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Opatření obecné povahy č. 1/2013/OOP
l

ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA BUŠTĚHRAD
***************************************************************
Zastupitelstvo města Buštěhrad, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 171 a násl. zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), § 13 a § 16 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. (dále jen „vyhláška
č. 500/2006 Sb.“), ve spojení s § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona, svým usnesením č. 9/2013 ze dne
29. října 2013

vydáv á
změnu č. 5 územního plánu města Buštěhrad
ve formě opatření obecné povahy (dále také jen „změna č. 5“), jejíž územně plánovací dokumentaci
zhotovila společnost PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053, projektantem Ing. arch. Akad. arch. Petrem Foglarem, autorizovaným architektem ČKA 02667, kterou se mění závazná část územního plánu města Buštěhrad, schváleného dne 30. března 2005, jehož závazná část byla vyhlášena obecně závaznou
vyhláškou města Buštěhrad č. 2/2005 (dále jen „OZV č. 2/2005“), ve znění změny č. 1, účinné dne
26. prosince 2008, změny č. 2, účinné dne 19. února 2010), a změny č. 3, účinné dne 15. července
2011 (dále jen „ÚPM Buštěhrad“), takto:
1. Změnou č. 5 se vymezuje lokalita Z5-1, jejímž řešeným územím je celé území města Buštěhrad
v rozsahu všech ploch (stávajících i návrhových) s funkčním využitím PRŮMYSLOVÁ VÝROBA A SKLADY v katastrálním území Buštěhrad.
2. Pro funkční plochu „PRŮMYSLOVÁ VÝROBA A SKLADY“, vymezenou změnou č. 5 v lokalitě
Z5-1, je závazný regulativ funkční plochy (dále jen „regulativ“) stanovený závaznou částí ÚPM
Buštěhrad a jeho OZV č. 2/2005 s rozšířením regulativů v odstavci „NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, činnosti a stavby“ a v odstavci „PRAVIDLA PRO USPOŘÁDÁNÍ území (funkční, objemové, plošné apod.)“, jak je uvedeno v kapitole 1.6 „Stanovení podmínek pro využití
ploch…“ textové části změny č. 5.
3. Změna č. 5 nevymezuje veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření ani plochy asanace
a nemění jejich vymezení dle ÚPM Buštěhrad.
4. Změna č. 5 neobsahuje grafickou část. Grafická část ÚPM Buštěhrad není změnou č. 5 dotčena.
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5. Nedílnou součástí změny č. 5 je její textová část, kterou se mění znění závazné části ÚPM Buštěhrad a OZV č. 2/2005.
6. Ode dne účinnosti změny č. 5 (§ 173 odst. 1 správního řádu) platí nadále závazná část ÚPM Buštěhrad a OZV č. 2/2005, v platném znění, pokud toto opatření obecné povahy nestanoví jinak.

Odůvo d n ě n í
Odůvodnění změny č. 5 obsahuje textovou a grafickou část takto:
A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ
1. Textová část odůvodnění územně plánovací dokumentace změny č. 5 zpracovaná projektantem v rozsahu části II odst. 1 písm. a) až d) přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., jako samostatná část změny č. 5 označená „2. Odůvodnění změny č. 5 ÚPM Buštěhrad“ je nedílnou
součástí tohoto odůvodnění.
2. Postup při pořizování změny č. 5
Pořízení změny č. 5 schválilo Zastupitelstvo města Buštěhrad usnesením č. 2/2013 ze dne 28. února 2013 podle § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 písm. a) stavebního zákona z vlastního podnětu, v návaznosti na § 55 odst. 2 a § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona, a současně pověřilo RNDr. Miroslava
Oplta, CSc., místostarostu města, k tomu, aby spolupracoval s pořizovatelem změny č. 5 jako tzv.
„určený zastupitel“ ve smyslu § 47 a násl. stavebního zákona.
Pořizovatelem změny č. 5 byl Městský úřad Buštěhrad, který zajistil v souladu s § 6 odst. 2 stavebního zákona splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle
§ 24 stavebního zákona uzavřením smlouvy právnickou osobou, společností PRISVICH, s.r.o.,
IČ 27101053, jejíž pracovník, Ing. Ladislav Vich, má osvědčení zvláštní odborné způsobilosti
Ministerstva vnitra v územním plánování č. 800017664 a splňuje kvalifikační požadavky vzdělání
a praxe. Uzavření smlouvy se společností PRISVICH, s.r.o., na pořízení a zhotovení změny č. 5
schválilo Zastupitelstvo města Buštěhrad usnesením č. 2/2013 ze dne 28. února 2013 podle § 6
odst. 6 písm. b) stavebního zákona.
Při pořizování a vydávání změny č. 5 bylo postupováno podle § 55 odst. 2 a § 188 odst. 3 stavebního zákona v etapách „zadání“ a „návrh“. Zpracování variantního řešení návrhu změny č. 5
nebylo zadáním požadováno.
Návrh zadání změny č. 5 zpracoval podle předchozího usnesení Zastupitelstva města Buštěhrad
pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, místostarostou obce RNDr. Miroslavem Opltem,
CSc., a byl vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů, a to od 2. března 2013 do 31. března 2013, a současně jej pořizovatel zaslal jednotlivě subjektům uvedeným v § 47 odst. 2 stavebního zákona.
Na základě vyhodnocení uplatněných vyjádření, stanovisek, podnětů a připomínek k návrhu zadání změny č. 5, které provedl pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, místostarostou
obce RNDr. Miroslavem Opltem, CSc., nebylo třeba návrh zadání změny č. 5 upravovat a pořizovatel jej předložil ke schválení Zastupitelstvu města Buštěhrad.
Zadání změny č. 5 schválilo Zastupitelstvo města Buštěhrad usnesením č. 4/2013 ze dne
24. dubna 2013 podle § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 stavebního zákona.
Návrh změny č. 5 zhotovila v květnu 2013 společnost PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053, projektantem Ing. arch. Akad. arch. Petrem Foglarem, autorizovaným architektem ČKA 02667, na základě
schváleného zadání a přiměřeně podle stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006 Sb. a dne 10. května jej předala pořizovateli. Vyhodnocení vlivů změny č. 5 na udržitelný rozvoj území se nezpracovávalo, jeho zpracování nebylo zadáním změny č. 5 požadováno.
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Společné jednání o návrhu změny č. 5 se podle § 50 odst. 2 stavebního zákona uskutečnilo dne
14. května 2013 od 9.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Buštěhrad, Hřebečská 660,
Buštěhrad, a oznámeno bylo dotčeným orgánům, krajskému úřadu, městu Buštěhrad a sousedním
obcím jednotlivě pořizovatelem oznámením čj. 763/2013 ze dne 24. dubna 2013. Současně pořizovatel doručil návrh změny č. 5 veřejnou vyhláškou čj. 762/2013 ze dne 24. dubna 2013 a zajistil jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů, a to od 15. května 2013 do 13. června
2013.
Návrh změny č. 5 byl podle § 50 odst. 7 stavebního zákona, spolu se stanovisky a připomínkami
uplatněnými při společném jednání podle § 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona, předložen pořizovatelem dne 12. června 2013 k posouzení Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, který vydal stanovisko čj. 092946/2013/KUSK ze dne 26. června 2013 se závěrem, že
„neshledal žádné rozpory a lze postupovat v dalším řízení o územním plánu“.
Vyhodnocení společného jednání podle § 51 odst. 1 stavebního zákona provedl pořizovatel ve
spolupráci s určeným zastupitelem, místostarostou města RNDr. Miroslavem Opltem, CSc., a na
základě závěrů uvedených ve „Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 5 územního
plánu města Buštěhrad“ konstatoval, že dle výsledků společného jednání není třeba návrh změny č. 5 před veřejným projednáním upravovat. Ke společnému jednání byly uplatněny celkem
4 připomínky právnických a fyzických osob.
Veřejné projednání posouzeného návrhu změny č. 5 podle § 52 odst. 1 stavebního zákona s výkladem zástupce projektanta, Ing. arch. Akad. arch. Petra Foglara, nařídil pořizovatel podle § 22
odst. 1 stavebního zákona na 1. srpna 2013 v 16.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu
Buštěhrad, Hřebečská 660/11, Buštěhrad, kterého se nezúčastnil žádný zástupce přizvaných dotčených orgánů, krajského úřadu či sousedních obcí.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, místostarostou města RNDr. Miroslavem Opltem, CSc., vyhodnotil podle § 53 odst. 1 stavebního zákona výsledky veřejného projednání a konstatoval, že ve stanovené lhůtě, tj. do dne 8. srpna 2013, bylo uplatněno 7 námitek dotčených
osoby (§ 52 odst. 2 stavebního zákona) a nebyla uplatněna žádná připomínka subjektem uvedených v § 172 odst. 4 správního řádu.
K uplatněným námitkách zpracoval pořizovatel s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí
o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu a doručil je dotčeným orgánům a krajskému
úřadu jako nadřízenému orgánu s výzvou, aby k nim ve lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska s tím, že pokud dotčený orgán či krajský úřad neuplatní stanovisko v uvedené lhůtě, má se
za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. K návrhu rozhodnutí o námitkách uplatnily pouze některé
dotčené orgány svá stanoviska, ostatní nikoliv. V uplatněných stanoviskách vyjádřily dotčené
orgány svůj souhlas s návrhem pořizovatele.
Na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání nebyly provedeny rovněž žádné úpravy
návrhu změny č. 5 a pořizovatel podal dne 24. října 2013 návrh na vydání změny č. 5 Zastupitelstvu města Buštěhrad podle § 54 odst. 1 stavebního zákona.
3. Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny č. 5 s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem [§ 53 odst. 4 písm. a) stavebního zákona]
Řešené území změny č. 5 je dle Politiky územního rozvoje České republiky 2008 (PÚR ČR 2008),
schválené usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne 20. července 2009, součástí rozvojové
oblasti „OB1 Rozvojová oblast Praha“ vymezené správním obvodem obecního úřadu obce
s rozšířenou působností (dále „ORP“) statutárního města Kladno. Pro řešené území změny č. 5
nevyplývají z PÚR ČR 2008, vyjma obecně platných republikových priorit uvedených v zadání změny č. 5, žádné konkrétní požadavky, které by bylo nutné respektovat.
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Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen „ZÚR Stč. kraje“), jako územně plánovací dokumentace vydaná krajem, byly Zastupitelstvem Středočeského kraje vydány ve formě
opatření obecné povahy usnesením č. 4-20/2011/ZK ze dne 19. prosince 2011 a nabyly účinnosti
dne 22. února 2012. ZÚR Stč. kraje vymezují v řešeném území tři veřejně prospěšné stavby, a to
dva koridory pro umístění stavby D053 – silnice I/61: úsek Hřebeč – Buštěhrad (přestavba)
a D068 – silnice I/61: Buštěhrad obchvat – Stehelčeves a koridor pro umístění stavby E01 – vedení 400kV – TR Výškov – TR Řeporyje. Tyto koncepční záměry stabilizované v ZÚR Stč. kraje nebudou řešenou změnou dotčeny. Obecné priority územního plánování ZÚR Stč. kraje byly
při zpracování návrhu změny č. 5 respektovány v souladu se zadáním změny č. 5.
Regulační plán není pro řešené území Středočeským krajem vydán.
ZÁVĚR: Návrh změny č. 5 je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008 a v
souladu se ZÚR Středočeského kraje.
4. Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny č. 5 s cíli a úkoly územního plánování,
zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území [§ 53 odst. 4 písm. b) stavebního zákona]
Změna č. 5 usiluje v řešeném území o zajištění trvale udržitelného rozvoje všech složek území
a osídlení při zachování a ochraně přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, zejména
pak architektonických a urbanistických hodnot, při zajištění podmínek rozvoje obce a koordinaci
veřejných i soukromých záměrů změn v území.
Změna č. 5 plní v souladu s požadavky zadání úkoly územního plánování, zejména stanovuje podmínky pro zajištění a posouzení stavu území před jeho zástavbou, pro řešení koncepce rozvoje
území a pro prověření a posouzení potřeb změn v území.
Cílem změny č. 5 je nástroji územního plánování zamezit nepřípustnému znehodnocování životních podmínek obyvatel města Buštěhrad dalšími investičními záměry, jejichž kumulované a synergické vlivy by mohly vést v řešeném území k dalšímu zatěžování a poškozování životního prostředí, zejména jeho složek, funkcí ekosystémů nebo ekologické stability. Z tohoto pohledu nelze
považovat aktuálně účinnou územně plánovací dokumentaci za dostatečnou záruku příznivého
rozvoje území.
Ochranu nezastavěného území nebylo třeba řešit, protože změna č. 5 do nezastavěného území
nezasahuje a zabývá se pouze již vymezeným zastavěným územím a zastavitelnými plochami.
ZÁVĚR: Návrh změny č. 5 je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.
5. Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny č. 5 s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích právních předpisů [§ 53 odst. 4 písm. c) stavebního zákona]
Po schválení zadání změny č. 5 dne 24. dubna 2013 Zastupitelstvem města Buštěhrad, zajistil pořizovatel zpracování návrhu změny č. 5 přiměřeně dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. v
rozsahu měněných částí územního plánu města dle § 16 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Při pořizování
a vydání návrhu změny č. 5 bylo postupováno podle § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona, resp.
podle § 50 a násl. stavebního zákona.
Pro funkční plochu „průmyslová výroba a sklady“ vymezenou změnou č. 5 v lokalitě Z5-1 platí
podmínky pro využití ploch (regulativy) stanovené platným ÚPM Buštěhrad a OZV č. 2/2005,
s doplněním podmínek nepřípustného využití a pravidel pro uspořádání dle kapitoly 1.6 textové
části změny č. 5.
Grafická část změny č. 5 nebyla zpracována a pro grafické vymezení funkční plochy „průmyslová výroba a sklady“ platí hlavní výkres ÚPM Buštěhrad.
ZÁVĚR: Návrh změny č. 5 je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
předpisů.
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6. Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny č. 5 s požadavky zvláštních právních předpisů
a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem
řešení rozporů [§ 53 odst. 4 písm. d) stavebního zákona]
Při pořizování návrhu změny č. 5 neuplatnily dotčené orgány, krajský úřad ani sousední obce ve
svých stanoviscích žádné požadavky. Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem, RNDr. Miroslavem Opltem, CSc., vyhodnotil stanoviska uplatněná při společném jednání i veřejném projednání
návrhu změny č. 5 a učinil závěry, které nevyvolaly žádnou úpravu návrhu změny č. 5,
Na základě vyhodnocení výsledků společného jednání a veřejného projednání nebyly provedeny
žádné úpravy návrhu změny č. 5 a takto byl předložen Zastupitelstvu města Buštěhrad dne 24. října 2013 k vydání.
Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentech označených jako „Vyhodnocení společného jednání
o návrhu změny č. 5 územního plánu města Buštěhrad“ a „Vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 5 územního plánu města Buštěhrad“, které jsou součástí dokladů o pořizování a vydání změny č. 5.
Při pořizování návrhu změny č. 5 ÚPM Buštěhrad nebyly řešeny žádné rozpory postupem podle
§ 136 odst. 6 správního řádu.
ZÁVĚR: Návrh změny č. 5 je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.
7. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území [§ 53 odst. 5 písm. b) stavebního zákona]
Při projednávání návrhu zadání změny č. 5 Středočeský kraj, krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, v koordinovaném stanovisku čj. 034899/2013/KUSK ze dne 20. března
2013, jako příslušný dotčený orgán na úseku ochrany přírody a posuzování vlivů na životní prostředí, uvedl, že „…že v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. lze vyloučit významný
vliv předloženého návrhu samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý
stav předmětu ochrany nebo celistvost na evropsky významné lokality a ptačí oblasti…“ a dále,
že „…nepožaduje vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA)…“
ZÁVĚR: Na základě výše uvedeného nebylo zpracování „vyhodnocení vlivů změny č. 5 na udržitelný rozvoj území“ zadáním změny č. 5 požadováno podle § 47 odst. 3 stavebního zákona.
8. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona [§ 53 odst. 5 písm. c) stavebního zákona]
Vyhodnocení vlivů změny č. 5 na udržitelný rozvoj území se nezpracovávalo. Pořizovatel proto nezaslal stanoviska a připomínky uplatněné ke společnému jednání podle § 50 odst. 2 až 4 stavebního zákona krajskému úřadu jako podklad pro vydání stanoviska k návrhu koncepce podle
§ 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
ZÁVĚR: Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona nebylo uplatněno,
vyhodnocení vlivů změny č. 5 na udržitelný rozvoj území se nezpracovávalo.
9. Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny
nebyly [§ 53 odst. 5 písm. d) stavebního zákona]
Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona nebylo uplatněno.
ZÁVĚR: Vyhodnocení vlivů změny č. 5 na udržitelný rozvoj území se nezpracovávalo.
10. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty [§ 53 odst. 5 písm. e) stavebního zákona]
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení zpracoval projektant a je součástí textové části odůvodnění návrhu změny č. 5 v kapitole 2.3. „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“.
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11. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch [§ 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona]
Změna č. 5 ÚPM Buštěhrad nevymezuje nové zastavitelné plochy, v rámci změny č. 5 nejsou
vymezeny žádné zábory zemědělské půdy, jedná se o doplnění a úpravu regulativů stávajících
i návrhových ploch s funkčním využitím PRŮMYSLOVÁ VÝROBA A SKLADY.
12. Rozhodnutí o námitkách k veřejnému projednání konanému dne 1. srpna 2013 a jejich odůvodnění
Pořizovatel dne 1. srpna 2013 od 16.00 hodin veřejně projednal posouzený návrh změny č. 5
z května 2013 dle § 52 odst. 1 stavebního zákona a ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 8. srpna 2013, dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, obdržel 7 námitek dotčených osob
uvedených v § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Zastupitelstvo města Buštěhrad jako příslušný správní orgán podle § 172 odst. 5 správního řádu
rozhodlo svým usnesením č. 9/2013 ze dne 29. října 2013 o námitkách uplatněných k návrhu
změny č. 5 z května 2013 na podkladě návrhu rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění zpracovaného pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem, místostarostou města RNDr. Miroslavem Opltem, CSc., takto:
námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 5 dne 1. srpna 2013)

údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 stavebního zákona) – 5 až 11 (dle vyhodnocení)
CPDP Logistics Park
Kladno I a.s.,
IČ 27903931,
Vodičkova 710/31,
110 00 Praha 1;
na základě plné moci zastupuje:
Mgr. Ondřej Krumnikl
LL.M.,
advokát,
U Sluncové 666/12a,
186 00 Praha 8
(č. 5; D 8. 8. 2013;
pod čj. 1403/2013)

Námitky vlastníka pozemků dotčených návrhem řešení proti
návrhu změny č. 5 ÚPM Buštěhrad dle § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona
Připomínky k návrhu změny č. 5 ÚPM Buštěhrad dle § 52
odst. 3 stavebního zákona
I.
NÁMITKY
Navrhovatel tímto podává námitky proti návrhu změny č. 5 dle
§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona. Území dot čené námitkami navrhovatel vymezuje těmito pozemky: parc. č. 1897/5, 1897/24,
1897/231, 1897/232 a 1897/233 , v k. ú. Buštěhrad, město Buštěhrad (dále jen „Pozemky dotčené námitkami“). Navrhovatel je
jediným vlastníkem Pozemků dotčených námitkami.
Navrhovanou Změnou č. 5 by došlo k nezákonnému a nepřiměřenému zásahu do vlastnického práva navrhovatele. Navrhovaná Změna č. 5 nebyla vydána zákonem stanoveným postupem,
je v rozporu s podmínkami hmotného práva a porušuje zásadu proporcionality a přiměřenosti.
Pozemky dotčené námitkami se nacházejí dle platného ÚPM Buštěhrad v tzv. Lokalitě 13, v této lokalitě se nacházejí výlučně
funkční plochy „průmyslová výroba a sklady“. Dle textové části
ÚPM Buštěhrad je hlavní funkcí území Lokality 13 pr ůmyslová
výroba hromadného, továrního a velkosériového charakteru, výrobní a opravářské služby, nevýrobní služby. Území je určené pro
umístění provozoven průmyslové výroby, výrobních, opravárenských a nevýrobních služeb a pro skladování. K p řípustnému využití území Lokality 13 ÚPM Buštěhrad uvádí: I. – podnikatelská
činnost (např. velkovýrobní, výrobní, pr ůmyslová a skladovací
činnost) s vlastními účelovými stavbami a prostory, nesmí negativně ovlivňovat sousední obytné budovy ani území za hranicí
ochranného pásma, je-li vyhlášena nebo limitní hranici ochranného pásma je-li vymezena územním plánem, II. – trvalé bydlení
správce nebo majitele účelových staveb, dočasné ubytování za-

Vzhledem k obsahu podání a postavení
podatele jako dotčené osoby podle § 52
odst. 2 stavebního zákona bylo s částí
podání deklarované podatelem jako
„II. PŘIPOMÍNKY“ naloženo pořizovatelem stejně jako s námitkou v části
„I. NÁMITKY“ a obě části o shodné
matérii byly k učinění záběru a odůvodnění spojeny v jeden celek.
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Změna č. 5 nespecifikuje
žádnou Lokalitu 13 či pozemky ve vlastnictví podatele námitky, parc. č. 1897/5,
1897/24, 1897/231, 1897/232
a 1897/233, k. ú. Buštěhrad, či pozemky parc. č. 1897/2, 1897/9, 1897/80,
1897/164, 1897/166, 1897/167,
1897/168, 1897/173, 1897/228,
1897/229, 1897/234, 1897/235
a 1897/240, k. ú. Buštěhrad, které podatel námitky sice nevlastní, ale s výše
uvedenými pozemky sousedí, ale řeší
úpravu regulativů funkčního využití
území „PRŮMYSLOVÁ VÝROBA
A SKLADY“, a to s platností pro celé
území města Buštěhrad, bez rozlišení,
zda se jedná o plochu zastavěného území (stav) nebo zastavitelnou plochu
(návrh). Podatel brojí proti omezení jeho vlastnického práva spočívající ve
zúžení rozsahu regulace možností nakládání s vlastními pozemky či na sousedních pozemcích. Právě však na základě požadavků zadání změny č. 5,
schválené Zastupitelstvem města Buště-
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námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 5 dne 1. srpna 2013)

údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část

CPDP Logistics Park
Kladno I a.s.,
IČ 27903931,
Vodičkova 710/31,
110 00 Praha 1;
na základě plné moci zastupuje:
Mgr. Ondřej Krumnikl
LL.M.,
advokát,
U Sluncové 666/12a,
186 00 Praha 8
(č. 5; D 8. 8. 2013;
pod čj. 1403/2013)
(POKRAČOVÁNÍ)

městnanců, III. – odstavování vozidel zaměstnanců a návštěvníků
na vlastním vyhrazeném pozemku mimo veřejné prostory dle platných norem, IV. – místní komunikace.
Dle návrhu změny č. 5 má být do kapitoly 13 textové části ÚPM
Buštěhrad „Definice regulativů funkčního využití“ doplněna podkapitola 13.1 pro funkční plochu PRŮMYSLOVÁ VÝROBA
A SKLADY s platností pro všechny návrhové i stávající plochy
ÚPM Buštěhrad:
– do odstavce NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby
následující body:
V. – všechny záměry, tj. stavby, činnosti a technologie, uvedené
v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv ů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní
prostředí, a to zejména z hledisek možných vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky,
vymezené zvláštními právními předpisy a na jejich vzájemné působení a souvislosti.
VI. – všechny záměry, tj. stavby, činnosti a technologie, které nesplní podmínky hygienických limit ů hluku vůči stavbám pro bydlení dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochran ě zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací
– do odstavce PRAVIDLA PRO USPOŘÁDÁNÍ území (funkční,
objemové, plošné apod.) následující body:
V. – Při projektové přípravě záměrů v území bude prokázáno splnění podmínky hygienických limitů hluku vůči stavbám pro bydlení dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochran ě zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, a dále splnění dopravních
nároků na dopravu v klidu. Prokázání spln ění těchto podmínek
v následných řízeních bude podmínkou přípustnosti záměrů v řešeném území.
Zatímco změnou č. 1 ÚPM Buštěhrad účinnou od 26. prosince
2008 došlo k tomu, že „ ... podle schváleného Zadání byly zkoordinovány regulativy pro „plochy průmyslové výroby a skladů“
s ÚPM Kladna, na jehož katastru vymezená plocha (viz lokalita
13) plynule pokračuje“, nyní má být návrhem Změny č. 5 dříve
provedená koordinace regulativů Lokality 13 pro „plochy průmyslové výroby a skladů“ s ÚPM Kladna účelově narušena.
Navrhovatel dále namítá neurčitost vymezení doplňovaného nepřípustného využití území, které je provedeno kombinací:
(i) odkazu na přílohu č. l zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) (dále jen „Zákon EIA“), tedy odkazu na objektivně zjistitelnou skutečnost, kdy
v příloze č. 1 Zákona EIA jsou např. uvedeny pod bodem 10.6
Skladové nebo obchodní komplexy v četně nákupních středisek,
o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy, a
(ii) převzetí slovního vyjádření předmětu právní úpravy dle § 1
odst. 2 Zákona EIA (Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v tomto zákoně vymezené záměry a koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí), a slovního vyjádření rozsahu posuzování dle § 2 Zákona EIA ( Posuzují se vlivy
na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na
živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu,
ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, vymezené zvláštními právními předpisy a na jejich
vzájemné působení a souvislosti), tedy převzetí slovního vyjádření

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění
hrad usnesením č. 4/2013 ze dne 24. 4.
2013, byla právě tato regulace hlavním
důvodem pořízení změny č. 5, jak o ní
bylo z vlastního podnětu rozhodnuto
usnesením č. 2/2013 Zastupitelstva
města Buštěhrad ze dne 28. 2. 2013.
Při odůvodnění zúžení regulace využití
území funkční plochy „Průmyslová výroba a sklady“ je třeba zmínit historické souvislosti, které v námitce zazněly.
ÚPM Buštěhrad byl schválen společně
s vyhláškou města Buštěhrad č. 2/2005
o závazné části ÚPM Buštěhrad dne
30. března 2005 usnesením Zastupitelstva města Buštěhrad č. 1/2005. Tvorba
této ÚPD probíhala v letech 2003 až
2004, tedy ještě za starého stavebního
zákona č. 50/1976 Sb. platného do
31. 12. 2006 a bez posouzení jeho vliv ů
na životní prostředí, tzv. posouzení
SEA, které bylo pro tento typ ÚPD povinné až od 1. 5. 2004 novelou zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv ů na
životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Podmínky funkčního využití a prostorového
využití, tzv. regulativy, byly proto pro
plochu s funkčním využitím „Průmyslová výroba a sklady“ značně volné, poplatné době svého vzniku, kdy město
Buštěhrad ze setrvačnosti bylo považováno za „ubytovnu“ převážně pracujících v průmyslových podnicích Kladenska, bez toho aniž by byly podrobeny
posouzení SEA. Do této urbanistické
koncepce nevnesla nic nového ani změna č. 1 ÚPM Buštěhrad, účinná dne
26. 12. 2008, která v lokalitě 13 navíc
sjednotila regulativy ÚPM Buštěhrad
pro plochu „Průmyslová výroba a sklady“ s tehdy platnými regulativy ÚPM
Kladno. To se ovšem týkalo pouze lokality 13, vymezené změnou č. 1 ÚPM
Buštěhrad, nikoliv všech ploch s tímto
funkčním využitím. Sjednocené regulativy v lokalitě 13 však také neprošly posouzením SEA, protože při projednávání návrhu zadání změny č. 1 ÚPM Buštěhrad neuplatnil v koordinovaném stanovisku čj. 00296/2008/KUKS ze dne
28. 1. 2008 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán posuzování vlivů na životní
prostředí požadavek na jeho zpracování. Následné změny č. 2 až 4 úpravu regulativů plochy „Průmyslová výroba
a sklady“ neřešily, i když došlo k výrazné bytové výstavbě. Ve srovnání se stavem před 5 lety, kdy mělo město Buště-
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námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 5 dne 1. srpna 2013)

údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část

CPDP Logistics Park
Kladno I a.s.,
IČ 27903931,
Vodičkova 710/31,
110 00 Praha 1;
na základě plné moci zastupuje:
Mgr. Ondřej Krumnikl
LL.M.,
advokát,
U Sluncové 666/12a,
186 00 Praha 8
(č. 5; D 8. 8. 2013;
pod čj. 1403/2013)
(POKRAČOVÁNÍ)

