. Odvolatel je toho názoru, že v 

právním státě by jednotlivá ustanovení zákona a především ustanovení garantující každému účastníkovi spravedlivý 

proces, neměla být opomíjena, případně nahrazována nebo doplňována analogicky vlastními procesními postupy 

jednotlivých úřadů. Veřejné právo analogii totiž zásadně nepřipouští.  

Ad 2): k pozici univerzálního dohlížitele - v ustanovení § 7 správního řádu je uvedeno, že správní orgán má 

respektovat rovné postavení jednotlivých účastníků správního řízení při vyřizování jejich právních věcí. 

Skutečnost, že správní orgán v odůvodnění označuje odvolatele za „dohlížitele nad zákonností postupu a 

rozhodnutí správních orgánů" považuje za tvrzení, které nemá žádný vztah k výroku, jímž se povoluje stavba, jak je 

uvedeno v úvodu tohoto odvolání a odvolateli proto není zřejmé, z jakých pohnutek jej správní orgán do textace 

zařadil. Tato argumentace se jeví z hlediska povinnosti dodržovat zásadu ustanovení § 7 správního řádu jako 

zarážející už jen proto, že stejnou judikaturu a právní argumentaci s identickými odchovanými pasážemi zcela 

nepřiléhavé judikatury, uvedené na závěr odůvodnění rozhodnutí, užila i advokátní kancelář Havel Holásek ve 

své výzvě k zastavení šikanózního postupu spolku, ze dne 23.9.2016.  Odvolatel v žádném případě nepovažuje svá 
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upozornění ve vztahu ke správnímu orgánu, na jeho procesní a faktická pochybení za šikanózní postup, ani za 

dohlížení nad postupem správního orgánu pro obecné blaho (actio popularis), nýbrž za realizaci svých práv 

účastníka ve správním řízení. Každý účastník řízení má právo, aby byla jeho věc resp. věc, v níž je zainteresován, 

řádně a po obsahové i formální stránce posouzena. Je přitom nezpochybnitelné, že správní orgán zatížil řízení 

vadami, jak v kontextu shora uvedeném, tak tím, že nesprávně označil předmět jednání, parcelní čísla pozemků, 

žadatele, apod. O relevanci předmětných námitek odvolatele svědčí současně fakt, že správní orgán se pokusil 

vady přípisem odstranit, přičemž odvolatel ponechává na diskreci odvolací instance, zda tak bylo učiněno 

procesně v jednotlivých případech v souladu se zákonem. Dle správního řádu totiž některé nesprávnosti opravit 

poznámkou ve správním spise a vyrozuměním lze a některé nikoli. Co se týká pokusu o odstranění připomínek na 

ústním jednání, k tomu právní zástupce, který byl na místě samém přítomen, pouze ve stručnosti uvádí, že 

připomínky nebyly vypořádávány, spíše byl činěn nátlak, aby byly vzaty zpět (k důkazu: výzva AK Havel Holásek). 

Ad 3): nezaslání dílčích rozhodnutí – po „odstranění" uvedených vad ve specifikacích jednotlivých pozemků, 

řízení a subjektů, však porušil správní orgán opětovně citované ustanovení § 7 správního řádu o rovnosti 

účastníků ve správním řízení, když do řízení přibral těsně před jeho skončením celou řadu nových účastníků a 

nezaslal o tom odvolateli jednotlivá usnesení, o něž odvolatel dokonce po vyrozumění, ze dne 7.10.2016 

opakovaně z vlastní iniciativy žádal, a to i prostřednictvím e-mailu. Opomine-li odvolatel, že uvedená pasáž 

odůvodnění nemá v celé své šíři vztah k výroku vydaného rozhodnutí a spíše konstatuje určitou averzi správního 

orgánu a žadatele ve vztahu k odvolateli, je nepochybné, že vady v řízení jsou a byly (k důkazu: e-mail právního 

zástupce, žádost o zaslání rozhodnutí).  

Zadruhé: nedodržení požadavků územního rozhodnutí.  

Odvolatel si dovoluje upozornit, že rozhodnutí správního orgánu o stavebním povolení zcela nereflektuje 

podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, které se vztahuje i pro Halu II. V předmětném územním 

rozhodnutí, sp. zn.: Výst-1834/2015/Dr, ze dne 4.11.2015, které vydal rovněž stavební úřad Žebrák, je totiž jako 

jedna z podmínek existence stavby uvedena na str. 7 bod 12 existence chodníků. Citace: »Jelikož skladový areál 

bude zaměstnán okolo 500 zaměstnanců, požadujeme v rámci bezpečnosti chodců a ostatních účastníků silničního 

provozu vybudování chodníku z areálu k nejbližšímu již stávajícímu chodníku (poblíž prodejny vozidel Škoda). Chodník 

musí mít min. šířku 2 metry, musí být od komunikace oddělený (např. zeleným pásem) a musí být nasvíceny. Dalším 

důvodem je silná zatíženost sil. III/1142, která je využívána jak osobními tak nákladními vozidly" (konec citace). 

Odvolatel konstatuje, že například k výše uvedenému chodníku dodnes nebylo vydáno územní rozhodnutí, a 

proto není postaveno najisto, zda bude na místě někdy nějaký chodník stát. Pokud byly odvolateli řádně 

doručeny veškeré podklady, které správní orgán zasílá právnímu zástupci do datové schránky, nebylo územní 

řízení sp. zn.: Výst-1045/2016/Dr, dosud pravomocně ukončeno a ve věci samé od ústního jednání ze dne 30.8.2016 

nedošlo k žádným změnám. Uvedená skutečnost je, dle názoru odvolatele, pro obyvatele obce Žebrák a obce 

Tlustice s ohledem na značný provoz, který správní orgán v územním rozhodnutí sám konstatuje, ohrožující. V 

případě, že dojde k výstavbě Haly II., na kterou již správní orgán vydal stavební povolení a současně 

nebude vydáno ani územní rozhodnutí, ani rozhodnutí o umístění stavby, bude samotná existence stavby v 

rozporu s bodem 12 územního rozhodnutí.   
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Zatřetí: vypořádání námitek.  

