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Potoční 80  
267 53 Žebrák 
 
Příjemce: 
Krajský úřad Středočeského kraje 
Prostřednictvím: 
Městský úřad Žebrák 
Stavební úřad 
Náměstí č. 1 
Žebrák 
PSČ: 267 53 
 
ISDS: 5wmbaar 
 
 
 
Věc: ODVOLÁNÍ proti ROZHODNUTÍ ze dne 14. 11. 2016 vedené Městským úřadem Žebrák, stavebním úřadem pod 
č.j.: VYST-Dr/2163/2016 
________________________________________________________________________________________________ 
 
                                                                                                                                        V Žebráku dne 8. 2. 2017 
 
 
     Stroupinská lípa z.s. (dále jen spolek) podává tímto odvolání proti ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ DOČASNÉ STAVBY 
vydaném MĚSTSKÝM ÚŘADEM, stavebním úřadem města Žebrák ze dne 14. 11. 2016 pod č.j. VYST-Dr/2163/2016 
(dále jen rozhodnutí). Správní  řízení bylo zahájeno  Městským úřadem v Žebráku, stavebním úřadem (dále jen stavební 
úřad) na základě žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 30. 7. 2015 podala firma 
OMNITRUCK spol. s r.o., IČO 26882043, Havlíčkova č.p. 866, 267 51 Zdice, kterého zastupuje Helena Přibíková, IČO 
43244327, U Berounky č.p. 976, 266 01 Beroun 1 (dále jen žadatel). 
 

Odůvodnění: 
 

1) Stavební úřad vydal rozhodnutí v rozporu s § 2 odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavebního zákona), (dále jen stavební zákon), protože v rozhodnutí chybí určení doby trvání dočasné stavby.  
 

2) Rozhodnutí nelze vydat pouze na základě textové části ZÚR Středočeského kraje. Je nutné zajistit souhlasné 
stanovisko dotčeného orgánu dle § 90 písmene e) stavebního zákona, které by povolovalo stavbu na území 
vymezeném koridorem územní rezervy pro vysokorychlostní trať v úseku Beroun – Plzeň. Žádáme tedy, aby bylo v 
rámci odvolacího řízení vydáno. Zároveň považujeme za nutné, aby se odvolací orgán vypořádal s nesprávným 
rozhodnutím stavebního úřadu, a předem omezil dobu trvání stavby. 
 

3) Umisťovaná stavba „Areál Čerpací stanice pohonných hmot včetně areálu údržby“ (dále jen stavba) je v rozporu s § 
18 odst. (5) stavebního zákona, protože se nejedná o veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, ale o ryze 
komerční stavbu čerpací stanice a vnitrostaveništní komunikace a zpevněné plochy. Je tedy vadou rozhodnutí, že 
stavební úřad nijak nedokazuje, že se jedná o veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Mírně nad rámec 
tohoto bodu upozorňujeme, že v případě povolení této stavby se může jednat o obcházení stavebního zákona a to 
zejména výrokem v rozhodnutí citujeme: „Platná územně plánovací dokumentace Města Žebrák tyto stavby, 
zařízení a jiná opatření nevylučuje.“ 

 
4) Domníváme se, že Město Žebrák ve svém opatření ze dne 7. 8. 2015 nehájí veřejné zájmy obce, protože vyjádření 