čistě subjektivních hledisek.
Změna č. 5 je tedy nepřezkoumatelná pro její neurčitost a nesrozumitelnost. Shledá-li soud, že Změna č. 5 je jako opatření
obecné povahy, nebo její část, nepřezkoumatelné pro její nesrozumitelnost, musí jí bez dalšího v celku nebo v nep řezkoumatelné
části zrušit.
Navrhovanou Změnou č. 5 se tak v podstatě ignoruje a nezákonně
obchází principy posuzování možného vlivu staveb na životní
prostředí dle Zákona EIA, jelikož umístění staveb vymezených
v příloze č. 1 Zákona EIA do Lokality 13 má být dle návrhu zm ěny č. 5 paušálně a bez dalšího zapovězeno, a to zcela absurdně
bez ohledu na to, zda bude u stavebních záměrů dle § 4 odst. 1
písm. c) Zákona EIA (tedy záměrů uvedených v příloze č. 1 k zákonu EIA v kategorii II), ve zjišťovacím řízení zjištěno, že tyto
stavební záměry nepodléhají posuzování vlivu na životní
prostředí. Určité stavební záměry, byť uvedené v příloze č. 1 Zákona EIA, totiž nepodléhají posuzování podle Zákona EIA vždy,
ale pouze tehdy, stanoví-li se tak ve zjišťovacím řízení. V případě,
že stavební záměr nebo jeho změna nebude dále posuzován, má
zde zjišťovací řízení formu samostatného procesního postupu,
který není součástí procesu posuzování vlivů na životní prostředí,
neboť tento proces ani nezačne (viz Dvořák, L.: Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem. I. vyd. Praha, ABF
– nakladatelství ARCH. 2005, str. 31).
Navrhovatel namítá nepřiměřenost návrhu změny č. 5, tedy
okruh nepřípustných stavebních záměrů. Příloha č. 1 Zákona EIA
obsahuje desítky druhů a typů staveb a investičních záměrů a jejich zařazení do kategorie nepřípustné využití tak jde proti samotné funkci Lokality 13 jako území pro pr ůmyslovou výrobu hromadného, továrního a velkosériového charakteru. P řijetí změny
č. 5 by ve svém důsledku znamenalo, že na Pozemky dotčené námitkami by např. nebylo v budoucnu možno umístit ani sklad
o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy. Navrhovaná
úprava regulativu je v rozporu s funkcí funk ční plochy „průmyslová výroba a sklady“ a má diskriminační povahu, jelikož diskriminuje vlastníka pozemků nacházejících se v Lokalitě 13. Podmínkou zákonnosti územního plánu a jakýchkoli jeho zm ěn je, že
veškerá omezení vlastnických a jiných věcných práv z něho vyplývající mají ústavně legitimní a o zákonné cíle opřené důvody
a jsou činěna jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě rozumně k zamýšlenému cíli, nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle (zásada subsidiarity a minimalizace zásahu).
Navrhovaná změna č. 5 také nerespektuje historické souvislosti
Lokality č. 13, která je k průmyslové výrobě využívána již mnoho
desetiletí. Netřeba zmiňovat, že v Lokalitě 13 je již od roku 1982
v provozu válcovna se současnou výrobní kapacitou cca 275 kt
ročně, která je v současnosti provozována společností Sochorová
válcovna TŽ, a.s. ze skupiny Třinecké železárny a.s. Pozemky, na
kterých se válcovna nachází, bezprostředně sousedí s Pozemky
dotčenými námitkami. Navrhovanou změnou č. 5 by došlo z dlouhodobého hlediska k drastickému omezení možnosti rozvoje pr ůmyslové výroby v Lokalitě 13, což je nejen v rozporu s povinností obce sledovat hospodářský potencionál rozvoje města
Buštěhrad (zásada územního plánování dle 18 odst. 2 stavebního
zákona), ale také v rozporu s prioritami územního plánování
a ZÚR Středočeského kraje schválenými usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 5-20/2011/ZK ze dne 19. prosince
2011, tedy s povinností vytvá řet pomocí nástrojů územního plánování podmínky pro vyvážený rozvoj St ředočeského kraje, založe-

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění
hrad 1500 obyvatel, má nyní 2800 obyvatel. Zástavba rodinnými domy je přitom aktuálně vzdálena od průmyslové
zóny pouhých 400 m.
S ohledem na tyto skutečnosti bylo zřejmé, že poměry v území města Buštěhrad
a jeho blízkém okolí se v porovnání
s podmínkami, při kterých byl přijat
stávající ÚPM výrazně změnily. Životní
prostředí je negativně ovlivňováno již
řadou existujících zdrojů znečištění,
přičemž nadále nelze vyloučit realizaci
aktivit a záměrů, které by mohly představovat další zdroje znečištění území
města Buštěhrad. Zastupitelstvo města
Buštěhrad se zabývalo otázkou rozvoje
města Buštěhrad v horizontu příštích
deseti až patnácti let, ve kterém bude
dominujícím prvkem ochrana životního
prostředí a minimalizace dopadů investic průmyslového charakteru na život
obyvatel města a rozhodlo se z vlastního podnětu iniciovat pořízení změny
č. 5, která by řešila požadavky na rozvoj území vycházejí z potřeby města
a jeho občanů (viz např. petice proti
záměru výstavby bioplynové stanice
Kladno). Z tohoto pohledu je nep řípustné nadále znehodnocovat životní podmínky obyvatel města Buštěhrad dalšími investičními záměry, které by mohly
být realizovány dle regulativů plochy
s funkčním využitím „Průmyslová výroba a sklady“ stanovených závaznou
částí ÚPM Buštěhrad, příp. změnou
č. 1 v lokalitě 13.
Změna č. 5 stanovuje jednoznačně, které záměry jsou v ploše „Průmyslová výroba a sklady“ nepřípustné, resp. za jakých podmínek jsou ještě únosné, a to
s použitím zákona č. 100/2001 Sb. a jeho přílohy č. 1, toto nelze považovat za
vymezení neurčité či nesrozumitelné,
které by mohlo vést k případnému zrušení změny č. 5 pro
nepřezkoumatelnost. Regulativy změny
č. 5 srozumitelně stanovují diverzifikaci
přípustných stavebních záměrů, které
neohrozí životní prostředí a veřejné
zdraví obyvatel Buštěhradu.
Změna č. 5 nemá diskriminační charakter, protože není zaměřena na lokalitu
13 ani na konkrétní pozemky, ale na celé území města Buštěhrad.
Změna č. 5 není retroaktivní, a proto se
nedotkne práv nabytých na základě
pravomocných a platných územních
rozhodnutí nebo stavebních povolení,
popř. obdobných rozhodnutí, p řed její
účinností.
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ný mimo jiné na stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje
území kraje by měl být sledována jako základní požadavek při
rozhodování o jakýchkoli změnách ve využití území.
Navrhovatel se stal vlastníkem Pozemků dotčených námitkami
v roce 2008 za účelem výstavby skladového areálu na těchto pozemcích. Navrhovatel tyto pozemky kupoval za situace, kdy ani
při dodržení rozumné míry obezřetnosti nemohl později nastalý
stav předvídat a svědčí mu proto legitimní očekávání o možnosti
využívání předmětu svého vlastnictví stejným způsobem, jako
tomu bylo v okamžiku jeho nabytí. Vlastnické právo v sobě nezahrnuje právo toliko věc držet a právo s věcí nakládat, ale též
právo věc užívat a požívat její plody a užitky, p řičemž právě poslední komponentu vlastnického práva navrhovaná zm ěna č. 5
omezuje. Napadenou změnou č. 5 by došlo k zásahu do vlastnického práva navrhovatele ve smyslu jeho omezení; vzhledem k tomu, že Pozemky dotčené námitkami jsou imanentním předpokladem pro provozování stávající podnikatelské činnosti navrhovatele, došlo by též k zásahu do jeho práva svobodn ě podnikat.
Dle § 18 odst. 2 stavebního zákona zajišťuje územní plánování
předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspo řádání území
s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. Návrhem změny č. 5
však v Lokalitě 13 dochází k nepřiměřenému upřednostnění veřejných zájmů nad zájmem soukromým; město Buštěhrad neprokázala, že navrhované řešení je v souladu se zákonným požadavkem
trvale udržitelného rozvoje území. Výsledný stav vede ve svých
důsledcích k zásahu do ústavně zaručených práv navrhovatele,
a sice práva vlastnického a práva podnikat. Cílem územního plánování je rozvoj dotčeného území. Tento cíl je pak zajišťován cestou vzájemné koordinace veřejných a soukromých zájmů. Definici pojmu „veřejný zájem“ stavební zákon pochopitelně nepodává, neboť jde o pojem, který se svou povahou vymyká možnosti
jakéhokoli zevšeobecnění, které by postihlo všechny myslitelné
případy. Tento neurčitý právní pojem je proto vždy nutno vykládat v kontextu konkrétní projednávané v ěci. Současně je pak třeba
mít na zřeteli, že v podmínkách demokratického právního státu
nelze veřejný zájem ztotožňovat se zájmem většiny; vůle většiny nemůže též zasáhnout do elementárních práv menšiny.
Každý vlastník jakékoli věci je povinen strpět určitá omezení při
výkonu svého vlastnického práva bez toho, že by toto omezení
muselo být nějak kompenzováno. Ovšem za situace, kdy míra tohoto omezení překročí míru spravedlivé rovnováhy mezi požadavky obecného zájmu a imperativy na ochranu základních práv jednotlivce, musí být vlastníku přiznána odpovídající náhrada. Vlastnické právo patří mezi tzv. práva absolutní a zcela určitě je v katalogu lidských práv jedním z nejvýznamnějších. Zásahy do těchto
práv lze proto připouštět toliko ve výjimečných a racionálně velmi přesvědčivě podložených případech a na podmínky takových zásahů musí být kladeny přísné restriktivní požadavky.
Navrhovatel se domnívá, že bude-li změna č. 5 schválena, bude to
důvodem pro zrušení změny č. 5 soudem, a to mimo jiné pro přímý rozpor nastoleného právního stavu s čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, ve smyslu nuceného omezení vlastnického práva navrhovatele bez poskytnutí náhrady.
Účelem územního plánu je co nejméně omezovat, co nejméně bránit přirozenému vývoji územního celku a v určitých případech ho
rozmyslným a vhodným způsobem posilovat stanovováním přimě-