Ad 1): černé skládky – Vladimír Šmíd. Odvolatel pokládá za zcela irelevantní způsob, jakým způsobem 

se správní orgán vypořádal s námitkami ohledně tvrzení pana Vladimíra Šmída, že poblíž katastrálního 

území se nachází skládka. Vypořádání se s touto námitkou provedl správní orgán ledabyle a je zcela zjevné, 

že se neseznámil řádně s námitkami uvedenými v podání ze dne 26.8.2016. V předmětném podání uvedl odvolatel 

výslovně, že: „Existuje přitom důvodná obava, zda by se uvedené látky nemohly dostat v důsledku realizace 

výstavby haly II. do půdy, popřípadě do koryta vodního toku a tím ohrozit životní prostředí“. Vyjádřil tedy svou 

obavu, že v důsledku existence vodního toku, by mohlo v důsledku prosakování spodních vod dojít během 

výstavby ke kontaminaci a tím dojít k ohrožení životního prostředí. Správní orgán se na veřejném jednání zeptal,  

jakým způsobem, načež právní zástupce uvedl, že není odborník, nicméně že uvedená závažná skutečnost by 

měla být, nejlépe znalecky, vyvrácena. Právní zástupce ani ekologičtí aktivisté nejsou odborníci stejně jako správní 

orgán. Řádné neprověření této skutečnosti proto může mít kritické důsledky. Není přitom rozhodné, zda se 

skládka nachází přímo na pozemku nebo na pozemku vedlejším. Toxické látky totiž, jak známo z denního tisku, 

mohou působit plošně. Opakované tvrzení, správního orgánu, že spolek řádně svou obavu nevysvětlil, považuje 

proto odvolatel za důsledek nedokonalého seznámení se s jeho námitkami. Co se týká vysvětlení, zůstává též 

otázkou, jakým způsobem formuloval správní orgán své dotazy k právnímu zástupci. O jednání nebyl veden zvukový 

záznam a protokolace je téměř nečitelná. Sdělení Krajského úřadu Středočeského kraje, které namítá správní orgán, 

a z něhož plyne, že se na místě žádná stará ekologická zátěž nevyskytuje, neznamená, že tam není. V uvedené 

záležitosti neprovedl správní orgán ani místní šetření na pozemku označeném v mapě České geologické služby 

(což by bylo to nejmenší). Co se týká čestného prohlášení a jeho obsahu, je odvolatel toho názoru že je zcela 

nerozhodné, ve které obci je občan, který jej učinil, veden. Důležitá je z logiky věci pouze pravdivost jeho obsahu a 

především ztotožnitelnost osoby, která jej činí. Obě uvedené podstatné složky byly zcela splněny a není proto 

zřejmé, proč je otázce příslušnosti pana Vladimíra Šmída k určité obci přikládán v odůvodnění takový význam. 

Lze proto shrnout, že se správní orgán námitkou věcně nezabýval dostatečně. Spokojil se pouze se stanovisky 

dalších dotčených orgánů, aniž by například nařídil místní ohledání, vyslechl občana obce nebo aby zjistil stav věci 

na místě.  

Ad 2): Neodůvodněnost ostatních závazných stanovisek – odvolatel opakovaně zdůrazňuje, že jsou krajně 

nepřesvědčivá. Závazné stanovisko Městského úřadu Hořovice, sp. zn.: MUHO/7977/2016, ze dne 2.5.2016 

považuje i po vydání napadaného rozhodnutí za nepřesvědčivé, jak již bylo uvedeno v námitkách. Jeho 

odůvodnění je nedostatečné a s ohledem na absenci konkrétních sdělení zcela nepřezkoumatelné. Chybí 

například specifikace hydrogeologického průzkumu, který měl být učiněn a je otázkou, zda se jím dotčený orgán 

zabýval. Není zjevné, jaké podklady byly při posuzování stanoviska předloženy. Z odůvodnění rozhodnutí o 

stavebním povolení přitom není zřejmé, z čeho správní orgán dovozuje, že byla předložena projektová 

dokumentace. Tato totiž není v závazném stanovisku nikterak specifikována, jak již bylo uvedeno v písemných 

námitkách, kterými se správní orgán zjevně dostatečně nezabýval, když tvrdí, že z nedostatečné specifikace 

vyplývá, že něco bylo učiněno. 
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Co se týká závazných stanovisek týkajících se dopravy a stanoviska ohledně zajištění průjezdnosti 

křižovatek, považuje odvolatel konstatování správního orgánu, jakož i citovaná závazná stanoviska sp. zn.: 

MUHO 7906/2016 Městského úřadu Hořovice a Krajského ředitelství policie ČR sp. zn.: KRPS-15088-12ČJ-

2015-010206 za neuspokojivá a v kontextu všech dostupných podkladů nedostatečná. Připomínky k nim nebyly 

v napadaném rozhodnutí vůbec vypořádány. Okolnosti, že v nich není řádné zohledněn skutkový stav, nasvědčuje 

již výše citované znění územního rozhodnutí o umístění stavby Haly II., které se týká vyjádření Policie ČR 

ohledně vybudování chodníků: (citace) Dalším důvodem je silná zatíženost sil. III/1142, která je využívána jak 

osobními tak nákladními vozidly“ (konec citace). Dopravní inspektorát se dle odůvodnění napadaného rozhodnutí 

pro účely stavebního řízení vyjádřil tak, že nemá závažnějších připomínek. Lze tedy dovozovat, že policie určité 

připomínky měla a je otázka do jaké míry by mohly mít tyto připomínky vliv na životní prostředí a průjezdnost 

křižovatek. V územním rozhodnutí přitom byla ze strany policie vyjádřena ona značná zatíženost silnice.  

Ve stavebním spise je dále uvedeno následující vyjádření města Žebrák ke stavebnímu úřadu ohledně 

průjezdnosti křižovatek, z něhož jednoznačně plyne, že i město Žebrák nebylo na počátku zcela bez výhrad a od 

svých požadavků odstoupilo ex post: (citace) Město Žebrák odstupuje od požadavku stanoviska dopravní policie k zjištění 

průjezdnosti křižovatek u dálnice pro výstavbu areál Bachl — hala II., vzhledem k tomu, že se jedná o skladovací haly, bude počet 

stálých pracovníků minimální. Nájezd kamionů do skladovacích hal bude v průběhu celé pracovní směny, doprava bude 

rozvolněná, to znamená, že provoz na křižovatce nebude výrazně omezen“ (konec citace).  

Z citovaného textu lze dovodit, že Městský úřad Žebrák považoval za nezbytné takové závazné stanovisko vyžádat 

a doplnit. Důvody pro odstoupení od tohoto stanoviska nebyly uspokojivě vypořádány ani na ústním jednání, a proto 

odvolatel setrvává na tom, že dopravní situace nebyla dosud řádně posouzena a vyhodnocena. Faktickým obsahem 

připomínek se správní orgán vůbec nezabýval. Stavební úřad se rovněž nezabýval a ani nevypořádával námitkou 

uvedenou v písemném podání ohledně situace dálnice D 5, která může mít za svého současného stavu a při zjevných a 

setrvalých dopravních komplikacích, také vliv na dopravní obslužnost. Správní orgán se také nikde nevyjádřil 

uspokojivě k námitce, kdo ze strany obce o odstoupení od požadavku stanoviska policie rozhodoval a zda bylo 

hlasováno zastupitelstvem, městskou radou, popř. zda se jedná o rozhodnutí starosty sui genesis. S touto 

připomínkou se také správní orgán vůbec nevypořádal. Opět proto zůstává otázkou, zda správní orgán námitky 

odvolatele vůbec četl, když je ve svém rozhodnutí nikterak neuchopil a vybral si k vypořádání jen ty, které se mu 

hodily. Otázka dopravního omezení se rovněž týká možnosti kamionů zajíždět do areálu haly II., neboť z 

dispozic, které poskytuje pozemní komunikace, vyplývá, že zajíždění větších návěsů bude velmi 

komplikované, zdlouhavé a mohlo by proto působit na dané komunikaci dopravní zdržení ostatním řidičům. 

