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Kraisl<Ý úřad Středočesl<ého!<raie
V praze

dne:

5.2.2016

Spisová značka: SZ 1593981201S/KUSK REG/Pe

č j.,

019083l2016/KuSK

Vyřizuje:

Petákl251 280 696

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Středočeskéhokraje, odbor regionálního rozvoje (dále jen ,,odvolací správní orgáIr"),

jako správní orgán věcně příslušný podle § 67 odst.

l

písm. a) zákona

č. 12912000 Sb,, o krajích (krajské

|]8 zákonač.50012004 Sb,, správní řád, v platném zrrění (dále jen,,správní

zYizeni), v platném znění a podle §

řád"), na podkladě odvolání, které podalo dne21.5.2013, včetně doplnění ze dne 31.5.2013, Občanskésdrrržení

Zdravý Mníšek,IČ 22610227, Nová 304,252 10 Mníšek pod Brdy (dále jen ,,odvolatel I"), dne 28.5.2013
Stavební bytové družstvo Mníšekpod Brdy, IČ 353l9,
,,odvolatel II") a dne 29,5.2013 S.P.T, spol. s r.o.,

Ke škole 864, 252 10 Mníšekpod Brdy

IČ 48035424, Mníšek pod Brdy 600,252

l0

(dále jen

Mníšekpod

Brdy (dále jen,.odvolatel III"), rozhodl podle § 90 odst. l písm. b) správního řádu takto:

Rozhodnutí č. j. MMpB-sÚl:t91l13-535l2013-Hří, spis, zn, 535l2013-Hři ze dne 13.5.2013, které
vydal Městský úřad Mníšek pod Brdy, stavební úřad (dále jen,,stavební úřad"), jímžbylaUVR Mníšekpod
Brdy a.s,, lČqStqlq7, Mníšekpod Brdy 600,252 10 Mníšekpod Brdy (dále jen ,,stavebník"), povolena
stavba: Stavební úpravy objektu ó.

24 za

ťrčelem změny

využitína drlírnu a třídírnLr odpadů (MBU

-

mechanicko - biologickou úpravnu odpadů s kapacitou 40 000 t/rok), stavební úpravy objektu č. 31B stávajícího

č. 1988123l, 19881252
s e vrací k novému

skladu, stavební úpravy trafostanice (dále .jen ,,stavba"), na pozemcích parc.

v

katastrálnim územíMníšek pod

p ro j ed n á n

Brdy, se ruší a věc

í stavebnímu úřadu.
odůvodnění

Stavební úřad vydal dne 13.5.2013 pod ě.

j.

MMpB-SÚ/3191l13-53512013-Hří

výše uvedené

rozhodnutí. Protitomuto rozhodnutí odvolatel I podal dne27.5.2013 odvolání, ve kterém (zkráceně a upraveně)
uvedl, že napadené rozhodnutí bylo vydáno navzdory piekážce litispendence pravomocně neukoněeného řízerrí
v totožnévěci, vedeného pod sp.

zn. 1933l20l2-Híí a proto považuje odvolatel I všechny Úkony stavebního

úřadu doposud provedenév Yízenívedeném pod sp. zn. 535l2013-Hři za nezákonné i z toho důvodu, že stavební

úřad nedal odvolateli I možnost vyjádřit se k podkladťtm rozhodnutí před jeho vydáním. Odvolatel

l

namítá, že

účastníkyřízení měly být také okolní obce Černošice,Řitka, Líšnice, Záhořany, Čisovice, Kytín, Klínec a další.
Stavební úřad údajně rozhodnul na základě nedostatečně zjištěných a doložených skutečnostía stavba úpravny
Zborovská

l1

l50 2l Praha

5

tel.: 257 280

l00

ťax:25"] 280 94lr 25'7 280
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l schopna zpraaovat

l31

400 tun odpadů za rok na místo uváděných 40 000 tun

ročně. Stavba měla být údajně umístěna územnímrozhodnutím a absence územního rozhodnutí činístavební

povolení nezákonným. Zjišt'ovací Yízeni o posuzování vlivů na životníprostředí údajně nezalrrnovalo linku
ivtBÚ jako takovou. Stavební úřad podle odvolatele I nevyzval před lydáním stavebního povolení účastníky

řízení, aby se lyjádřili k podkladům řízeni. Odvolatel I uvádí, že lze mít pochybnosti o rozptylové studii.
Stavební úřad se údajně vůbec nezabýval otázkou, zda bude pro

MBÚ

instalován nový zdroj rytápění

a stavebním úřadem měly zůstat opomenuty oíázky nakládání odpadními technologickými vodami, dešt'ovými
vodami

a

jejich možný vliv na podzemní zdroje pitné vody pro Mníšekpod Brdy, které se nacházejí cca 300 m

od stavby,

Doplnění odvolání odvolatelem I ze dne 31.5.2013 obsahuje námitku podjatosti úředních osob, které se
u stavebního úřadu podílely na rozhodování v předmětné věci, protože z mediálně prezentovaného stanoviska
města Mníšekpod Brdy lze dovodit jednoznačnou podporu stavby.