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění
Soulad změny č. 5 se ZÚR Středočeského kraje byl posouzen bez upozornění
na nedostatky Krajským úřadem Středočeského kraje podle § 50 odst. 7 stavebního zákona.
Změna č. 5 je zpracována v souladu
s cíly a úkoly územního plánování a jako jeden z nástrojů územního plánování
umožňuje stanovit podmínky plošného
a prostorového uspořádání území
a ochrany jeho hodnot, jak bylo požadováno v jejím zadání. Územní plán
a jeho regulativy nepředstavují jednorázově zpracovanou ÚPD, která by nemohla doznat pozdějších změn v průběhu jejího uplatňování, neboť přímo § 5
odst. 6 stavebního zákona ukládá obcím povinnost soustavně sledovat uplatňování ÚPD a vyhodnocovat je podle
tohoto zákona, a dojde-li ke změně podmínek, na základě kterých byla ÚPD
vydána, jsou povinny pořídit změnu
příslušné ÚPD. Město Buštěhrad usoudilo, že došlo ke změně podmínek, za
kterých byl v roce 2005 ÚPM Buštěhrad schválen, a proto rozhodlo svým
zastupitelstvem o pořízení jeho změny
č. 5 a následně schválením zadání změny č. 5 stanovilo její hlavní cíle a požadavky na zpracování, které byly v návrhu změny č. 5 naplněny. Podatel jako
dotčená osoba dle § 52 odst. 2 stavebního zákona si i přes legitimní očekávání možného budoucího využití svých pozemků či staveb dle platného územního
plánu musí být vědoma, že územní plán
je nástroj k regulaci využití území vydávaný politickou reprezentací města volenou ve čtyřletých cyklech, a jako opatření obecné povahy nemá povahu veřejného slibu podateli, že tak zůstane
natrvalo.
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řených kritérií vhodných a nutných pro umís ťování a uskutečňování činností v území. Rozsah a obsah těchto omezujících podmínek musí být pojímán restriktivně. Zároveň nesmí mít stanovování kritérií (regulačních podmínek – regulativů a limitů) smysl
pouze omezující, jako je tomu v případě návrhu změny č. 5, ve
které jsou omezující podmínky pojímány velmi extenzivn ě. Není
pochyb o tom, že rozhodnutí zda a kdy obec p řistoupí ke zpracování ÚPD je vyhrazeno samostatné působnosti obce (§ 5 odst. 1
a 2 stavebního zákona), což platí i pro jeho konkrétní podobu,
která je ve své podstatě výsledkem politického rozhodnutí té které municipality. Toto oprávnění obce však není bezbřehé, neboť
zde existují zákonem stanovené podmínky a omezení a v rovin ě
obecné též omezení plynoucí ze samotného ústavního po řádku
(požadavek rovného zacházení, předvídatelnosti právní regulace,
minimalizace zásahů do individuálních práv fyzických a právnických osob, atd.). Mezi využitím území navrhovaným změnou
č. 5 a (z toho plynoucím) omezením navrhovatele jako Pozemk ů
dotčených námitkami existuje, i při eventuálním formálním dodržení veškerých požadavků hmotného práva, zjevný nepoměr, který nelze odůvodnit ani veřejným zájmem na využití území obce
v souladu s požadavky uvedenými v § 18 stavebního zákona. Výsledné funkční a prostorové uspořádání území musí vždy představovat rozumný kompromis a vyváženost mezi jednotlivými ve řejnými zájmy navzájem, ale i mezi veřejnými zájmy na straně jedné
a soukromými zájmy na straně druhé.
Na výše uvedeném zdůvodnění námitek nic nemění ani skutečnost,
že navrhovateli jako stavebníkovi bylo dne 27. srpna 2008 Magistrátem města Kladna, odborem výstavby, pod čj. Výst. 3030/08/
/Če/330, vydáno stavební povolení pro stavbu „Logistický park
Kladno – Dříň I“ a následnými rozhodnutími Magistrátu města
Kladna, odboru výstavby z 11. 8. 2010 a 5. 11. 2012 byla navrhovateli z důvodu finanční náročnosti stavby povolena změna stavby
spočívající v prodloužení lhůty k dokončení celé stavby, a to do
31. prosince 2015 (dále jen „Povolená stavba“). Vydání výše citovaného stavebního povolení p ředcházelo vydání územního rozhodnutí Magistrátem města Kladna, odborem výstavby, ze dne
21. 3. 2008, čj. Výst. 630/08/328/Hoř-2.
Zásahy do vlastnického práva proto musí být provád ěny z ústavně
legitimních důvodů a jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze
způsobů vedoucích ještě rozumně k zamýšlenému cíli, nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle a být činěny na základě zákona. Jedná-li se o zásahy, jejichž citelnost přesahuje míru,
kterou je vlastník bez větších obtíží a bez významnějšího dotčení
podstaty jeho vlastnického práva schopen snášet, nastupuje ústavní povinnost veřejné moci zajistit dotčenému vlastníku adekvátní
náhradu (čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod), a to
z veřejných prostředků nebo z prostředků toho, v jehož prospěch
je zásah do vlastnictví proveden. Dojde-li ke schválení změny č. 5
a pokud navrhovatel z jakéhokoli d ůvodu (např. nezajištění finančních prostředků pro výstavbu nebo odklad zahájení výstavby
z obchodních důvodů), nezahájí, resp. nedokončí výstavbu Povolené stavby do 31. prosince 2015, tato situace bude ve svém d ůsledku znamenat zmaření investice navrhovatele do nákupu
Pozemků dotčených námitkami, jelikož na Pozemcích dotčených
námitkami již nebude možno umístit ani sklad o celkové výměře
nad 3000 m2 zastavěné plochy, čímž vznikne navrhovateli újma
a náhradu za způsobenou újmu by bylo možno přiznat na základě přímé aplikace čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv
a svobod za přiměřeného užití ustanovení § 102 stavebního zákona, čítaje v to i ustanovení o subjektech povinných k výplat ě ná-
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hrad, o lhůtách a procedurách k jejich poskytnutí a soudní ochraně.
Navrhovatel dále namítá nedostatečné odůvodnění navrhované
změny č. 5. V odůvodnění opatření obecné povahy je nutno uvést
důvody výroku, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se
správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních
předpisů. Nedostatek rozhodovacích důvodů způsobuje nepřezkoumatelnost změny č. 5.
Důkaz:
– Rozhodnutí Magistrátu města Kladna, odbor výstavby, o prodloužení lhůty k dokončení stavby ze dne 5. 11. 2012, čj. OV/
/3286/12-3
– Stavební povolení Magistrátu města Kladna, odbor výstavby, ze
dne 27. 8. 2008, čj. Výst. 3030/08/Če/330
– Územní rozhodnutí Magistrátu města Kladna, odbor výstavby,
ze dne 21. 3. 2008, čj. Výst. 630/08/328/Hoř-2
– Výpis z katastru nemovitostí, list vlastnictví č. 1555 pro k. ú.
Buštěhrad
II.
PŘIPOMÍNKY
Navrhovatel tímto podává připomínky k návrhu změny č. 5 dle
§ 52 odst. 3 stavebního zákona. Území dot čené připomínkami navrhovatel vymezuje těmito pozemky: pozemky parc. č. 1897/2,
1897/9, 1897/80, 1897/164, 1897/166, 1897/167, 1897/168,
1897/173, 1897/228, 1897/229, 1897/234, 1897/235 a 1897/240 ,
v k. ú. Buštěhrad, město Buštěhrad (dále jen „Pozemky dotčené
připomínkami“). Navrhovatel není vlastníkem ani spoluvlastníkem Pozemků dotčených připomínkami, avšak některé z Pozemků
dotčených připomínkami sousedí s některými z Pozemků dotčených námitkami.
Jak již bylo výše uvedeno, zatímco změnou č. 1 ÚPM Buštěhrad
účinnou od 26. prosince 2008 došlo k tomu, že „ ... podle schváleného Zadání byly zkoordinovány regulativy pro „plochy pr ůmyslové výroby a skladů“ s ÚPM Kladna, na jehož katastru vymezená plocha (viz lokalita 13) plynule pokra čuje ...“, nyní má být návrhem změny č. 5 dříve provedená koordinace regulativů Lokality
13 pro „plochy průmyslové výroby a skladů“ s ÚPM Kladna účelově narušena.
Výstavba Povolené stavby byla povolena mimo jiné na Pozemcích
dotčených připomínkami. Dojde-li ke schválení změny č. 5 a pokud navrhovatel z jakéhokoli důvodu (např. nezajištění finančních
prostředků pro výstavbu nebo odklad zahájení výstavby z obchodních důvodů), nezahájí, resp. nedokončí výstavbu Povolené stavby do 31. prosince 2015, tato situace bude ve svém d ůsledku znamenat zmaření investice navrhovatele do nákupu Pozemků dotčených námitkami, jelikož na Pozemcích dotčených připomínkami již nebude možno umístit stavbu obdobnou Povolené stavb ě,
čímž vznikne navrhovateli újma a náhradu za způsobenou újmu
by bylo možno přiznat na základě přímé aplikace čl. 11 odst. 4
Listiny základních práv a svobod za přiměřeného užití ustanovení
§ 102 stavebního zákona, čítaje v to i ustanovení o subjektech povinných k výplatě náhrad, o lhůtách a procedurách k jejich poskytnutí a soudní ochraně.
Ve zbytku navrhovatel odůvodňuje své připomínky stejně, jako
odůvodnil výše své námitky.
III.
Navrhovatel navrhuje, aby Zastupitelstvo města Buštěhrad návrh
změny č. 5 zamítlo nebo aby vrátilo pořizovateli návrh změny
č. 5 s pokyny k úpravě a novému projednání.

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění
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Námitky vlastníka pozemků dotčených návrhem řešení proti
návrhu změny č. 5 ÚPM Buštěhrad dle § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona
Připomínky k návrhu změny č. 5 ÚPM Buštěhrad dle § 52
odst. 3 stavebního zákona
I.
NÁMITKY
Navrhovatel tímto podává námitky proti návrhu změny č. 5 dle
§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona. Území dot čené námitkami navrhovatel vymezuje těmito pozemky: parc. č. 1897/26, 1897/27,
1897/28, 1897/29, 1897/30, 1897/32, 1897/33, 1897/34, 1897/93,
1897/99, 1897/234, 1897/235 , v k. ú. Buštěhrad, město Buštěhrad
(dále jen „Pozemky dotčené námitkami“). Navrhovatel je jediným vlastníkem Pozemků dotčených námitkami.
Navrhovanou Změnou č. 5 by došlo k nezákonnému a nepřiměřenému zásahu do vlastnického práva navrhovatele. Navrhovaná Změna č. 5 nebyla vydána zákonem stanoveným postupem,
je v rozporu s podmínkami hmotného práva a porušuje zásadu proporcionality a přiměřenosti.
Pozemky dotčené námitkami se nacházejí dle platného ÚPM Buštěhrad v tzv. Lokalitě 13, v této lokalitě se nacházejí výlučně
funkční plochy „průmyslová výroba a sklady“. Dle textové části
ÚPM Buštěhrad je hlavní funkcí území Lokality 13 pr ůmyslová
výroba hromadného, továrního a velkosériového charakteru, výrobní a opravářské služby, nevýrobní služby. Území je určené pro
umístění provozoven průmyslové výroby, výrobních, opravárenských a nevýrobních služeb a pro skladování. K p řípustnému využití území Lokality 13 ÚPM Buštěhrad uvádí: I. – podnikatelská
činnost (např. velkovýrobní, výrobní, pr ůmyslová a skladovací
činnost) s vlastními účelovými stavbami a prostory, nesmí negativně ovlivňovat sousední obytné budovy ani území za hranicí
ochranného pásma, je-li vyhlášena nebo limitní hranici ochranného pásma je-li vymezena územním plánem, II. – trvalé bydlení
správce nebo majitele účelových staveb, dočasné ubytování zaměstnanců, III. – odstavování vozidel zaměstnanců a návštěvníků
na vlastním vyhrazeném pozemku mimo veřejné prostory dle platných norem, IV. – místní komunikace.
Dle návrhu změny č. 5 má být do kapitoly 13 textové části ÚPM
Buštěhrad „Definice regulativů funkčního využití“ doplněna podkapitola 13.1 pro funkční plochu PRŮMYSLOVÁ VÝROBA
A SKLADY s platností pro všechny návrhové i stávající plochy
ÚPM Buštěhrad:
– do odstavce NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby
následující body:
V. – všechny záměry, tj. stavby, činnosti a technologie, uvedené
v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv ů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní
prostředí, a to zejména z hledisek možných vlivů na veřejné zdraví a vlivů na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky,
vymezené zvláštními právními předpisy a na jejich vzájemné působení a souvislosti.
VI. – všechny záměry, tj. stavby, činnosti a technologie, které nesplní podmínky hygienických limit ů hluku vůči stavbám pro

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění
Vzhledem k obsahu podání a postavení
podatele jako dotčené osoby podle § 52
odst. 2 stavebního zákona bylo s částí
podání deklarované podatelem jako
„II. PŘIPOMÍNKY“ naloženo pořizovatelem stejně jako s námitkou v části
„I. NÁMITKY“ a obě části o shodné
matérii byly k učinění záběru a odůvodnění spojeny v jeden celek.
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Změna č. 5 nespecifikuje
žádnou Lokalitu 13 či pozemky ve vlastnictví podatele námitky, parc.
č. 1897/26, 1897/27, 1897/28, 1897/29,
1897/30, 1897/32, 1897/33, 1897/34,
1897/93, 1897/99, 1897/234, 1897/235,
k. ú. Buštěhrad, či pozemek parc.
č. 1897/236, k. ú. Buštěhrad, který podatel námitky sice nevlastní, ale s výše
uvedenými pozemky sousedí, ale řeší
úpravu regulativů funkčního využití
území „PRŮMYSLOVÁ VÝROBA
A SKLADY“, a to s platností pro celé
území města Buštěhrad, bez rozlišení,
zda se jedná o plochu zastavěného území (stav) nebo zastavitelnou plochu
(návrh). Podatel brojí proti omezení jeho vlastnického práva spočívající ve
zúžení rozsahu regulace možností nakládání s vlastními pozemky či na sousedním pozemku. Právě však na základě požadavků zadání změny č. 5, schválené Zastupitelstvem města Buštěhrad
usnesením č. 4/2013 ze dne 24. 4. 2013,
byla právě tato regulace hlavním důvodem pořízení změny č. 5, jak o ní bylo
z vlastního podnětu rozhodnuto usnesením č. 2/2013 Zastupitelstva města Buštěhrad ze dne 28. 2. 2013.
Při odůvodnění zúžení regulace využití
území funkční plochy „Průmyslová výroba a sklady“ je třeba zmínit historické souvislosti, které v námitce zazněly.
ÚPM Buštěhrad byl schválen společně
s vyhláškou města Buštěhrad č. 2/2005
o závazné části ÚPM Buštěhrad dne
30. března 2005 usnesením Zastupitelstva města Buštěhrad č. 1/2005. Tvorba
této ÚPD probíhala v letech 2003 až
2004, tedy ještě za starého stavebního
zákona č. 50/1976 Sb. platného do
31. 12. 2006 a bez posouzení jeho vliv ů
na životní prostředí, tzv. posouzení
SEA, které bylo pro tento typ ÚPD povinné až od 1. 5. 2004 novelou zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv ů na
životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).
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bydlení dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochran ě zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací
– do odstavce PRAVIDLA PRO USPOŘÁDÁNÍ území (funkční,
objemové, plošné apod.) následující body:
V. – Při projektové přípravě záměrů v území bude prokázáno splnění podmínky hygienických limitů hluku vůči stavbám pro bydlení dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochran ě zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, a dále splnění dopravních
nároků na dopravu v klidu. Prokázání spln ění těchto podmínek
v následných řízeních bude podmínkou přípustnosti záměrů v řešeném území.
Zatímco změnou č. 1 ÚPM Buštěhrad účinnou od 26. prosince
2008 došlo k tomu, že „ ... podle schváleného Zadání byly zkoordinovány regulativy pro „plochy průmyslové výroby a skladů“
s ÚPM Kladna, na jehož katastru vymezená plocha (viz lokalita
13) plynule pokračuje“, nyní má být návrhem Změny č. 5 dříve
provedená koordinace regulativů Lokality 13 pro „plochy průmyslové výroby a skladů“ s ÚPM Kladna účelově narušena.
Navrhovatel dále namítá neurčitost vymezení doplňovaného nepřípustného využití území, které je provedeno kombinací:
(i) odkazu na přílohu č. l zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) (dále jen „Zákon EIA“), tedy odkazu na objektivně zjistitelnou skutečnost, kdy
v příloze č. 1 Zákona EIA jsou např. uvedeny pod bodem 10.6
Skladové nebo obchodní komplexy v četně nákupních středisek,
o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy, a
(ii) převzetí slovního vyjádření předmětu právní úpravy dle § 1
odst. 2 Zákona EIA (Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v tomto zákoně vymezené záměry a koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí), a slovního vyjádření rozsahu posuzování dle § 2 Zákona EIA ( Posuzují se vlivy
na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na
živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu,
ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, vymezené zvláštními právními předpisy a na jejich
vzájemné působení a souvislosti), tedy převzetí slovního vyjádření
čistě subjektivních hledisek.
Změna č. 5 je tedy nepřezkoumatelná pro její neurčitost a nesrozumitelnost. Shledá-li soud, že Změna č. 5 je jako opatření
obecné povahy, nebo její část, nepřezkoumatelné pro její nesrozumitelnost, musí jí bez dalšího v celku nebo v nep řezkoumatelné
části zrušit.
Navrhovanou Změnou č. 5 se tak v podstatě ignoruje a nezákonně
obchází principy posuzování možného vlivu staveb na životní
prostředí dle Zákona EIA, jelikož umístění staveb vymezených
v příloze č. 1 Zákona EIA do Lokality 13 má být dle návrhu zm ěny č. 5 paušálně a bez dalšího zapovězeno, a to zcela absurdně
bez ohledu na to, zda bude u stavebních záměrů dle § 4 odst. 1
písm. c) Zákona EIA (tedy záměrů uvedených v příloze č. 1 k zákonu EIA v kategorii II), ve zjišťovacím řízení zjištěno, že tyto
stavební záměry nepodléhají posuzování vlivu na životní
prostředí. Určité stavební záměry, byť uvedené v příloze č. 1 Zákona EIA, totiž nepodléhají posuzování podle Zákona EIA vždy,
ale pouze tehdy, stanoví-li se tak ve zjišťovacím řízení. V případě,
že stavební záměr nebo jeho změna nebude dále posuzován, má
zde zjišťovací řízení formu samostatného procesního postupu,
který není součástí procesu posuzování vlivů na životní prostředí,
neboť tento proces ani nezačne (viz Dvořák, L.: Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem. I. vyd. Praha, ABF