Jedna z křižovatek, jejíž průjezdnost by měla být nadto řešena, se nachází poměrně blízko vjezdu do 

plánovaného areálu. V uvedených námitkách byla další řada připomínek týkajících se dopravní situace a jejího 

posouzení, nicméně tyto nechal správní orgán rovněž nedotčeny s odůvodněním, že obě shora zmíněné instituce, 

neměly námitek. Takové odůvodnění považuje odvolatel za nepřezkoumatelné a neuspokojivé.  

Závěrem odvolatel navrhuje, aby s ohledem na veškeré shora notifikované nezákonnosti řízení a zcela 

zásadním způsobem nevypořádané námitky účastníka řízení, nadřízený orgán napadené rozhodnutí zrušil a celou 

záležitost vrátil správnímu orgánu prvního stupně k řádnému vypořádání námitek a úplnému odstranění procesních 

vad. 
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Stavební úřad vyrozuměl podle ustanovení § 86 odst. 2 správního řádu ostatní účastníky řízení o 

podaném odvolání a umožnil jim k podanému odvolání se vyjádřit. Této možnosti využil stavebník a (zkráceně 

a upraveně) uvedl, že odvolání považuje za nedůvodné a účelové, jehož jediným cílem a snahou je prodloužit 

stavební řízení a způsobit stavebníkovi tímto šikanózním postupem značné škody.  

Úvodem si stavebník pro celkové vykreslení přístupu odvolatele dovoluje upozornit a připomenout, že v 

průběhu celého tohoto řízení se odvolatel nezaměřoval primárně na hájení zájmů ochrany přírody a krajiny, což 

by mělo být jeho hlavním posláním vzhledem k účelu, k němuž byl založen. Naopak se vyjadřoval i k takovým 

aspektům řízení, které nemají v žádném případě vztah k ochraně přírody a krajiny, a to zejména k procesním 

otázkám a úřadu opakovaně předkládal námitky, se kterými se již úřad dříve vypořádal, čím se stavěl do pozice 

univerzálního dohlížitele nad zákonnosti postupu úřadu ve smyslu příslušné judikatury Nejvyššího správního soudu.  

Ani v případě odvolání proti vydanému stavebnímu povolení tomu není jinak. Stavebník proto v tomto souhlasí 

s úřadem, který na tuto skutečnost také v odůvodnění napadeného rozhodnutí správně poukazuje. Stavebník je 

přesvědčen, že napadené rozhodnutí je zákonné, věcně správné, a proto by mělo být odvolání jako nedůvodné 

zamítnuto.  

K námitce č. 1 – účelový procesní postup odvolatele při přerušení řízení  - stavebník uvádí, že odvolatel v 

podaném odvolání namítá údajnou nezákonnost postupu úřadu, jež měla dle něho spočívat v tom, že úřad o 

žádosti žadatele rozhodl a vydal stavební povolení, aniž by vyčkal na rozhodnutí o odvolání odvolatele proti 

usnesení č. j. VYST-Dr/1683/2016 ze dne 13.9.2016 o přerušení řízení. Odvolatel k této námitce dále uvádí, že si 

je vědom, že úřad, jako správní orgán ve smyslu ustanovení § 65 odst. 2 správního řádu „může" po odpadnutí 

překážek ve věci pokračovat v řízení, které bylo přerušeno. Již jen toto samotné konstatování odvolatele 

dokládá nepochopení příslušného zákonného ustanovení z jeho strany, jak bude rozvedeno níže. Na základě 

ústního jednání a námitek podaných odvolatelem dne 26.8.2016 úřad usnesením řízení o žádosti přerušil, a to z 

důvodu, že dle názoru úřadu probíhalo řízení o předběžné otázce (odvolání odvolatele do územního rozhodnutí 

vydaného na výše uvedenou stavbu (již bylo pravomocně zamítnuto krajským úřadem jako nepřípustné) a 

přezkoumání závěru zjišťovacího řízení vydaného na výše uvedenou stavbu (podnět byl podán odvolatelem, 

přezkum však ani nebyl zahájen)). Navzdory tomu, že odvolatel sám svou aktivitou přerušení řízení inicioval, 

podal proti usnesení o přerušení řízení dne 19.9.2016 odvolání do „části výroku“, kterou je označeno přerušované 

řízení, pozemky, jichž se má týkat zástavba a současně též označení účastníků, vůči nimž má přerušení vyvolat 

právní účinky. Odvolatel v tomto svém odvolání proti usnesení navrhoval odvolacímu orgánu usnesení zrušit a 

vrátit k novému rozhodnutí správnímu orgánu prvního stupně. Dalším svým podáním odvolatel navrhoval také 

vydání opravného usnesení z důvodu zjevných formálních nesprávností ve vydaném usnesení, čemuž bylo ze 

strany úřadu vyhověno — jednalo se nicméně o opravu formálních vad, která nemohla žádného účastníka (natož 

odvolatele) zkrátit na svých právech. Stavební úřad obdržel dne 22.9.2016 rozhodnutí Krajského úřadu 

Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, kterým bylo odvolání odvolatele proti územnímu rozhodnutí 

jako nepřípustné zamítnuto a dne 3.10.2016 obdržel od Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního 

rozvoje, podání, kterým byl odložen podnět k provedení přezkumného řízení závěru zjišťovacího řízení vydaného 

na stavbu, jež je předmětem stavebního povolení. Tímto odpadly veškeré důvody pro přerušení řízení o žádosti. 