Z tiskové zprávy ze dne 6,5.2013, která je

navýsost obecná a neobsahuje žádnékonkrétní parametry nabyl odvolatel I dojmu, že podpora města Mníšek
pod Brdy výstavbě MBÚ je poněkud nekritická a s přihlédnutím k citovanému rozhodnutí Nejvyššíhosprávního

souduje dán důvodný předpoklad podjatosti úředních osob účastnících
se na vydání předmětného rozhodnutí ve
smyslu § 14 odst.

l

a odst. 2 správního řádu, protože s ohledem na podporu, které se stavebnímu úřadu dostává

od města Mníšekpod Brdy, nebyla stavba posuzována vrozsahu, vjakém by podle příslušných právních
předpisů měla být posuzována,

Odvolání odvolatele II ze dne 28.5.2013 (zkráceirě a upraveně) začiná shoCně jako odvolání ze dne
2'7,5,2013 tím, že napadené rozhodnutí bylo vydáno navzdory překážce Iitispendence, stavební úřad údajně

rozhodnul na základé nedostatečně zjištěných a doložených skutečnostía stavební povolení bylo vydáno bez
územníhořízení, byt' takové řízení vedeno být mělo. Stavební úřad údajně nedal také odvolatelům II možnost

vyjádřit se kpodkladům pro rozhodnutí před jeho vydáním. Podle odvolatelů II se stavební úřad sjejich
námitkarni ze dne 2.5.20l3 nevypořádal vůbec nebo se snimi rrevypořádal vyčerpávajícímzpůsobem. Podle
odvolatelů II se rozptylová studie společnosti ODOUR, s.r.o. dot}ká pouze šířenívybraných látek vzduchem na
základě příslušných předpisťr a nedostatečným způsobem hodnotí šířeníveškerého zápachu. Odvolatel II uvedl,

že citovaná rozptylová studie v žádnémpřípadě není znaleckým posudkem k ocenění tržnícerry nemovitostí

a stavební úřad není znaleckým ústavem ani soudním znalcem, kte{ý je nadán kompetencí samostatně tuto
otázku posuzovat. Závěr stavebního úřadu, že umístěnímstavby nedochází ke sníženítržníceny nemovitostije
podle odvolatele II přinejmenším předčasný a nemá oporu v provedeném dokazování, Podle odvolatele II se lze
důvodně domnívat, že umístění stavby bude mít dopad jednak do tzv, ceny zjištěné,což vyplývá zoceňovací

vyhlášky č.3/2008 Sb. (příloha č. l8a), když do ceny zjištěnése promítá negativní vliv skládky odpadků a lze
se také domnívat, že můžedojít k ovlivnění tzv. ceny obvyklé, u nížje faktorem, kterym se posuzuje cena

a prodejnost nemovitosti negativní změna v okolí nemovitosti, kdy molrou stavby ňrácet na trhu konkurence
schopnost

a

lokalita jako celek pak ztrácí prestiž. Odvolatel II považuje rozhodnutí stavebního úřadu

za předčasné a nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů.

Odvolání odvolatele IlI ze dne 29.5.2013 je(zkráceně a upraveně) odůvodněnb tím, že dne 30.4,20\3

podal odvolatel

IlI

prostřednictvím své datové schránky námitky

a

stavební úřad se

jimi

nezabýval

C..i,
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s odůvodněním, že nebyly opatřeny zaručeným elektrorrickýrn podpisern. OdvoIatel

podané prostřednictvírn datové schránky mají podle

l.,

18 odst.

§

2

IIl tvrdí, že jeho nárnitky

zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických

úkoneclr a autorizované kor-rverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jerr ,,zákon o elektronických

úkonech"), stejné účinkyjako úkon učiněný písemně

a podepsaný. Odvolatel III uvedl, že stavební úřad

v protokolu z ústrrího jednání dne2.5.20l3 konstatoval, že odvolatel II] dne 30,4.2013 uplatnil námitky, anižby

u tohoto podání shledal jakékoliv vady. Nemělo-1i podání odvolatele předepsané náležitosti nebo

trpělo-1i

vadami, byla ze strany správního orgátru ve smyslu správního řádu na místě pomoc s odstraněním nedostatků
nebo výzva odvolateli k jejich odstranění a poskytnutí k tomu přiměřené lhůty.

Stavební úřad vyrozuměl podle

§ 86

odst.