v něm obsažené se nezakládá na pravdě a též zcela opomíjí skutečnost, že vedle občanů města Žebrák, hlavně 
občané s obce Sedlec budou omezováni v používání a možná nastane situace, kdy nebude možné využít nájezdu 
Žebrák-západ na dálnici D5 (dále jen nájezd). Toto omezení vyplyne ze skutečnosti, že nákladní automobily (dále 
jen NA), které budou využívat služeb komerčního parkoviště jako „odpočívku“ pro NA, budou ve stejném časovém 
úseku přijíždět k nájezdu po hlavní silnici č. II/117 a znemožní tedy nájezd protijedoucích vozidel a vozidel 
přijíždějících z vedlejší silnice III/1142. To se týká i osobních automobilů (dále jen OA) a NA, které budou přijíždět po 
silnici č. III/1142. Na silnici č. II/117 ve směru z města Žebrák k nájezdu na D5 a silnici č. III/1142 ve směru ze 
Sedlce a Tlustice. U nájezdu hrozí tvorba kolon OA a NA, a to zejména ve výše zmíněných časových intervalech, 
ranních (před začátkem a těsně po začátku pracovní doby) a odpoledních hodinách (na konci pracovní doby). 
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5) Nežádoucí jev umístění stavby, přibližně v poloviční vzdálenosti mezi městy Hořovice a Žebrák, bude mít 
společensky nepřijatelné důsledky, jedním z nich je vzrůstání nákladů na doprava zajišťující likvidaci odpadů a časté 
vyvážení nákladními vozy vybavenými nádrží CAS. Tento zastaralý způsob likvidace odpadů vzniká špatným 
umístěním, nemožností napojení na veřejnou kanalizaci. Tím se zvyšují i rizika spojené s přetečením jímek a 
ohrožení nedalekého drobného vodního toku IDVT: 10249826-LB přítok Červeného potoka znečištění fekáliemi a 
možnými výskyty lehkých ropných látek v této odpadní vodě. 

 
6) Dochovaný krajinný ráz bude dotčen zejména v pohledové ose od silnice II/117 a od vesnice Sedlec. Tvrzení 

stavebního úřadu citujeme: „Spolek zřejmě zapomněl na skutečnost, že areál se umisťuje vedle skládky, která je 
v tomto území již od 80. let minulého století. Dále opomenul popsat, že výhledem od Sedlce je vidět stávající 
průmyslová zóna, která se vybudovala již v 90. letech minulého století.“, je zavádějící. Nežádoucími zásahy do 
krajinného rázu provedenými v minulosti nelze legalizovat další možné nežádoucí zásahy v budoucnu.  

 
7) Opatření ze dne 18. 2.2016, které vydal Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 

pod č. j.: 163004/2015/KUSK-Pt a které doplňuje text souhlasného závazného stanoviska následujícím zněním: 
„Souhlasné závazné stanovisko ke změně krajinného rázu je vydáváno za podmínky, že investor stavby společnost 
OMNITRACK spol. s r.o., sídlem Havlíčkova 866, 267 51 Zdice, zajistí začlenění plošně rozsáhlého areálu čerpací 
stanice pohonných hmot včetně areálu údržby na pozemcích parc.č.415, 417, 418, 419, 420, 421,4 22 a 430 v k.ú. 
Sedlec u Žebráku a prac.č. 1566 v k.ú. Žebrák do krajiny formou výsadby zeleně. Pro sadové úpravy areálu stavby 
budou použity domácí druhy dřevin přirozeně se vyskytující v této oblasti. V rámci areálu stavby bude zeleň 
umístěna tak, aby pohledově oddělila areál stavby ze severní, východní a jižní strany. Návrh výsadby zeleně za 
účelem pohledově začlenit novou stavbu do krajiny bude součástí žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění 
stavby. Před vydáním územního rozhodnutí bud návrh výsadby zeleně odsouhlasen MěÚ Hořovice“ (konec citace), 
nelze považovat ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny za vypořádání se s negativním 
dopadem a závažným zásahem do dochovaného krajinného rázu. Není prakticky proveditelné tento negativní zásah 
eliminovat výsadbou dřevin, celé opatření je nesmyslné. Nová výsadba nemůže pohledově oddělit areál ani 
v horizontu několika let. Z hlediska krajinného rázu tedy nebyla stavba posouzena. 
 

8) Mírně nad rámec našeho odvolání se v podrobnosti hlásíme a otevřeně se přihlašujeme ke konkrétním bodům ze 
znění odůvodnění odvolání, podaného k Vašim rukám předsedou 3. ZO ČSOP p. Janem Stupkou dne 3. 2. 2017. 
                                       
 
 
 

V úctě k Vaší neodejmutelné odpovědnosti 
 

 
       Martin Donda 

       člen výboru 
 Stroupinská lípa z.s. 

 
Příloha:  Odvolání 3. ZO ČSOP ze dne 3. 2. 2017 

 
 
Kontakty: 
e-mail: stroupinska.lipa@seznam.cz 
IČO 01303309 
 
IDDS: r5ayt2m 
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