Dle ustanovení § 65 správního řádu správní orgán pokračuje v řízení, jakmile odpadne překážka, pro niž bylo 
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řízení přerušeno. Toto ustanovení nepřipouští pouze možnost správního orgánu pokračovat v řízení, ale zakládá 

povinnost správního orgánu, který po odpadnutí překážek, pro něž bylo řízení přerušeno, nemá na vybranou a musí 

v přerušeném řízení pokračovat. Povinnost správního orgánu pokračovat za daných podmínek v řízení vyplývá přímo z 

uvedeného zákonného ustanovení, které je v tomto smyslu rovněž konzistentně vykládáno i komentářovou 

literaturou. Pokud tedy úřad v řízení o žádosti pokračoval a následně opatřením ze dne 7.10.2016 řádně 

vyrozuměl účastníky řízení o pokračování v řízení, postupoval zcela v souladu se zákonem. Dále není ani jasné, 

proč by měl úřad vyčkávat na výsledek řízení o podaném odvolání proti usnesení. Výsledek odvolacího řízení o 

podaném odvolání proti usnesení totiž nemůže a nemohl mít žádný vliv na věcné rozhodování stavebního úřadu o 

žádosti. Nadto stavební úřad veškeré formální nedostatky odstranil sám ze své aktivity procesně správným a 

zákonným způsobem a důvody pro přerušení řízení odpadly. Naopak by úřad postupoval v rozporu se zákonem, 

pokud by s vydáním stavebního povolení vyčkával na rozhodnutí o podaném odvolání, které stejně nemohlo mít 

žádný vliv na meritorní posouzení žádosti. V takovém případě by úřad pouze prodlužoval bez zákonného důvodu 

stavební řízení a oddaloval vydání stavebního povolení (což bylo nepochybně cílem a snahou odvolatele, neboť 

ničeho jiného podaným odvoláním proti usnesení stejně nemohl dosáhnout). Námitka odvolatele ohledně 

nezákonnosti postupu stavebního úřadu při přerušení řízení je proto naprosto nedůvodná, účelová a jeho tvrzení 

jsou v tomto případě zjevně v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona. Cílem a snahou odvolatele je 

pouze prodlužovat stavební řízení a způsobovat stavebníkovi svým šikanózním způsobem značné škody. 

K námitce č. 2 – odvolatel v pozici univerzálního dohlížeče – stavebník uvádí, že mu není jasné, co 

námitkami v této věci odvolatel sleduje, když uvádí, že svá upozornění na procesní a faktická pochybení 

úřadu nepovažuje za šikanózní postup ani za dohlížení nad postupem správního orgánu pro obecné blaho, nýbrž za 

realizaci svých práv účastníka ve správním řízení. Odvolatel se pouze ohrazuje vůči části odůvodnění 

napadeného rozhodnutí, ve kterém stavební úřad popisuje povahu námitek a účasti odvolatele ve vedeném řízení, 

aniž by tím odvolatel poukazoval na nesprávnost nebo nezákonnost postupu úřadu nebo dovozoval jakékoliv jiné 

vady řízení o žádosti nebo vydaného stavebního povolení. Odvolání pouze proti odůvodnění rozhodnutí je dle 

správního řádu nepřípustné; proto i tato odvolací námitka je nepřípustná a odvolací správní orgán se jí 

nemusí blíže zabývat, neboť odvolatel netvrdí a neprokazuje, že by tato část odůvodnění stavebního povolení 

mohla jakkoliv způsobit nezákonnost výroku stavebního povolení. K uvedeným tvrzením odvolatele je nutné 

uvést, že správní řád vychází z pojetí účastenství ve správním řízení v materiálním a nikoliv ve formálním 

smyslu. V souvislosti s tím rozlišuje jednotlivé základní kategorie účastníků správního řízení dle ustanovení      

§ 27 odst. 1 a podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu a respektuje rovné postavení v rámci příslušné 

kategorie. „Zvýhodnění“ jedné kategorie oproti druhé není však porušením této zásady, ale vyplývá z jejich 

hmotněprávního vztahu k předmětu řízení. Rozsah procesních práv a povinností účastníků správního řízení se 

tedy vždy odvíjí od jejich hmotněprávního poměru k věci. Dle článku 38 odst. 2 Listiny základních práv a 

svobod má každý právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby 

se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Je zde tedy předpoklad zvláštního postavení účastníků řízení, o 

jejichž věci se v řízení rozhoduje (tzv. přímých účastníků), ve srovnání s těmi účastníky řízení, kteří mohou být 

rozhodnutím ve svých právech nebo povinnostech „pouze“ dotčeni. Jak vyplývá z výše uvedeného, ani rovnost 

účastníků není kategorií abstraktní a absolutní. Jak judikoval Ústavní soud, rovnost je kategorie relativní, jež 
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vyžaduje odstranění neodůvodněných rozdílů. Zásadě rovnosti v právech dle článku 1 Listiny základních práv a 

svobod je proto třeba rozumět tak, že právní rozlišování v přístupu k určitým právům nesmí být projevem 

libovůle, neplyne z ní však závěr, že by každému muselo být přiznáno jakékoli právo. Na vymezení různých 

kategorií účastenství dle správního řádu navazuje i právo odvolatele účastnit se správního řízení s ohledem na 

ustanovení § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Toto 

právo, jak bylo popsáno výše, není neomezené. Zde si stavebník dovoluje opět poukázat na rozsudek 

Nejvyššího správního soudu ze dne 4.2.2010, č. j.: 7 As 2/2009-80 a pasáž níže, jež byla citována i v 

odůvodnění stavebního povolení (citace): „Je-li sdružení, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana 

přírody a krajiny oprávněno být účastníkem správního řízení, nelze dovodit, že má možnost hájit v tomto řízení i 

zájmy jiné, s ochranou přírody a krajiny nesouvisející. Takové občanské sdružení by se totiž z pozice ochránce 

přírody a krajiny dostávalo do pozice univerzálního dohlížitele nad zákonností postupu a rozhodnutí 

správních orgánů v podstatě v neomezeném rozsahu, což podle Nejvyššího správního soudu není smyslem a 

účelem účastenství ekologických občanských sdružení ve správních řízeních“ (konec citace) a také pasáž z 

rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4.5.2011, č. j.: 7 As 2/2011-52 (citace): „K roli občanských sdružení 

podle § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny Nejvyšší správní soud podotýká, že smyslem a účelem jejich 

účasti ve stavebních řízeních není blokace, zdržování a protahování realizace stavebního záměru procesními 

obstrukcemi, nýbrž to, aby kvalifikovaně, tj. odbornými argumenty z oblasti ochrany životního prostředí, 

urbanismu apod., hájila dotčené (veřejné) zájmy ochrany přírody a krajiny v konkurenci jiných veřejných zájmů a 

zájmů soukromých“ (konec citace). Také přímo ustanovení stavebního zákona omezují právo osoby, která se stejně 

jako odvolatel účastní stavebního řízení podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. g), uplatňovat námitky. Ustanovení 