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění
Podmínky funkčního využití a prostorového využití, tzv. regulativy, byly proto
pro plochu s funkčním využitím „Průmyslová výroba a sklady“ značně
volné, poplatné době svého vzniku, kdy
město Buštěhrad ze setrvačnosti bylo
považováno za „ubytovnu“ převážně
pracujících v průmyslových podnicích
Kladenska, bez toho aniž by byly podrobeny posouzení SEA. Do této urbanistické koncepce nevnesla nic nového
ani změna č. 1 ÚPM Buštěhrad, účinná
dne 26. 12. 2008, která v lokalit ě 13
navíc sjednotila regulativy ÚPM Buštěhrad pro plochu „Průmyslová výroba
a sklady“ s tehdy platnými regulativy
ÚPM Kladno. To se ovšem týkalo pouze
lokality 13, vymezené změnou č. 1 ÚPM
Buštěhrad, nikoliv všech ploch s tímto
funkčním využitím. Sjednocené regulativy v lokalitě 13 však také neprošly posouzením SEA, protože při projednávání návrhu zadání změny č. 1 ÚPM Buštěhrad neuplatnil v koordinovaném stanovisku čj. 00296/2008/KUKS ze dne
28. 1. 2008 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán posuzování vlivů na životní
prostředí požadavek na jeho zpracování. Následné změny č. 2 až 4 úpravu regulativů plochy „Průmyslová výroba
a sklady“ neřešily, i když došlo k výrazné bytové výstavbě. Ve srovnání se stavem před 5 lety, kdy mělo město Buštěhrad 1500 obyvatel, má nyní 2800 obyvatel. Zástavba rodinnými domy je přitom aktuálně vzdálena od průmyslové
zóny pouhých 400 m.
S ohledem na tyto skutečnosti bylo zřejmé, že poměry v území města Buštěhrad
a jeho blízkém okolí se v porovnání
s podmínkami, při kterých byl přijat
stávající ÚPM výrazně změnily. Životní
prostředí je negativně ovlivňováno již
řadou existujících zdrojů znečištění,
přičemž nadále nelze vyloučit realizaci
aktivit a záměrů, které by mohly představovat další zdroje znečištění území
města Buštěhrad. Zastupitelstvo města
Buštěhrad se zabývalo otázkou rozvoje
města Buštěhrad v horizontu příštích
deseti až patnácti let, ve kterém bude
dominujícím prvkem ochrana životního
prostředí a minimalizace dopadů investic průmyslového charakteru na život
obyvatel města a rozhodlo se z vlastního podnětu iniciovat pořízení změny
č. 5, která by řešila požadavky na rozvoj území vycházejí z potřeby města
a jeho občanů (viz např. petice proti
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– nakladatelství ARCH. 2005, str. 31).
Navrhovatel namítá nepřiměřenost návrhu změny č. 5, tedy
okruh nepřípustných stavebních záměrů. Příloha č. 1 Zákona EIA
obsahuje desítky druhů a typů staveb a investičních záměrů a jejich zařazení do kategorie nepřípustné využití tak jde proti samotné funkci Lokality 13 jako území pro pr ůmyslovou výrobu hromadného, továrního a velkosériového charakteru. P řijetí změny
č. 5 by ve svém důsledku znamenalo, že na Pozemky dotčené námitkami by např. nebylo v budoucnu možno umístit ani sklad
o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy. Navrhovaná
úprava regulativu je v rozporu s funkcí funk ční plochy „průmyslová výroba a sklady“ a má diskriminační povahu, jelikož diskriminuje vlastníka pozemků nacházejících se v Lokalitě 13. Podmínkou zákonnosti územního plánu a jakýchkoli jeho zm ěn je, že
veškerá omezení vlastnických a jiných věcných práv z něho vyplývající mají ústavně legitimní a o zákonné cíle opřené důvody
a jsou činěna jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě rozumně k zamýšlenému cíli, nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle (zásada subsidiarity a minimalizace zásahu).
Navrhovaná změna č. 5 také nerespektuje historické souvislosti
Lokality č. 13, která je k průmyslové výrobě využívána již mnoho
desetiletí. Netřeba zmiňovat, že v Lokalitě 13 je již od roku 1982
v provozu válcovna se současnou výrobní kapacitou cca 275 kt
ročně, která je v současnosti provozována společností Sochorová
válcovna TŽ, a.s. ze skupiny Třinecké železárny a.s. Pozemky, na
kterých se válcovna nachází, bezprostředně sousedí s Pozemky
dotčenými námitkami. Navrhovanou změnou č. 5 by došlo z dlouhodobého hlediska k drastickému omezení možnosti rozvoje pr ůmyslové výroby v Lokalitě 13, což je nejen v rozporu s povinností obce sledovat hospodářský potencionál rozvoje města
Buštěhrad (zásada územního plánování dle 18 odst. 2 stavebního
zákona), ale také v rozporu s prioritami územního plánování
a ZÚR Středočeského kraje schválenými usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 5-20/2011/ZK ze dne 19. prosince
2011, tedy s povinností vytvá řet pomocí nástrojů územního plánování podmínky pro vyvážený rozvoj St ředočeského kraje, založený mimo jiné na stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje
území kraje by měl být sledována jako základní požadavek při
rozhodování o jakýchkoli změnách ve využití území.
Navrhovatel se stal vlastníkem Pozemků dotčených námitkami
v roce 2008 za účelem výstavby skladového areálu na těchto pozemcích. Navrhovatel tyto pozemky kupoval za situace, kdy ani
při dodržení rozumné míry obezřetnosti nemohl později nastalý
stav předvídat a svědčí mu proto legitimní očekávání o možnosti
využívání předmětu svého vlastnictví stejným způsobem, jako
tomu bylo v okamžiku jeho nabytí. Vlastnické právo v sobě nezahrnuje právo toliko věc držet a právo s věcí nakládat, ale též
právo věc užívat a požívat její plody a užitky, p řičemž právě poslední komponentu vlastnického práva navrhovaná zm ěna č. 5
omezuje. Napadenou změnou č. 5 by došlo k zásahu do vlastnického práva navrhovatele ve smyslu jeho omezení; vzhledem k tomu, že Pozemky dotčené námitkami jsou imanentním předpokladem pro provozování stávající podnikatelské činnosti navrhovatele, došlo by též k zásahu do jeho práva svobodn ě podnikat.
Dle § 18 odst. 2 stavebního zákona zajišťuje územní plánování
předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspo řádání území
s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a sou-

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění
záměru výstavby bioplynové stanice
Kladno). Z tohoto pohledu je nep řípustné nadále znehodnocovat životní podmínky obyvatel města Buštěhrad dalšími investičními záměry, které by mohly
být realizovány dle regulativů plochy
s funkčním využitím „Průmyslová výroba a sklady“ stanovených závaznou
částí ÚPM Buštěhrad, příp. změnou
č. 1 v lokalitě 13.
Změna č. 5 stanovuje jednoznačně, které záměry jsou v ploše „Průmyslová výroba a sklady“ nepřípustné, resp. za jakých podmínek jsou ještě únosné, a to
s použitím zákona č. 100/2001 Sb. a jeho přílohy č. 1, toto nelze považovat za
vymezení neurčité či nesrozumitelné,
které by mohlo vést k případnému zrušení změny č. 5 pro nepřezkoumatelnost. Regulativy změny č. 5 srozumitelně stanovují diverzifikaci přípustných
stavebních záměrů, které neohrozí životní prostředí a veřejné zdraví obyvatel Buštěhradu.
Změna č. 5 nemá diskriminační charakter, protože není zaměřena na lokalitu
13 ani na konkrétní pozemky, ale na celé území města Buštěhrad.
Změna č. 5 není retroaktivní, a proto se
nedotkne práv nabytých na základě
pravomocných a platných územních
rozhodnutí nebo stavebních povolení,
popř. obdobných rozhodnutí, p řed její
účinností.
Soulad změny č. 5 se ZÚR Středočeského kraje byl posouzen bez upozornění
na nedostatky Krajským úřadem Středočeského kraje podle § 50 odst. 7 stavebního zákona.
Změna č. 5 je zpracována v souladu
s cíly a úkoly územního plánování a jako jeden z nástrojů územního plánování
umožňuje stanovit podmínky plošného
a prostorového uspořádání území
a ochrany jeho hodnot, jak bylo požadováno v jejím zadání. Územní plán
a jeho regulativy nepředstavují jednorázově zpracovanou ÚPD, která by nemohla doznat pozdějších změn v průběhu jejího uplatňování, neboť přímo § 5
odst. 6 stavebního zákona ukládá obcím povinnost soustavně sledovat uplatňování ÚPD a vyhodnocovat je podle
tohoto zákona, a dojde-li ke změně podmínek, na základě kterých byla ÚPD
vydána, jsou povinny pořídit změnu
příslušné ÚPD. Město Buštěhrad usoudilo, že došlo ke změně podmínek, za
kterých byl v roce 2005 ÚPM Buštěhrad schválen, a proto rozhodlo svým
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Mgr. Ondřej Krumnikl
LL.M.,
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U Sluncové 666/12a, 186
00 Praha 8
(č. 6; D 8. 8. 2013;
pod čj. 1404/2013)
(POKRAČOVÁNÍ)

kromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. Návrhem změny č. 5
však v Lokalitě 13 dochází k nepřiměřenému upřednostnění veřejných zájmů nad zájmem soukromým; město Buštěhrad neprokázala, že navrhované řešení je v souladu se zákonným požadavkem
trvale udržitelného rozvoje území. Výsledný stav vede ve svých
důsledcích k zásahu do ústavně zaručených práv navrhovatele,
a sice práva vlastnického a práva podnikat. Cílem územního plánování je rozvoj dotčeného území. Tento cíl je pak zajišťován cestou vzájemné koordinace veřejných a soukromých zájmů. Definici pojmu „veřejný zájem“ stavební zákon pochopitelně nepodává, neboť jde o pojem, který se svou povahou vymyká možnosti
jakéhokoli zevšeobecnění, které by postihlo všechny myslitelné
případy. Tento neurčitý právní pojem je proto vždy nutno vykládat v kontextu konkrétní projednávané v ěci. Současně je pak třeba
mít na zřeteli, že v podmínkách demokratického právního státu
nelze veřejný zájem ztotožňovat se zájmem většiny; vůle většiny nemůže též zasáhnout do elementárních práv menšiny.
Každý vlastník jakékoli věci je povinen strpět určitá omezení při
výkonu svého vlastnického práva bez toho, že by toto omezení
muselo být nějak kompenzováno. Ovšem za situace, kdy míra tohoto omezení překročí míru spravedlivé rovnováhy mezi požadavky obecného zájmu a imperativy na ochranu základních práv jednotlivce, musí být vlastníku přiznána odpovídající náhrada. Vlastnické právo patří mezi tzv. práva absolutní a zcela určitě je v katalogu lidských práv jedním z nejvýznamnějších. Zásahy do těchto
práv lze proto připouštět toliko ve výjimečných a racionálně velmi přesvědčivě podložených případech a na podmínky takových zásahů musí být kladeny přísné restriktivní požadavky.
Navrhovatel se domnívá, že bude-li změna č. 5 schválena, bude to
důvodem pro zrušení změny č. 5 soudem, a to mimo jiné pro přímý rozpor nastoleného právního stavu s čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, ve smyslu nuceného omezení vlastnického práva navrhovatele bez poskytnutí náhrady.
Účelem územního plánu je co nejméně omezovat, co nejméně bránit přirozenému vývoji územního celku a v určitých případech ho
rozmyslným a vhodným způsobem posilovat stanovováním přiměřených kritérií vhodných a nutných pro umís ťování a uskutečňování činností v území. Rozsah a obsah těchto omezujících podmínek musí být pojímán restriktivně. Zároveň nesmí mít stanovování kritérií (regulačních podmínek – regulativů a limitů) smysl
pouze omezující, jako je tomu v případě návrhu změny č. 5, ve
které jsou omezující podmínky pojímány velmi extenzivn ě. Není
pochyb o tom, že rozhodnutí zda a kdy obec p řistoupí ke zpracování ÚPD je vyhrazeno samostatné působnosti obce (§ 5 odst. 1
a 2 stavebního zákona), což platí i pro jeho konkrétní podobu,
která je ve své podstatě výsledkem politického rozhodnutí té které municipality. Toto oprávnění obce však není bezbřehé, neboť
zde existují zákonem stanovené podmínky a omezení a v rovin ě
obecné též omezení plynoucí ze samotného ústavního po řádku
(požadavek rovného zacházení, předvídatelnosti právní regulace,
minimalizace zásahů do individuálních práv fyzických a právnických osob, atd.). Mezi využitím území navrhovaným změnou
č. 5 a (z toho plynoucím) omezením navrhovatele jako Pozemk ů
dotčených námitkami existuje, i při eventuálním formálním dodržení veškerých požadavků hmotného práva, zjevný nepoměr, který nelze odůvodnit ani veřejným zájmem na využití území obce
v souladu s požadavky uvedenými v § 18 stavebního zákona. Výsledné funkční a prostorové uspořádání území musí vždy představovat rozumný kompromis a vyváženost mezi jednotlivými ve řej-