2 správního řádu ostatní účastníkyřízerrí o

podarrých

odvoláních a LrmožniI jim kpodaným odvoláním se vyjádřit. Této možnosti využil dne 28.6.2013 stavebník,

ktery podal velmi podrobné a obsáhlé lyjádření, k některým argumentům podaných odvolálrí. V závěru
vyjádření stavebník uvedl, že s ohledem na shora uvedená vyjádření a podklady v příloze zřetelrrě dokládá, že
rozhodnutí Městského úřadu Mníšek pod Brdy je vydáno zcela y souladu se zákonem a proto navrlrujeme, aby

je krajský

ťrřad potvrdil. Následně předložil stavební úřad odvolání se souvisejícím spisovým materiálem

odvolacírnu správnímu orgánu kdalšímuiízení,Spis byl r,r odvolacího správního orgánu evidovárr dne
11 .7

.2013

Odvolací správní orgán rozhodnutím o odvolání ze dne 28.8.20l3 spis. zn. SZ |01904l2013/KUSK

čj. |20414l2a13/KUSK

REG/Pe,

podaná odvolání zamítnul a rozhodnutí stavebního úřadu, napadené

odvoláními potvrdil. K žalobě odvolatele I Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 4.12.2al5 sp.zn. 46 A
8912013

-

129, doručeným dne 7.12.2015 rozhodnutí

o odvolání ze dne 28.8.2013

čj, 1204l4l2013/KUSK

zrušil a věc vrátil odvolacímu správnímu orgánu k dalšímuYízení.K žalobnímudůvodu podjatosti úředních

osob, které se

u

stavebního úřadu podílely na rozhodování v předmětné věci, protože z mediálně

prezentovaného stanoviska města Mníšek pod

Brdy lze podle odvolatele I dovodit jednoznačnou podporu

stavby, uplatněnému poprvé v doplněrrí odvolárrí ze dne31.5.20l3, je na poslední straně odůvodněnírozsudku

mimo jiné uvedeno: K tomu krajsky soud připomíná, že pokud ve věci rozhodovala
osoba,

je

v

prvním stupni podjatá

tato skutečnosl sama o sobě důvodem ke zru,íenítakového rozhodnutí (viz. Výše citovaný rozsudek

ťS§i7, 1Ás89/20l0-152).Druhýmdůvodemprozrušenírozhodnutíoodvoláníjenevyžádánípotvrzenínebo
změny závazného stanoviska silničníhosprávnílro úřadu k námitce podstatného rrárůstu dopravy vzhledem
k ročníkapacitě stavby 40 000

tun. Poslednírn důvodenr zrušenírozhodnutí o odvolání je

nedostatečné

vypořádání některych odvolacícIr námitek,

Odvolací správní orgán proto vázán právním názorem pravomocnélro výše uvedenóho rozsudku ruší
odvolánimi napadené rozhodnutí stavebního úřadu

řízeníshodně se stavebním úřadem. Účastníkyřízení
Odvolací správní orgán stanovil okrulr účastníků
jsou: UVR Mníšek pod Brdy a.s., S.P.T. spol.s r.o., PRAGOMETAL MORAVIA s.r.o.,
Distribuce, a.s,, RWE Distribuční služby, s.r.o., Telefónica
podnik, Deutsche Leasing CR, spol. s r.o., PPF banka a.s., M

02 Czech Republic.

l. SčV, a.s.,ČEZ

a.s.. Povodí Vltavy, státní
;tvo

město Mníšek pod Brdy, No,.urtr lll.llLul plo lntegracl oSoD S oí)ezenou

Cj. SZ
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bliky, o.s., Občanskésdružení Zdra

a onentace

K
ii
I

Po vrácení spisového materiálu bude stavební úřad postupovat v souladu se závěry rozsudku Krajského
soudu v Praze46 A8912013

-

|29. Rozhodne o námitce podjatosti úředních osob, které se u stavebního úřadu

podílely na rozhodování vpředmětné věci, uplatněné v doplnění odvolání ze dne 31.5.20l3, znovu posoudí
žádost a předložené podklady, následně bude pokračovat v íizenía po novém projednání věci vydá rozhodnutí
ve lhůtě a způsobem, které budou v souladu s platnou právní úpravou a rozhodnutí podrobně odůvodní.

Poučení
Protirozhodnutí o odvolání se podle § 91 odst.

1

správního

rU:X.

\L2-l

§--\t-

Obdrží
účastníciřízení (dodejky)

UVR Mníšek pod Brdy

a,s., IDDS: zpkgucd

síd|o: Mníšek pod Brdy č.p. 600,

25210 Mníšek pod Brdy

S.P.T. spol,s r,o., IDDS: 4dw3wpm
sídlo: Mníšek pod Brdy č.p. 600,

PRAGOMETAL MORAVIA

25210 Mníšek pod Brdy

s.r.o., IDDS: xdrnmhf

sídlo: Velká Dlážkač.p.1984199, Přerov l-Město, 150
1.

02 Přerov

SčV, a.s., IDDS: mw2glve
sídlo: Ke Kablu ě.p.97ll1,Praha l0-Hostivař, l02 00 Praha 102

ČPZ Oistribuce,

a. s., IDDS: v95uqfu

sídlo: Teplická č.p. 874l8, DěčínlV-Podmokly,405

02 Děěín2

RWE Distribučníslužby, s.r,o., IDDS:jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499l1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Telefonica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
síďlo: Za Brumlovkou é.p.26612,140

00 Praha 4-Michle

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 10618,150

00 Praha S-Smíchov

Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o., IDDS: d6myr5g
sídlo: Plzeňská č.p. 3217l16, 150

00 Praha 5-Smíchov

2

l

dále odvolat.