§ 114 odst. 1 stavebního zákona říká, že účastník řízení dle uvedeného ustanovení § 109 odst. 1 písm. g), může 

uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož 

ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které překračují uvedený rozsah, by 

se správně dle zákona vůbec nemělo přihlížet. Odvolatel se dále snaží potvrdit opodstatněnost svých námitek 

proti usnesení a rovněž tvrdí, že jeho připomínky na ústním jednání nebyly vypořádávány. K tomu lze uvést pouze 

to, že namítané vady usnesení byly pouze formálního charakteru a spočívaly převážně v chybách ve psaní, což 

stavební úřad v souladu se zákonem napravil. Stejně tak i veškeré další připomínky odvolatele, navzdory tomu že 

se netýkaly ochrany zájmů přírody a krajiny, byly úřadem v průběhu řízení důsledně projednány a úřad se s nimi 

náležitě vypořádával v rámci svého rozhodování v průběhu řízení, jak je uvedeno i v odůvodnění napadeného 

rozhodnutí. Odvolatel nadále odmítá přijmout zcela zřejmé a nezpochybnitelné závěry Nejvyššího správního 

soudu, jakož i znění příslušných zákonů a další judikatury, jak bylo uvedeno výše. I tyto námitky potvrzují, že 

se v předmětném řízení nezaměřuje primárně na ochranu zájmů přírody a krajiny, ale naopak, vyjadřuje se 

k formálním záležitostem, jež v mnoha případech nemají žádnou relevanci pro hmotněprávní dopad 

rozhodování úřadu v dané věci. Jak již bylo stavebníkem tvrzeno, tímto nezákonným postupem odvolatele 

dochází k popření smyslu a účelu účastenství odvolatele ve správním řízení a k neopodstatněným obstrukcím v 

řízení o žádosti stavebníka. 

K námitce č. 3 – nezaslání dílčích rozhodnutí o účastenství jiných osob – stavebník si dovoluje uvést, že 

komunikace se správním orgánem v rámci správního řízení má určitá pravidla daná správním řádem. Zasílání 
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žádostí stavebnímu úřadu sepsaných asistentkou (nejspíše asistentkou právního zástupce odvolatele) a odeslaných 

prostřednictvím e-mailu bez jakékoliv náležité identifikace účastníka, jak to činil odvolatel, nepředstavuje ani 

řádné podání dle správního řádu, ani řádný způsob doručování takového podání. Na takovou emailovou žádost 

určité osoby, která není ani účastníkem řízení a ani jejím zástupcem, není úřad vůbec povinen reagovat. Co se 

týká obsahové stránky této námitky, k rozhodnutí o účastenství určitých osob došlo poté, co úřad znovu 

přezkoumal výčet pozemků, na kterých bude povolovaná stavba realizována a odpovídajícím způsobem upravil 

okruh účastníků řízení. O subjektech, které od počátku nebyly povolovanou stavbou dotčeny, a které proto neměly 

od počátku materiální postavení účastníků řízení dle stavebního zákona, bylo jednotlivě rozhodnuto v souladu s 

ustanovením § 28 odst. 1 správního řádu. Ostatní účastníci řízení byli v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 správního 

řádu opatřením úřadu č. j.: VYST-Dr/1856/2016 ze dne 7.10.2016 vyrozuměni, že úřad vydal jednotlivá 

rozhodnutí o účastenství v řízení o žádosti. Dle uvedeného ustanovení § 28 odst. 1 správního řádu o tom, zda 

osoba je či není účastníkem, vydá správní orgán usnesení, jež se oznamuje pouze tomu, o jehož účasti v řízení 

bylo rozhodováno, a ostatní účastníci se o něm vyrozumí. Důsledkem tohoto ustanovení je mj. i to, že odvolání 

proti takovému usnesení může podat pouze osoba, o jejíž účasti v řízení bylo rozhodováno, nikoliv též další 

účastníci řízení, což je projevem uplatnění hlediska procesní ekonomie. Také není přípustné, aby se odvolatel bránil 

proti rozhodnutí o účastenství třetích osob, které s rozhodnutím úřadu o svém účastenství souhlasily a proti 

rozhodnutí se neodvolaly. Není zde tedy žádný důvod, proč by jednotlivá rozhodnutí o účastenství dalších 

subjektů v předmětném řízení měla být doručována dalším účastníkům řízení — postačí proto dle správního 

řádu, pokud jsou ostatní účastníci pouze vyrozuměni. Úřad proto i v tomto případě postupoval v souladu se 

zákonem. Námitky odvolatele obsahově nelze opřít o žádná ustanovení zákona, a proto je stavebník považuje za 

nedůvodné. Navíc požadavek odvolatele na doručení jednotlivých rozhodnutí o účastenství dalších subjektů v řízení 

o žádosti nelze chápat jinak, než jako další jeho snahu způsobit obstrukce šikanózním výkonem svých práv. 

K námitce č. 4 – údajné nedodržení požadavků územního rozhodnutí – stavebník uvádí, že územní 

rozhodnutí o umístění stavby sp. zn.: Výst-1834/2015/Dr vydané stavebním úřadem dne 4.11.2015, obsahuje 

požadavek Krajského ředitelství Policie ČR, územního odboru dopravního inspektorátu Beroun, na vybudování 

chodníku z areálu k nejbližšímu již stávajícímu chodníku. Odvolatel tvrdí, že k tomuto chodníku nebylo vydáno 

územní rozhodnutí, a proto není jisté, zda bude chodník vybudován. Dále namítá, že pokud dojde k výstavbě 

stavby dle Stavebního povolení, samotná stavba tak bude v důsledku chybějícího chodníku v rozporu s bodem 12 

územního rozhodnutí. Pokud jde o vydání územního rozhodnutí pro uvedený chodník, v současné době je úřadem 

vedeno územní řízení ve věci umístění stavby „AREÁL BACHL — přístupový chodník" na pozemcích parcelní číslo 

933/1, 933/15, 1272/21, 1272/34 a 1272/36 v katastrálním území a obci Žebrák pod sp. zn.: Výst-1045/2016/Dr. V 

průběhu října 2016 byly úřadem prováděny opravy písemných chyb ve výzvě, oznámení a protokolu a opravy 

zřejmých nesprávností v usnesení o přerušení řízení. Rozhodnutí v tomto územním řízení lze proto očekávat v 

nejbližší době (důkaz: vyrozumění účastníka o opravě písemné chyby ve výzvě, oznámení a protokolu ze dne 

13.10.2016 a rozhodnutí ze dne 13.10.2016 - oprava zřejmých nesprávností). Nadto dle stavebního povolení 

může být provedená stavba užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. Dle ustanovení § 122 odst. 3 

stavebního zákona při závěrečné kontrolní prohlídce stavební úřad zkoumá splnění podmínek podle ustanovení 

§ 119 odst. 2 stavebního zákona, tedy mj. zda stavba byla provedena v souladu s rozhodnutím o umístění 
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nebo jiným úkonem nahrazujícím územní rozhodnutí a povolením stavby a dokumentací, nebo ověřenou 

projektovou dokumentací, v souladu se stanovisky nebo závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími 

dotčených orgánů, byla-li vydána podle zvláštních právních předpisů, a zda jsou dodrženy obecné požadavky na 

výstavbu. Jsou-li na stavbě zjištěny závady bránící jejímu bezpečnému užívání nebo rozpor s výše uvedenými 

podmínkami dle ustanovení § 119 odst. 2, stavební úřad kolaudační souhlas nevydá a rozhodnutím, které je prvním 

úkonem v řízení, užívání stavby zakáže. Splnění všech těchto podmínek před dokončením a kolaudací stavby je 

tedy i v zájmu stavebníka, aby mohla být stavba povolená stavebním povolením zkolaudována a řádně 

užívána. Námitky odvolatele ve vztahu k podmínkám stanoveným v územním rozhodnutí nijak nesouvisí se 

správností a zákonností napadeného stavebního povolení. Odvolatel se i v tomto případě snaží najít jakékoli důvody 

pro oddálení realizace projektu povoleného stavebním povolením a předkládá pouze další zcela bezpředmětnou 

námitku. 