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění
zastupitelstvem o pořízení jeho změny
č. 5 a následně schválením zadání změny č. 5 stanovilo její hlavní cíle a požadavky na zpracování, které byly v návrhu změny č. 5 naplněny. Podatel jako
dotčená osoba dle § 52 odst. 2 stavebního zákona si i přes legitimní očekávání možného budoucího využití svých pozemků či staveb dle platného územního
plánu musí být vědoma, že územní plán
je nástroj k regulaci využití území vydávaný politickou reprezentací města volenou ve čtyřletých cyklech, a jako opatření obecné povahy nemá povahu veřejného slibu podateli, že tak zůstane
natrvalo.
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nými zájmy navzájem, ale i mezi veřejnými zájmy na straně jedné
a soukromými zájmy na straně druhé.
Na výše uvedeném zdůvodnění námitek nic nemění ani skutečnost,
že navrhovateli jako stavebníkovi bylo dne 27. srpna 2008 Magistrátem města Kladna, odborem výstavby, pod čj. Výst. 3029/08/
/Če/330, vydáno stavební povolení pro stavbu „Logistický park
Kladno – Dříň II“ a následnými rozhodnutími Magistrátu města
Kladna, odboru výstavby z 11. 8. 2010 a 5. 11. 2012 byla navrhovateli z důvodu finanční náročnosti stavby povolena změna stavby
spočívající v prodloužení lhůty k dokončení celé stavby, a to do
31. prosince 2015 (dále jen „Povolená stavba“). Vydání výše citovaného stavebního povolení p ředcházelo vydání územního rozhodnutí Magistrátem města Kladna, odborem výstavby, ze dne
21. 3. 2008, čj. Výst. 630/08/328/Hoř-2.
Zásahy do vlastnického práva proto musí být provád ěny z ústavně
legitimních důvodů a jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze
způsobů vedoucích ještě rozumně k zamýšlenému cíli, nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle a být činěny na základě zákona. Jedná-li se o zásahy, jejichž citelnost přesahuje míru,
kterou je vlastník bez větších obtíží a bez významnějšího dotčení
podstaty jeho vlastnického práva schopen snášet, nastupuje ústavní povinnost veřejné moci zajistit dotčenému vlastníku adekvátní
náhradu (čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod), a to
z veřejných prostředků nebo z prostředků toho, v jehož prospěch
je zásah do vlastnictví proveden. Dojde-li ke schválení změny č. 5
a pokud navrhovatel z jakéhokoli d ůvodu (např. nezajištění finančních prostředků pro výstavbu nebo odklad zahájení výstavby
z obchodních důvodů), nezahájí, resp. nedokončí výstavbu Povolené stavby do 31. prosince 2015, tato situace bude ve svém d ůsledku znamenat zmaření investice navrhovatele do nákupu
Pozemků dotčených námitkami, jelikož na Pozemcích dotčených
námitkami již nebude možno umístit ani sklad o celkové výměře
nad 3000 m2 zastavěné plochy, čímž vznikne navrhovateli újma
a náhradu za způsobenou újmu by bylo možno přiznat na základě přímé aplikace čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv
a svobod za přiměřeného užití ustanovení § 102 stavebního zákona, čítaje v to i ustanovení o subjektech povinných k výplat ě náhrad, o lhůtách a procedurách k jejich poskytnutí a soudní ochran ě.
Navrhovatel dále namítá nedostatečné odůvodnění navrhované
změny č. 5. V odůvodnění opatření obecné povahy je nutno uvést
důvody výroku, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se
správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních
předpisů. Nedostatek rozhodovacích důvodů způsobuje nepřezkoumatelnost změny č. 5.
Důkaz:
– Rozhodnutí Magistrátu města Kladna, odbor výstavby, o prodloužení lhůty k dokončení stavby ze dne 5. 11. 2012, čj. OV/
/3289/12-2
– Stavební povolení Magistrátu města Kladna, odbor výstavby, ze
dne 27. 8. 2008, čj. Výst. 3029/08/Če/330
– Územní rozhodnutí Magistrátu města Kladna, odbor výstavby,
ze dne 21. 3. 2008, čj. Výst. 630/08/328/Hoř-2
– Výpis z katastru nemovitostí, list vlastnictví č. 1554 pro k. ú.
Buštěhrad
II.
PŘIPOMÍNKY
Navrhovatel tímto podává připomínky k návrhu změny č. 5 dle
§ 52 odst. 3 stavebního zákona. Území dot čené připomínkami navrhovatel vymezuje těmito pozemky: pozemek parc. č. 1897/236,
v k. ú. Buštěhrad, město Buštěhrad (dále jen „Pozemek dotčený

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění
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připomínkami“). Navrhovatel není vlastníkem ani spoluvlastníkem Pozemku dotčeného připomínkami, avšak Pozemek dotčený
připomínkami sousedí s Pozemky dotčenými námitkami.
Jak již bylo výše uvedeno, zatímco změnou č. 1 ÚPM Buštěhrad
účinnou od 26. prosince 2008 došlo k tomu, že „ … podle schváleného Zadání byly zkoordinovány regulativy pro „plochy pr ůmyslové výroby a skladů“ s ÚPM Kladna, na jehož katastru vymezená plocha (viz lokalita 13) plynule pokra čuje …“, nyní má být návrhem změny č. 5 dříve provedená koordinace regulativů Lokality
13 pro „plochy průmyslové výroby a skladů“ s ÚPM Kladna účelově narušena.
Výstavba Povolené stavby byla povolena mimo jiné na Pozemku
dotčeném připomínkami. Dojde-li ke schválení změny č. 5 a pokud navrhovatel z jakéhokoli důvodu (např. nezajištění finančních
prostředků pro výstavbu nebo odklad zahájení výstavby z obchodních důvodů), nezahájí, resp. nedokončí výstavbu Povolené stavby do 31. prosince 2015, tato situace bude ve svém d ůsledku znamenat zmaření investice navrhovatele do nákupu Pozemků dotčených námitkami, jelikož na Pozemku dotčeném připomínkami
již nebude možno umístit stavbu obdobnou Povolené stavb ě, čímž
vznikne navrhovateli újma a náhradu za způsobenou újmu by
bylo možno přiznat na základě přímé aplikace čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod za přiměřeného užití ustanovení
§ 102 stavebního zákona, čítaje v to i ustanovení o subjektech povinných k výplatě náhrad, o lhůtách a procedurách k jejich poskytnutí a soudní ochraně.
Ve zbytku navrhovatel odůvodňuje své připomínky stejně, jako
odůvodnil výše své námitky.
III.
Navrhovatel navrhuje, aby Zastupitelstvo města Buštěhrad návrh
změny č. 5 zamítlo nebo aby vrátilo pořizovateli návrh změny
č. 5 s pokyny k úpravě a novému projednání.

Městský podnik služeb
Kladno, spol. s r.o.,
IČ 25085221,
Smečenská 381,
272 04 Kladno;
Středočeská údržba
komunikací s.r.o.,
IČ 27211398,
Viničná 910,
266 70 Beroun;
na základě plné moci
společně zastupuje:
JUDr. František
Hrudka ml.,
advokát,
Advokátní kancelář
Hrudka & partneři,
Vodičkova 699/30,
110 00 Praha 1
(č. 7; D 7. 8. 2013;
pod čj. 1387/2013)
(POKRAČOVÁNÍ)

Připomínky k návrhu změny č. 5 ÚPM Buštěhrad
I.
MěÚ Buštěhrad oznámil dne 28. 6. 2013 vystavení návrhu zm ěny
č. 5 podle § 6 odst. 2 stavebního zákona, a to ve řejnou vyhláškou,
která je k vyvěšení od 1. 7. 2013 do 9. 8. 2013.
Zároveň tato veřejná vyhláška obsahuje poučení, že ve lhůtě do
30 dnů ode dne doručení oznámení o vystavení návrhu změny
č. 5, tj. do 8. srpna 2013, může každý uplatnit své připomínky.
Účastníci tímto v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního
zákona ve stanovené lhůtě uplatňují tyto své připomínky:
II.
Podle zveřejněného návrhu změny č. 5 dochází k doplnění regulativů v lokalitě Z5-1 (kterou je celé území města Buštěhrad) pro
stávající i návrhové plochy s funkčním využitím PRŮMYSLOVÁ
VÝROBA A SKLADY.
Do kapitoly 13 textové části ÚPM Buštěhrad „Definice regulativů
funkčního využití“ podkapitola 13.1 pro funk ční plochu PRŮMYSLOVÁ VÝROBA A SKLADY se má s platností pro všechny návrhové i stávající plochy ÚPM Buštěhrad doplnit
– do odstavce NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽÍTÍ území, činnosti
a stavby
„V. – všechny záměry, tj. stavby, činnosti a technologie, uvedené
v příloze č. 1 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv ů na životní
prostředí, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí, a to zejména z hledisek možných vlivů na veřejné zdraví,
a vlivů na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima
a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky,

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Vzhledem k obsahu podání a postavení
podatelů jako dotčených osob podle
§ 52 odst. 2 stavebního zákona bylo
s podáním deklarovaným podateli jako
„Připomínky“ naloženo pořizovatelem
jako s námitkou.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Změna č. 5 nespecifikuje
žádné pozemky ve vlastnictví podatelů
námitky, parc. č. 1952/7, 1952/8,
1952/9, 1952/10, 1952/11, 1952/14,
1952/15, 1952/16, 1954/4, 1955/1,
1955/2, 1955/3, 1955/4, 1956, 1958/4,
1962/3, k. ú. Buštěhrad, ale řeší úpravu
regulativů funkčního využití území
„PRŮMYSLOVÁ VÝROBA A SKLADY“, a to s platností pro celé území
města Buštěhrad, bez rozlišení, zda se
jedná o plochu zastavěného území
(stav) nebo zastavitelnou plochu
(návrh). Podatelé brojí proti omezení
jejich vlastnického práva spočívající ve
zúžení rozsahu regulace možností na-
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námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 5 dne 1. srpna 2013)

údaje o podateli*)
Městský podnik služeb
Kladno, spol. s r.o.,
IČ 25085221,
Smečenská 381,
272 04 Kladno;
Středočeská údržba
komunikací s.r.o.,
IČ 27211398,
Viničná 910,
266 70 Beroun;
na základě plné moci
společně zastupuje:
JUDr. František
Hrudka ml.,
advokát,
Advokátní kancelář
Hrudka & partneři,
Vodičkova 699/30,
110 00 Praha 1
(č. 7; D 7. 8. 2013;
pod čj. 1387/2013)
(POKRAČOVÁNÍ)

úplné znění nebo významná část
vymezené zvláštními právními předpisy a na jejich vzájemní působení a souvislosti.
VI. – všechny záměry, tj. stavby, činnosti a technologie, které nesplní podmínky hygienických limitů hluku vůči stavbám pro bydlení dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochran ě před nepříznivými účinky hluku a vibrací.“
– do odstavce PRAVIDLA PRO USPOŘÁDÁNÍ území (funkční, objemové, plošné, apod.)
„V. – Při projektové přípravě záměrů v území bude prokázáno
splnění podmínky hygienických limitů hluku vůči stavbám pro bydlení dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochran ě před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a dále splnění dopravních nároků na
dopravu v klidu. Prokázání splnění těchto podmínek v následných
řízeních bude podmínkou přípustnosti záměru v řešeném území.“
Podle odůvodnění tohoto návrhu se doplňují a upravují podmínky pro využití ploch s rozdílným zp ůsobem využití tak, aby došlo
k vyloučení realizace aktivit a záměrů, které by mohly představovat další zdroje znečištění řešeného území lokality Z5-1. Ostatní
podmínky využití ploch, stanovené v ÚPM Bušt ěhrad (včetně jeho dosud vydaných změn), přitom zůstávají v platnosti a jeví se
jako postačující.
III.
První účastník je výlučným vlastníkem těchto pozemků v k. ú.
Buštěhrad:
– parcely parc. č. 1952/7, orná půda,
– parcely parc. č. 1952/9, orná půda,
– parcely parc. č. 1952/14, orná půda,
– parcely parc. č. 1952/15, orná půda,
– parcely parc. č. 1952/16, orná půda,
– parcely parc. č. 1955/1, ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha,
vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, na LV 1575
pro k. ú. a město Buštěhrad.
Druhý účastník je výlučným vlastníkem těchto pozemků v k. ú.
Buštěhrad:
– parcely parc. č. 1952/8, orná půda,
– parcely parc. č. 1952/10, orná půda,
– parcely parc. č. 1952/11, orná půda,
– parcely parc. č. 1954/4, ostatní plocha, způsob využití: silnice,
– parcely parc. č. 1955/2, ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha,
– parcely parc. č. 1955/3, ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha,
– parcely parc. č. 1955/4, ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha,
– parcely parc. č. 1956, ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace,
– parcely parc. č. 1958/4, ostatní plocha, způsob využití: dobývací
prostor,
– parcely parc. č. 1962/3, ostatní plocha, způsob využití: silnice,
vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno na LV 1574
pro k. ú. a město Buštěhrad.
Účastníci s navrhovanou změnou č. 5 nesouhlasí, neboť by v jejím důsledku došlo v nepřípustném rozsahu k zásahu do jejich
vlastnického práva k výše uvedeným pozemkům v k. ú.
Buštěhrad.
Tyto pozemky jsou (s výjimkou part. č. 1962/3) relativně velice
vzdálené od jakékoli obytné zástavby, a proto ú častníci žádají,