K námitce č. 5 – údajné černé skládky – stavebník konstatuje, že odvolatel účelově tvrdí, že se úřad 

řádně nevypořádal s námitkami pana Vladimíra Šmída, bytem Hynka Šlosara, 268 01 Hořovice, ohledně údajné 

černé skládky, jež se má údajně nacházet na pozemku parcelní číslo 935/1 a 1559 v katastrálním území a obci 

Žebrák. I na tomto místě lze pouze zopakovat, co už bylo uvedeno úřadem v odůvodnění stavebního povolení. 

Skládky, které jsou vyznačeny v mapě České geologické služby z roku 1993, kterou předložil odvolatel jako 

důkaz, jsou umístěny na jiných místech, než probíhá výstavba areálu Bachl, což úřad ověřil mj. i ohledáním 

na místě. Úřad tak tuto námitku, která se jako jedna z mála dotýká alespoň okrajově ochrany přírody a 

krajiny, velmi důkladně posoudil, vypořádal a za tímto účelem dokonce provedl i místní šetření za účasti odvolatele. 

Stavebník si již neumí představit, jak by odvolateli mohl úřad více vycházet vstříc, když každou alespoň okrajově 

relevantní jeho námitku důkladně prověřil a vypořádal. Stavebník a ani úřad tedy nevidí žádnou souvislost, jak by 

mohla být stavební činností na jiném území narušena bývalá skládka, která se údajně nachází mimo plánované 

umístění povolovaného projektu. Dle vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního 

prostředí a zemědělství, č. j.: 109029/2016/KUSK ze dne 24.8.2016 ve věci černých skládek se o žádné staré 

ekologické zátěži nezmiňuje ani inventarizační studie starých ekologických zátěží Středočeského kraje z 

roku 2006, ani Ministerstvem životního prostředí spravovaná a průběžně aktualizovaná celostátní 

evidence kontaminovaných míst SEKM. Ve stavebním řízení tak bylo průkazně prokázáno, že se na území 

plánované výstavby areálu Bachl skutečně žádné černé skládky nenacházejí. Tím, že na svých vyvrácených 

tvrzeních odvolatel i nadále trvá a neumí akceptovat stanovisko dotčených orgánů, jenom potvrzuje účelovost a 

neoprávněnost svých námitek a svého procesního postupu.  

K námitce č. 6 – údajná neodůvodněnost závazných stanovisek – stavebník uvádí, že úřadu nepřísluší, 

aby obsah závazného stanoviska jakkoli sám hodnotil - od toho jsou zde dotčené orgány, které jsou specializovanými 

odborníky na konkrétní oblasti. Pokud by úřad nepřihlížel dle svého volného uvážení k závazným 

stanoviskům, byla by činnost dotčených orgánů v podstatě nadbytečná a úřad by jejich činnost mohl zcela převzít 

- taková situace by ovšem nepochybně nebyla v souladu s právními předpisy. Je-li uplatněna námitka proti 

požadavkům dotčených orgánů, resp. proti obsahu závazného stanoviska jako takového, má si stavební úřad v 

rámci povinné součinnosti vyžádat vyjádření příslušného dotčeného orgánu k těmto námitkám. Úřad v průběhu 

celého řízení o žádosti komunikoval s dotčenými orgány a projednával veškeré námitky týkající se obsahu 
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předmětných stanovisek. I v tomto případě odvolatel pouze opakuje námitky a připomínky, které již byly úřadem 

projednány a vypořádány v průběhu řízení. V ostatním rozsahu úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných 

stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy a zahrnul je do podmínek stavebního 

povolení. Úřad v závěru odůvodnění napadeného rozhodnutí sám uvádí, že s odvolatelem, resp. s jeho právním 

zástupcem Mgr. Pavlem Havlíkem, několikrát v průběhu řízení jednal a pokusil se ve smyslu ustanovení § 5 

správního řádu o smírné odstranění rozporů. Veškerá jednání a snaha o smírné odstranění rozporů však byly 

neúspěšné. Odvolatel by měl dle názoru stavebníka tento postup stavebního úřadu kvitovat s povděkem, nikoliv se 

proti němu bránit a použít ho jako jeden z argumentů podaného odvolání. Stavebník se domnívá, že se jedná o 

další účelově vykonstruované námitky, jež nemají oporu v právních předpisech. 

Závěrem stavebník uvádí, že podané odvolání nepředstavuje žádné kvalifikované, odborné argumenty z 

oblasti ochrany životního prostředí, urbanismu, apod. ve smyslu výše citované judikatury. Na podporu svých tvrzení 

navíc odvolatel nepředkládá ani jakékoliv relevantní důkazy, pouze obecná, vágní a nepodložená tvrzení. Nadále 

se tak vyjadřuje k otázkám, které jsou zcela mimo jeho působnost, případně opakuje námitky, které již byly v 

předchozím řízení řádně projednány a se kterými se úřad náležitě vypořádal. Odvolatel pokračuje ve své snaze 

způsobovat neopodstatněné průtahy a obstrukce v řízení a rovněž způsobit stavebníkovi újmu značného rozsahu. 

Jeho postup je zcela účelový a šikanózní, což podané odvolání proti stavebnímu povolení v plném rozsahu 

potvrzuje. Stavebník považuje odvolání za nedůvodné. 

Následně předložil stavební úřad odvolání se souvisejícím spisovým materiálem odvolacímu správnímu 

orgánu k dalšímu řízení. Spis byl u odvolacího správního orgánu evidován dne 24.11.2016. 

Podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu může účastník řízení proti rozhodnutí podat odvolání, 

pokud zákon nestanoví jinak. Odvoláním lze podle ustanovení § 82 odst. 1správního řádu napadnout výrokovou 

část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je 

nepřípustné. Rozhodnutí stavebního úřadu je správním rozhodnutím, proti kterému se lze odvolat. Odvolatel byl 

účastníkem řízení ve věci, odvolání je tedy přípustné. Dále odvolací správní orgán zkoumal, zda odvolání bylo 

podáno v zákonné lhůtě. Podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne 

oznámení rozhodnutí. Odvolací správní orgán ze spisu zjistil, že rozhodnutí bylo odvolateli doručeno dne 

19.10.2016, odvolání bylo správnímu orgánu podáno dne 1.11.2016, odvolání je proto včasné.  

Podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu neshledá-li odvolací správní orgán důvod pro postup podle 

odstavců 1 až 4, odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí. 

Odvolací správní orgán přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí 

předcházelo, s právními předpisy a správnost napadeného rozhodnutí přezkoumal jen v rozsahu námitek 

uvedených v odvolání podle ustanovení § 89 odst. 2 správního řádu a nezjistil v postupu stavebního úřadu ani 

v napadeném rozhodnutí vady, které by odůvodňovaly jeho zrušení nebo změnu.  

Byly zjištěny následující skutečnosti. 

Žádost o stavební povolení obdržel stavební úřad dne 9.5.2016. Předmětem žádosti je výstavba skladové 

haly s nezbytným administrativním, sociálním a technickým zázemím, hala bude sloužit pro skladování, objekt 
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je koncipován jako nepodsklepený s plochou střechou, součástí je několik dalších stavebních objektů – 

trafostanice, vrátnice, sprinklerová stanice, zpevněné plochy, parkovací stání, oplocení areálu, sadové úpravy, 

přípojné body inženýrských sítí. Po přezkoumání žádosti a předložených podkladů stavební úřad opatřením ze 

dne  20.6.2016 vyzval stavebníka k doplnění podkladů, stanovil termín do 31.12.2016 k jejich předložení a 

řízení přerušil. 

Požadované podklady byly doplněny, opatřením ze dne 25.7.2016 oznámil stavební úřad zahájení řízení 

a stanovil ústní jednání spojené s místním šetřením na den 30.8.2016. Dne 26.8.2016 obdržel stavební úřad 

písemné námitky odvolatele.  Z ústního jednání a místního šetření byl sepsán protokol.  

Dne 13.9.2016 vydal stavební úřad usnesení, kterým vedené stavební řízení přerušil z důvodu řízení o 

předběžné otázce – odvolání do územního rozhodnutí vydaného na výše uvedenou stavbu a přezkoumání závěru 

zjišťovacího řízení pro uvedenou stavbu. Do části výroku tohoto usnesení podal odvolatel odvolání a po 

provedeném odvolacím řízení vydal zdejší odvolací správní orgán dne 10.1.2017 pod spis. zn.: SZ 

174213/2016/KUSK REG/Ha č. j.: 005317/2017/KUSK rozhodnutí, kterým změnil část výroku napadeného 

usnesení (identifikace pozemků dotčených stavbou) a ve zbytku usnesení potvrdil. 

Odvolání do územního rozhodnutí pro uvedenou stavbu bylo zdejším odvolacím správním orgánem 

zamítnuto (viz rozhodnutí ze dne 19.9.2016 vedené pod spisovou značkou SZ 102463/2016/KUSK REG/Ha), 

podnět k provedení přezkumného řízení byl zdejším odvolacím správním orgánem odložen (viz písemnost ze 

dne 14.9.2016 pod spis. zn.: SZ 109694/2016/KUSK REG/Bu). 

Na základě výše uvedených skutečností stavební úřad opatřením ze dne 7.10.2016 vyrozuměl účastníky 

řízení o pokračování v řízení a stanovil lhůtu pro seznámení s podklady rozhodnutí ve věci.  

Následně vydal stavební úřad napadené rozhodnutí. V rozhodnutí jsou uvedeny stavební objekty, které 

jsou součástí stavby, podmínky pro provedení stavby, vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení. 

Neboť odvolání proti stavebnímu povolení obsahovalo mimo jiné i námitky proti vydaným závazným 

stanoviskům (závazné stanovisko Městského úřadu Hořovice, sp. zn.: MUHO/7977/2016, ze dne 2.5.2016, závazná 

stanoviska sp. zn.: MUHO 7906/2016 Městského úřadu Hořovice a Krajského ředitelství policie ČR sp. zn.: KRPS-

15088-12ČJ-2015-010206), postupoval v dané záležitosti odvolací správní orgán v souladu s ustanovením § 149 

správního řádu; jestliže odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá odvolací správní orgán 

potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k 

vydání závazného stanoviska. Tomuto správnímu orgánu zasílá odvolání spolu s vyjádřením správního orgánu 

prvního stupně a s vyjádřením účastníků. Po dobu vyřizování věci nadřízeným správním orgánem správního orgánu, 

který je příslušný k vydání závazného stanoviska, lhůta podle ustanovení § 88 odst. 1 neběží.  

Opatřením ze dne 5.12.2016 byly požádány Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a 

zemědělství, Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy a Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, 

odbor služby dopravní policie, o potvrzení nebo změnu příslušného závazného stanoviska podle ustanovení § 149 

správního řádu a zároveň byli účastníci řízení informováni o průběhu odvolacího řízení. 

Dne 20.12.2016 vydal Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad 
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stanovisko, kterým  napadené stanovisko Městského úřadu Hořovice č. J.: MUHO/7906/2016 ze dne 5.5.2016 

potvrdil.  

Dne 29.12.2016 2016 vydal Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako 

nadřízený správní orgán ve smyslu ustanovení § 149 odst. 4 správního řádu, potvrzení závazného stanoviska 

Městského úřadu Hořovice, odboru výstavby a životního prostředí č. J.: MUHO/7977/2016 ze dne 2.5.2016. 

Dne 3.1.2017 vydal Odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje 

stanovisko, kterým stanovisko Krajského ředitelství policie ČR spis. zn.: KRPS-15088-12/ČJ-2015-010206 ze dne 

21.4.2016 potvrdil. 

Opatřením ze dne 9.1.2017 odvolací správní orgán seznámil účastníky řízení s doplněním odvolacího řízení a 

stanovil lhůtu k nahlédnutí do spisového materiálu. Ve stanovené lhůtě této možnosti žádný z účastníků řízení 

nevyužil. 

K důvodům uvedeným v odvolání odvolací správní orgán konstatuje následující. 

Odvolání do usnesení o přerušení řízení bylo řešeno odvolacím správním orgánem samostatně; dne 

10.1.2017 pod spis. zn.: SZ 174213/2016/KUSK REG/Ha č. j.: 005317/2017/KUSK bylo vydáno rozhodnutí o 

odvolání, kterým bylo podle ustanovení § 90 odst. 1písm. c) správního řádu usnesení stavebního úřadu změněno 

ohledně identifikace pozemků dotčených stavbou. Ustanovení § 65 správního řádu ukládá správnímu orgánu 

následující povinnost - správní orgán pokračuje v řízení, jakmile odpadne překážka, pro niž bylo řízení 

přerušeno; o tom, že v řízení pokračuje, vyrozumí správní orgán účastníky a provede o tom záznam do spisu.  