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění
kládání s vlastními pozemky. Právě
však na základě požadavků zadání změny č. 5, schválené Zastupitelstvem města Buštěhrad usnesením č. 4/2013 ze
dne 24. 4. 2013, byla práv ě tato regulace hlavním důvodem pořízení změny
č. 5, jak o ní bylo z vlastního podn ětu
rozhodnuto usnesením č. 2/2013 Zastupitelstva města Buštěhrad ze dne 28. 2.
2013.
Při odůvodnění zúžení regulace využití
území funkční plochy „Průmyslová výroba a sklady“ je třeba zmínit historické souvislosti. ÚPM Buštěhrad byl
schválen společně s vyhláškou města
Buštěhrad č. 2/2005 o závazné části
ÚPM Buštěhrad dne 30. března 2005
usnesením Zastupitelstva města Buštěhrad č. 1/2005. Tvorba této ÚPD probíhala v letech 2003 až 2004, tedy ješt ě
za starého stavebního zákona č. 50/
/1976 Sb. platného do 31. 12. 2006
a bez posouzení jeho vlivů na životní
prostředí, tzv. posouzení SEA, které bylo pro tento typ ÚPD povinné až od
1. 5. 2004 novelou zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí). Podmínky funkčního využití a prostorového využití, tzv.
regulativy, byly proto pro plochu
s funkčním využitím „Průmyslová výroba a sklady“ značně volné, poplatné
době svého vzniku, kdy město Buštěhrad ze setrvačnosti bylo považováno
za „ubytovnu“ převážně pracujících
v průmyslových podnicích Kladenska,
bez toho aniž by byly podrobeny posouzení SEA. Do této urbanistické koncepce nevnesla nic nového ani změna č. 1
ÚPM Buštěhrad, účinná dne 26. 12.
2008, která v lokalitě 13 navíc sjednotila regulativy ÚPM Buštěhrad pro plochu „Průmyslová výroba a sklady“
s tehdy platnými regulativy ÚPM Kladno. To se ovšem týkalo pouze lokality
13, vymezené změnou č. 1 ÚPM Buštěhrad, nikoliv všech ploch s tímto funkčním využitím. Sjednocené regulativy
v lokalitě 13 však také neprošly posouzením SEA, protože při projednávání
návrhu zadání změny č. 1 ÚPM Buštěhrad neuplatnil v koordinovaném stanovisku čj. 00296/2008/KUKS ze dne
28. 1. 2008 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán posuzování vlivů na životní
prostředí požadavek na jeho zpracování. Následné změny č. 2 až 4 úpravu re-
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námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 5 dne 1. srpna 2013)

údaje o podateli*)
Městský podnik služeb
Kladno, spol. s r.o.,
IČ 25085221,
Smečenská 381,
272 04 Kladno;
Středočeská údržba
komunikací s.r.o.,
IČ 27211398,
Viničná 910,
266 70 Beroun;
na základě plné moci
společně zastupuje:
JUDr. František
Hrudka ml.,
advokát,
Advokátní kancelář
Hrudka & partneři,
Vodičkova 699/30,
110 00 Praha 1
(č. 7; D 7. 8. 2013;
pod čj. 1387/2013)
(POKRAČOVÁNÍ)

úplné znění nebo významná část
aby byly z navrhované změny vyjmuty.
Důkaz: LV č. 1574, k. ú. Buštěhrad – kopie přiložena
LV č. 1575, k. ú. Buštěhrad – kopie přiložena
IV.
Účastnící uvádějí, že navrhované znění změny č. 5 je nepřípustné, neboť je v rozporu se základními cíli územního plánování vymezeného ve stavebním zákonu.
Podle ustanovení § 18 odst. 1 a 2 stavebního zákona „ cílem
územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro
udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí; pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích“ s tím, že „územní plánování zajišťuje předpoklady
pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením
účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů
na rozvoji území. Za tímto účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje“,
Podle ustanovení § 18 odst. 3 „ Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj
území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze
zvláštních právních předpisů“.
Z uvedeného vyplývá, že územní plán má v obecné podob ě konkretizovat požadavky stanovené zákonem, a to v souladu s místními podmínkami v příslušné lokalitě a stanovit podmínky pro udržitelný rozvoj území, a to v rovnováze hospodá řského rozvoje
a příznivého životního prostředí.
Jak však vyplývá z odůvodnění změny č. 5, jejím cílem není udržitelný rozvoj, nýbrž omezení hospodářského rozvoje, a to na celém území katastru města Buštěhradu, tj. i v oblastech nesousedících s plochami určenými k bydlení.
Navrhovaná změna č. 5 je tak v rozporu s § 18 stavebního zákona koncipovaná jednostranně a nad rámec požadavků vyplývajících z obecně uznávaného principu trvale udržitelného
rozvoje území zcela znemožňuje možnost dalšího hospodářského rozvoje oblasti.
V.
Dále z textu návrhu vyplývá, že v rámci navrhované změny č. 5
nedochází k jakékoli konkretizaci podmínek využití území, ale
pouze opakuje to, co je obsaženo ve zvláštních právních p ředpisech.
Navrhované znění změny č. 5 je totiž veskrze všeobecné, a v rámci celého katastru města Buštěhrad reguluje to, co je již obsaženo
v platných a účinných zákonech a dalších obecně závazných právních předpisech.
Těmito zvláštními právními předpisy jsou:
– zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vliv ů na životní prostředí;
– na úseku vlivů na veřejné zdraví zákon č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví;
– na úseku vlivů na živočichy a rostliny zejm. zákon č. 252/1997
Sb., o zemědělství, zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinoléka řské
péči a dal.;
– na úseku vlivů na půdu např. zákon č. 334/1992 Sb., o ochran ě
ZPF, nebo zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech;
– na úseku vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje např.
zákon č. 44/1988 Sb., horní zákon, nebo zákon č. 62/1988 Sb.,
o geologických pracích;

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění
gulativů plochy „Průmyslová výroba
a sklady“ neřešily, i když došlo k výrazné bytové výstavbě. Ve srovnání se stavem před 5 lety, kdy mělo město Buštěhrad 1500 obyvatel, má nyní 2800 obyvatel. Zástavba rodinnými domy je přitom aktuálně vzdálena od průmyslové
zóny pouhých 400 m.
S ohledem na tyto skutečnosti bylo zřejmé, že poměry v území města Buštěhrad
a jeho blízkém okolí se v porovnání
s podmínkami, při kterých byl přijat
stávající ÚPM výrazně změnily. Životní
prostředí je negativně ovlivňováno již
řadou existujících zdrojů znečištění,
přičemž nadále nelze vyloučit realizaci
aktivit a záměrů, které by mohly představovat další zdroje znečištění území
města Buštěhrad. Zastupitelstvo města
Buštěhrad se zabývalo otázkou rozvoje
města Buštěhrad v horizontu příštích
deseti až patnácti let, ve kterém bude
dominujícím prvkem ochrana životního
prostředí a minimalizace dopadů investic průmyslového charakteru na život
obyvatel města a rozhodlo se z vlastního podnětu iniciovat pořízení změny
č. 5, která by řešila požadavky na rozvoj území vycházejí z potřeby města
a jeho občanů (viz např. petice proti
záměru výstavby bioplynové stanice
Kladno). Z tohoto pohledu je nep řípustné nadále znehodnocovat životní podmínky obyvatel města Buštěhrad dalšími investičními záměry, které by mohly
být realizovány dle regulativů plochy
s funkčním využitím „Průmyslová výroba a sklady“ stanovených závaznou
částí ÚPM Buštěhrad, příp. změnou
č. 1 v lokalitě 13.
Změna č. 5 stanovuje jednoznačně, které záměry jsou v ploše „Průmyslová výroba a sklady“ nepřípustné, resp. za jakých podmínek jsou ještě únosné, a to
s použitím zákona č. 100/2001 Sb. a jeho přílohy č. 1, toto nelze považovat za
vymezení neurčité či nesrozumitelné,
které by mohlo vést k případnému zrušení změny č. 5 pro nepřezkoumatelnost. Regulativy změny č. 5 srozumitelně stanovují diverzifikaci přípustných
stavebních záměrů, které neohrozí životní prostředí a veřejné zdraví obyvatel Buštěhradu.
Změna č. 5 nemá diskriminační charakter, protože není zaměřena na konkrétní
pozemky, ale na celé území města Buštěhrad.
Změna č. 5 není retroaktivní, a proto se
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námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 5 dne 1. srpna 2013)

údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Městský podnik služeb
Kladno, spol. s r.o.,
IČ 25085221,
Smečenská 381,
272 04 Kladno;
Středočeská údržba
komunikací s.r.o.,
IČ 27211398,
Viničná 910,
266 70 Beroun;
na základě plné moci
společně zastupuje:
JUDr. František
Hrudka ml.,
advokát,
Advokátní kancelář
Hrudka & partneři,
Vodičkova 699/30,
110 00 Praha 1
(č. 7; D 7. 8. 2013;
pod čj. 1387/2013)
(DOKONČENÍ)

– na úseku vlivů na vodu např. zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, nebo zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech;
– na úseku vlivů na ovzduší zejm. zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech;
– na úseku vlivů na klima a krajinu zejm. zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny;
– na úseku vlivů na hmotný majetek a kulturní památky např. zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové pé či;
– na úseku vlivu hluku vůči stavbám pro bydlení zákon č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, který je dále proveden nařízením vlády 272/2011 Sb., o ochran ě zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Podle těchto jednotlivých předpisů příslušné kvalifikované orgány
veřejné správy vedou příslušná řízení, v jejíchž rámci vydávají
příslušná rozhodnutí, vyjádření a stanoviska a stanoví podmínky
pro realizaci záměru v jeho jednotlivých etapách. Prostřednictvím
této kvalifikované rozhodovací činností dochází k dalšímu naplnění cílů a úkolů územního plánování.
Navrhovaná změna č. 5 má budit dojem, že územní plán má víceméně suplovat tuto rozhodovací činnost kvalifikovaných orgánů
veřejné správy, což je však činnost, k níž však není institut územního plánu určen a příslušný obecný stavební úřad nemá pravomoc ani příslušnou odbornou kvalifikaci.
Navrhovaná změna č. 5 je tak v rozporu se smyslem územního
plánování podle stavebního zákona a v rozporu s rozsahem
kompetencí stanovených zvláštními zákony.
VI.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti je navrhovaná změna č. 5
v rozporu s požadavky stavebního zákona, zejména v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.
Účastníci by v důsledku navrhované nedostatečně konkretizované
změny v nepřípustném rozsahu omezeni v jejich vlastnických právech k výše uvedeným pozemkům v k. ú. Buštěhrad (a to jak po
stránce rozsahu dotčené plochy, která zcela nesmyslně zahrnuje
celé území města Buštěhrad, tak po stránce věcné), neboť by nebyli schopni předvídat možnosti využití jejich pozemků ve funkční ploše PRŮMYSLOVÁ VÝROBA A SKLADY ani rozhodovací činnost stavebního úřadu (jakmile by přistoupili k realizování
svých záměrů na využívání těchto pozemků).
VII.
Závěrem účastníci uvádějí, že navrhovaná změna ÚPM Buštěhrad
jde zcela proti smyslu územního plánování – tento návrh je v rozporu s cíli a úkoly územního plánování a tudíž je v rozporu s požadavky stavebního zákona.
Vady zveřejněného návrhu změny č. 5 tak zásadního rázu, že návrh této změny je třeba zamítnout.
S ohledem na uvedené skutečnosti účastníci navrhují, aby byl
návrh změny č. 5 v souladu s § 53 odst. 6 stavebního zákona
zamítnut, případně aby byl v souladu s § 53 odst. 3 stavebního
zákona pořízen nový návrh změny ÚPM Buštěhrad.

nedotkne práv nabytých na základě
pravomocných a platných územních
rozhodnutí nebo stavebních povolení,
popř. obdobných rozhodnutí, p řed její
účinností.
Soulad změny č. 5 se ZÚR Středočeského kraje byl posouzen bez upozornění
na nedostatky Krajským úřadem Středočeského kraje podle § 50 odst. 7 stavebního zákona.
Změna č. 5 je zpracována v souladu
s cíly a úkoly územního plánování a jako jeden z nástrojů územního plánování
umožňuje stanovit podmínky plošného
a prostorového uspořádání území
a ochrany jeho hodnot, jak bylo požadováno v jejím zadání. Územní plán
a jeho regulativy nepředstavují jednorázově zpracovanou ÚPD, která by nemohla doznat pozdějších změn v průběhu jejího uplatňování, neboť přímo § 5
odst. 6 stavebního zákona ukládá obcím povinnost soustavně sledovat uplatňování ÚPD a vyhodnocovat je podle
tohoto zákona, a dojde-li ke změně podmínek, na základě kterých byla ÚPD
vydána, jsou povinny pořídit změnu
příslušné ÚPD. Město Buštěhrad usoudilo, že došlo ke změně podmínek, za
kterých byl v roce 2005 ÚPM Buštěhrad schválen, a proto rozhodlo svým
zastupitelstvem o pořízení jeho změny
č. 5 a následně schválením zadání změny č. 5 stanovilo její hlavní cíle a požadavky na zpracování, které byly v návrhu změny č. 5 naplněny. Podatelé jako
dotčené osoby dle § 52 odst. 2 stavebního zákona si i přes legitimní očekávání možného budoucího využití svých pozemků či staveb dle platného územního
plánu musí být vědomi, že územní plán
je nástroj k regulaci využití území vydávaný politickou reprezentací města volenou ve čtyřletých cyklech, a jako opatření obecné povahy nemá povahu veřejného slibu podatelům, že tak zůstane
natrvalo.