Uložené povinnosti stavební úřad splnil (uvedeno viz výše).  Rozhodnutí o odvolání nabylo právní moci dnem 

17.1.2017, tímto dnem nabylo právní moci i napadené usnesení stavebního úřadu.  

K namítané pozici univerzálního dohlížeče odvolací správní orgán poukazuje na ustanovení § 27 

správního řádu, kde je zcela přesně definováno postavení účastníků řízení; navíc je nezbytné připomenout, že 

stavební úřad uvedené sousloví doslovně citoval z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4.2.2010 č. j.: 

7 As 2/2009-80 a uvedl je v závěrečné části odůvodnění napadeného rozhodnutí. K připomínkám a námitkám 

odvolatele odvolací správní orgán odkazuje na ustanovení § 114 stavebního zákona; toto ustanovení zcela 

konkrétním způsobem definuje rozsah námitek - účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové 

dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo 

dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo 

odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle ustanovení 

 § 109 písm. g) stavebního zákona (tedy osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být 

stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech 

nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí – tedy odvolatel), může ve stavebním řízení uplatňovat námitky 

pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 

zvláštního právního předpisu zabývá.  

K nezaslání dílčích rozhodnutí – usnesení, která se týkají účastenství nových účastníků – odvolací správní 

orgán v této věci odkazuje na ustanovení § 28 správního řádu – o tom, zda osoba je či není účastníkem, vydá správní 
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orgán usnesení, jež se oznamuje pouze tomu, o jehož účasti v řízení bylo rozhodováno, a ostatní účastníci se o 

něm vyrozumí. Odvolací správní orgán konstatuje, že postup stavebního úřadu v uvedené záležitosti byl v souladu se 

zákonem. 

K námitce ohledně nedodržení požadavků územního rozhodnutí - neexistence chodníků -  odvolací správní 

orgán konstatuje, že v dané věci bylo vydáno dne 10.11.2016 pod č. j.: VYST-Dr/1908/2016 rozhodnutí o umístění 

stavby, které nabylo právní moci dne 15.12.2016, nesoulad tedy nebyl shledán.  

Odvolatel namítá nedostatečné vypořádání jeho námitek – ohledně černé skládky lze uvést, že vypořádání provedl 

stavební úřad dostatečně a řádně. V řízení bylo nařízeno ústní jednání spojené s místním šetřením, ze kterého byl sepsán 

protokol. Na místě stavby nebyly zjištěny žádné černé skládky a tyto nejsou ani evidovány u příslušných dotčených orgánů 

(viz podklady ve spisovém materiálu stavebního úřadu). 

Dle ustanovení § 149 správního řádu je závazné stanovisko úkonem učiněným správním orgánem na základě 

zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí 

správního orgánu. Správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčenými orgány. Příslušná závazná 

stanoviska dotčených orgánů napadená v odvolání nechal zdejší odvolací správní orgán přezkoumat postupem podle § 149 

správního řádu. O výsledku doplňování podkladů pro vydání rozhodnutí o odvolání byli účastníci řízení informováni a byla 

jim dána možnost k seznámení s těmito podklady. V daném termínu do spisového materiálu nebylo nahlíženo.  

Odvolatelova námitka ohledně přezkumu vyjádření města Žebrák (rozhodoval starosta či bylo hlasováno 

zastupitelstvem) je ve vedeném řízení irelevantní – uvedená písemnost byla vyhotovena orgánem obce v samostatné 

působnosti obce – v záhlaví je označena slovem "město" a názvem města; stavební úřad nemá zákonné zmocnění 

přezkoumávat rozhodnutí orgánu obce v samostatné působnosti obce. 

Odvolací správní orgán stanovil okruh účastníků řízení shodně se stavebním úřadem. Účastníky řízení 

jsou: Accolade CZ XIII, s.r.o., člen koncernu, město Žebrák, Krajská správa a údržba silnic Středočeského 

kraje, příspěvková organizace, Povodí Vltavy, státní podnik, Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., RWE 

Distribuční služby, s.r.o., GasNet, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Český 

svaz ochránců přírody 3. ZO Hořovicko, 3. základní organizace Hořovicko, EXIT 34 CZ, a.s., Ředitelství silnic 

a dálnic ČR, Stroupinská lípa z.s., BACHL, spol. s r.o. 

Vzhledem k tomu, že odvolací správní orgán nezjistil žádné zásadní závady v postupu prvoinstančního 

orgánu v řízení ani v napadeném rozhodnutí rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.  

P o u č e n í 

Proti rozhodnutí o odvolání se podle ustanovení § 91 odst. 1 správního řádu nelze dále odvolat. 

 

 

Ing. Jiřina Hartlová 

odborný referent 

         otisk úředního razítka 
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Obdrží  

účastníci řízení (dodejky) 

RotaGroup s.r.o., IDDS: 78hx792 

 sídlo: Na nivách č.p. 956/2, Praha 4-Michle, 141 00  Praha 41 

 zastoupení pro: Accolade CZ XIII, s.r.o., člen koncernu, Sokolovská 394/17, 186 00  Praha 

Město Žebrák, IDDS: 5wmbaar 

 sídlo: Náměstí č.p. 1, 267 53  Žebrák 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 

 sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00  Praha 5-Smíchov 

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 

 sídlo: Holečkova č.p. 106/8, 150 00  Praha 5-Smíchov 

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IDDS: 7vjgxyf 

 sídlo: Mostníkovská č.p. 255/3, Beroun-Závodí, 266 01  Beroun 1 

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 

 sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 

Český svaz ochránců přírody 3. ZO Hořovicko, 3. základní organizace Hořovicko, IDDS: n5eu578 

 sídlo: Plzeňská č.p. 104, 267 61  Cerhovice 

EXIT 34 CZ, a.s., IDDS: 934d2ds 

 sídlo: Pražská č.p. 1478/58, 268 01  Hořovice 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 

 sídlo: Dukelských hrdinů č.p. 34, 170 00  Praha 7-Holešovice 

Stroupinská lípa z.s., IDDS: r5ayt2m 

 sídlo: Potoční č.p. 80, 267 53  Žebrák 

Pavel Havlík, IDDS: phviuj8 

 místo podnikání: Politických vězňů č.p. 20/18, Beroun-Město, 266 01  Beroun 1 

- (zastupuje odvolatele spolek Stroupinská lípa dle plné moci do 31.12.2016) 

BACHL, spol. s r.o., IDDS: j26qede 

 sídlo: Evropská č.p. 669, 664 42  Modřice 

  

ostatní 

Městský úřad Žebrák, stavební úřad, IDDS: 5wmbaar, sídlo: Náměstí č.p. 1, 267 53  Žebrák 

 Co: spis KÚ  
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