TŘINECKÉ
ŽELEZÁRNY, a. s.,
IČ 18050646,
Průmyslová 1000, Staré
Město, 739 61 Třinec;
Sochorová válcovna TŽ,
a.s.,
IČ 25872940,
Průmyslová 1000, Staré
Město, 739 70 Třinec;

Námitky k návrhu změny č. 5 v řízení zahájeném na základě
veřejné vyhlášky čj. 0001153/2013 ze dne 28. 06. 2013.
Podatelé tímto předkládají v souladu s ust. § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona námitky k návrhu změny č. 5, v řízení zahájeném na
základě veřejné vyhlášky čj. 0001153/2013 ze dne 28. 6. 2013.
Oba podatelé dovozují své účastenství v tomto řízení z vlastnictví
pozemků a staveb dotčených návrhem řešení – nemovitostí nacházejících se v katastrálním území Buštěhrad, které jsou součástí
tzv. průmyslové zóny Kladno – Dříň. Společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., je vlastníkem nemovitostí, jejichž přesná specifi-

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Změna č. 5 nespecifikuje
žádné pozemky ve vlastnictví podatelů
námitky uvedených na LV 1107 a 1273,
k. ú. Buštěhrad, ale řeší úpravu regulativů funkčního využití území „PRŮMYSLOVÁ VÝROBA A SKLADY“, a to
s platností pro celé území města Buštěhrad, bez rozlišení, zda se jedná o plochu zastavěného území (stav) nebo za-
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na základě plné moci
společně zastupuje:
Sochorová válcovna TŽ,
a.s.,
IČ 25872940,
Průmyslová 1000, Staré
Město, 739 70 Třinec
(č. 8; D 31. 7. 2013;
pod čj. 1357/2013)
(POKRAČOVÁNÍ)

kace je obsahem přílohy č. 1 těchto námitek – listu vlastnictví
č. 1107 vedeného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Kladno pro k. ú. Buštěhrad. Společnost
Sochorová válcovna TŽ, a.s., je vlastníkem nemovitostí dle jejich
specifikace v příloze č. 2 – listu vlastnictví č. 1273 vedeného uvedeným katastrálním úřadem pro k. ú. Buštěhrad. Tyto listy vlastnictví dokládají údaje o dotčených právech podatelů podle stavu
zápisu v katastru nemovitostí, jako vlastníků nemovitostí dotčených návrhem řešení dle změny č. 5.
Podatelé shodně uvádějí, že pozemky a stavby (dále též „Nemovitosti“), které jsou dotčené návrhem změn ÚPM Buštěhrad, jsou
veškeré Nemovitosti nacházející se v k. ú. Buštěhrad, dle jejich
specifikace na listu vlastnictví č. 1107 (příloha č. 1) a na listu
vlastnictví č. 1273 (příloha č. 2). Předmětné Nemovitosti jsou
zahrnuty do zóny průmyslové výroby a skladů, přičemž hlavní
funkcí tohoto území je průmyslová výroba hromadného, továrního
a velkosériového charakteru, výrobní a opravá řské služby, nevýrobní služby. Předmětné území je tedy určeno pro umístění provozoven průmyslové výroby, výrobních služeb a pro skladování.
Námitky podatelů se konkrétně týkají obsahu bodu 1.6 změny
č. 5, podle něhož se upravují regulativy ploch s funkčním využitím „Průmyslová výroba a sklady“ (stávajících i návrhových), a to
s poukazem na ochranu životních podmínek obyvatel m ěsta před
možnou realizací problematických investičních záměrů, resp.
vzniku dalších zdrojů znečištění území. Jak je konstatováno
v tomto bodě 1.6. – změna č. 5 tak reguluje obecně všechna území
průmyslové výroby a skladů na celém území města. Z uvedeného
důvodu doplňuje změna č. 5 do kapitoly 13 textové části ÚPM
Buštěhrad „Definice regulativů funkčního využití“, podkapitola
13.1 pro funkční plochu Průmyslová výroba a sklady s platností
pro všechny návrhové i stávající plochy ÚPM Bušt ěhrad – do odstavce „Nepřípustné využití území, činnosti a stavby“ následující
dva nové body takto:
V. – všechny záměry, tj. stavby, činnosti a technologie uvedené
v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní
prostředí, a to zejména z hledisek možných vlivů na veřejné zdraví
a vlivů na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima
a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky,
vymezené zvláštními právními předpisy a na jejich vzájemné působení a souvislosti,
VI. – všechny záměry, tj. stavby, činnosti a technologie, které nesplňují podmínky hygienických limitů hluku vůči stavbám pro bydlení dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochran ě zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Odůvodnění
Shora citovaný odstavec V. návrhu změny č. 5, (podkapitola 13.1.
ÚPM) považuje za nepřípustné využití území pro všechny záměry – stavby, činnosti, technologie dle přílohy č. 1 zákona č. 100/
/2001 Sb., jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní
prostředí. Výčet záměrů, které jsou s odkazem na přílohu č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. považovány za nep řípustné využití území je
velmi široce pojatý a v podstatě vylučuje nejen možnost realizace
jakýchkoliv staveb, zařízení, činností či technologií dle přílohy
č. 1 cit. zákona, ale též modernizaci stávajících staveb a zařízení.
Výkladem textu tohoto bodu je možno dosp ět k jednoznačnému
závěru, že jsou v podstatě zakázány všechny záměry vyjmenované

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění
stavitelnou plochu (návrh). Podatelé
brojí proti omezení jejich vlastnického
práva spočívající ve zúžení rozsahu regulace možností nakládání s vlastními
pozemky. Právě však na základě požadavků zadání změny č. 5, schválené Zastupitelstvem města Buštěhrad usnesením č. 4/2013 ze dne 24. 4. 2013, byla
právě tato regulace hlavním důvodem
pořízení změny č. 5, jak o ní bylo
z vlastního podnětu rozhodnuto usnesením č. 2/2013 Zastupitelstva města Buštěhrad ze dne 28. 2. 2013.
Při odůvodnění zúžení regulace využití
území funkční plochy „Průmyslová výroba a sklady“ je třeba zmínit historické souvislosti. ÚPM Buštěhrad byl
schválen společně s vyhláškou města
Buštěhrad č. 2/2005 o závazné části
ÚPM Buštěhrad dne 30. března 2005
usnesením Zastupitelstva města Buštěhrad č. 1/2005. Tvorba této ÚPD probíhala v letech 2003 až 2004, tedy ješt ě
za starého stavebního zákona č. 50/
/1976 Sb. platného do 31. 12. 2006
a bez posouzení jeho vlivů na životní
prostředí, tzv. posouzení SEA, které bylo pro tento typ ÚPD povinné až od
1. 5. 2004 novelou zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí). Podmínky funkčního využití a prostorového využití, tzv.
regulativy, byly proto pro plochu
s funkčním využitím „Průmyslová výroba a sklady“ značně volné, poplatné
době svého vzniku, kdy město Buštěhrad ze setrvačnosti bylo považováno
za „ubytovnu“ převážně pracujících
v průmyslových podnicích Kladenska,
bez toho aniž by byly podrobeny posouzení SEA. Do této urbanistické koncepce nevnesla nic nového ani změna č. 1
ÚPM Buštěhrad, účinná dne 26. 12.
2008, která v lokalitě 13 navíc sjednotila regulativy ÚPM Buštěhrad pro plochu „Průmyslová výroba a sklady“
s tehdy platnými regulativy ÚPM Kladno. To se ovšem týkalo pouze lokality
13, vymezené změnou č. 1 ÚPM Buštěhrad, nikoliv všech ploch s tímto funkčním využitím. Sjednocené regulativy
v lokalitě 13 však také neprošly posouzením SEA, protože při projednávání
návrhu zadání změny č. 1 ÚPM Buštěhrad neuplatnil v koordinovaném stanovisku čj. 00296/2008/KUKS ze dne
28. 1. 2008 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí,
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TŘINECKÉ
ŽELEZÁRNY, a. s.,
IČ 18050646,
Průmyslová 1000, Staré
Město, 739 61 Třinec;
Sochorová válcovna TŽ,
a.s.,
IČ 25872940,
Průmyslová 1000, Staré
Město, 739 70 Třinec;
na základě plné moci
společně zastupuje:
Sochorová válcovna TŽ,
a.s.,
IČ 25872940,
Průmyslová 1000, Staré
Město, 739 70 Třinec
(č. 8; D 31. 7. 2013;
pod čj. 1357/2013)
(POKRAČOVÁNÍ)

v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., jejichž provedení by „mohlo závažně ovlivnit“ životní prostředí, aniž by se připouštěla
možnost zahájení procesu EIA a posuzování vlivů záměrů (projektů) na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.
Podatelé se domnívají, že plošným zařazením všech záměrů dle
přílohy č. 1 zák. č. 100/2001 Sb. do odstavce „Nep řípustné využití území, činnosti a stavby“ pro funkční plochy „Průmyslová výroba a sklady“, dojde k popření zákonem stanovených úkolů územního plánování, jakož i účelu zákona č. 100/2001 Sb.
V této souvislosti považují podatelé za nezbytný stru čný exkurz
do zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv ů na životní prostředí. Zákon č. 100/2001 Sb. upravuje v souladu s právem Evropských společenství posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví a postup subjektů a orgánů při tomto posuzování. Proces
posuzování vlivů konkrétního záměru na životní prostředí – EIA
(Environmental lmpact Assessment) musí povinně proběhnout
u záměrů, které jsou obsahem Přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.
(záměry v kategorii I), u některých probíhá povinně alespoň tzv.
zjišťovací řízení (záměry v kategorii I). Stanovisko EIA je tedy
odborným podkladem pro vydání navazujících rozhodnutí, zejména územního rozhodnutí a stavebního povolení. Realizace konkrétního záměru výstavby však může být v procesu EIA posuzována tehdy, je-li realizace záměru v souladu s územním plánem,
tzn, že každý stavební záměr musí být umožněn stávajícím územním plánem, všechna navazující řízení a rozhodnutí musí být
s územním plánem v souladu.
S odvoláním na shora uvedené je zřejmé, že v případě těmito námitkami napadené změny č. 5 ÚPM Buštěhrad nemůže ani dojít
k zahájení procesu EIA u záměrů zvažovaných na území města
Buštěhradu, když změna č. 5 ÚPM Buštěhrad předem vylučuje
všechny záměry dle Přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. jako nepřípustné, pokud by jejich provedení mohlo závažn ě ovlivnit životní prostředí. Pokud budou podatelé zvažovat realizaci n ěkterého záměru dle Přílohy č. 1, je tento záměr územním plánem předem považován za nepřípustný a jako takový vylou čen, protože
může závažně ovlivnit životní prostředí.
Z ust. § 19 odst. 1 písm. e) stavebního zákona vyplývá, že úkolem
územního plánování je stanovovat podmínky pro provedení zm ěn
v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem
na stávající charakter a hodnoty území. Změna č. 5 v navrhovaném znění značně omezí, resp. zcela vyloučí rozvoj stávajících
ploch zařazených z funkčního hlediska jako „Průmyslová výroba
a sklady“, nerespektuje stávající charakter území a ohrožuje kvalitu
hospodářské hodnoty území. Dle názoru podatelů představuje vyloučení všech záměrů dle přílohy č. 1 zák. č. 100/2001 Sb. svévolný a neoprávněný zásah do práv podatelů jako vlastníků pozemků,
zahrnutých do průmyslové zóny Kladno – Dříň, případně jako
vlastníků staveb a zařízení, stojících na pozemcích průmyslové zóny Kladno – Dříň, čímž dochází k popření smyslu a účelu této zóny. Zákaz realizace všech staveb je tak rozsáhlý, že znemožňuje
využití této průmyslové zóny k účelu, ke kterému je určena, aniž
by bylo přezkoumáno a prokázáno, že případné stavby budou mít
negativní vliv na životní prostředí. Absurdně tak může nastat situace, kdy se bude jednat o stavbu či technologii realizovanou za účelem snížení stávajícího vlivu na životní prostředí, když v kontextu
změny č. 5 by ani takováto stavba nemohla být realizována.
Závažná komplikace pro podatele může nastat u dosud nezastavěných pozemků, případně též staveb nacházejících se přímo v areálu společnosti Sochorová válcovna TZ, a.s. (tedy nikoliv pouze

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění
jako orgán posuzování vlivů na životní
prostředí požadavek na jeho zpracování. Následné změny č. 2 až 4 úpravu regulativů plochy „Průmyslová výroba
a sklady“ neřešily, i když došlo k výrazné bytové výstavbě. Ve srovnání se stavem před 5 lety, kdy mělo město Buštěhrad 1500 obyvatel, má nyní 2800 obyvatel. Zástavba rodinnými domy je přitom aktuálně vzdálena od průmyslové
zóny pouhých 400 m.
S ohledem na tyto skutečnosti bylo zřejmé, že poměry v území města Buštěhrad
a jeho blízkém okolí se v porovnání
s podmínkami, při kterých byl přijat
stávající ÚPM výrazně změnily. Životní
prostředí je negativně ovlivňováno již
řadou existujících zdrojů znečištění,
přičemž nadále nelze vyloučit realizaci
aktivit a záměrů, které by mohly představovat další zdroje znečištění území
města Buštěhrad. Zastupitelstvo města
Buštěhrad se zabývalo otázkou rozvoje
města Buštěhrad v horizontu příštích
deseti až patnácti let, ve kterém bude
dominujícím prvkem ochrana životního
prostředí a minimalizace dopadů investic průmyslového charakteru na život
obyvatel města a rozhodlo se z vlastního podnětu iniciovat pořízení změny
č. 5, která by řešila požadavky na rozvoj území vycházejí z potřeby města
a jeho občanů (viz např. petice proti
záměru výstavby bioplynové stanice
Kladno). Z tohoto pohledu je nep řípustné nadále znehodnocovat životní podmínky obyvatel města Buštěhrad dalšími investičními záměry, které by mohly
být realizovány dle regulativů plochy
s funkčním využitím „Průmyslová výroba a sklady“ stanovených závaznou
částí ÚPM Buštěhrad, příp. změnou
č. 1 v lokalitě 13.
Změna č. 5 stanovuje jednoznačně, které záměry jsou v ploše „Průmyslová výroba a sklady“ nepřípustné, resp. za jakých podmínek jsou ještě únosné, a to
s použitím zákona č. 100/2001 Sb. a jeho přílohy č. 1, toto nelze považovat za
vymezení neurčité či nesrozumitelné,
které by mohlo vést k případnému zrušení změny č. 5 pro nepřezkoumatelnost.
Regulativy změny č. 5 srozumitelně stanovují diverzifikaci přípustných stavebních záměrů, které neohrozí životní
prostředí a veřejné zdraví obyvatel
Buštěhradu.
Změna č. 5 nemá diskriminační charakter, protože není zaměřena na konkrétní
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v areálu průmyslové zóny), kdy ustanovení bodu 1.6 zm ěny č. 5
v podstatě znemožňuje realizaci jakýchkoliv přístaveb, nástaveb,
modernizací či jiných úprav stávajícího zařízení či staveb. Takovéto omezení považují podatelé za nepřípustné omezení v podnikání. V daném případě se tato námitka podatelů vztahuje ke
všem Nemovitostem uvedeným v přiložených listech vlastnictví
č. 1107 a 1273, vyjma pozemků parc. č. 1897/100, 1897/120,
1897/196 a 1897/197, které jsou ve vlastnictví podatele T ŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., dále vyjma pozemků parc. č. 1897/1,
1897/19, 1897/41, 1897/62, 1897/119, 1897/198, 1897/199
a 1897/203, jejichž vlastníkem je podatel Sochorová válcovna TŽ,
a.s. (pozn.: negativně vymezené pozemky jsou však součástí širšího území průmyslové zóny Kladno – Dříň). Jako příklad je možno
uvést např. záměr změny stávajícího průmyslového provozu válcování za tepla ze strany podatele Sochorová válcovna TŽ, a.s.
(viz bod 4.1., kategorie II, příloha č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.)
nebo záměr týkající se povrchové úpravy kovů (tryskání), provozované rovněž podatelem Sochorová válcovna TŽ, a.s. (viz bod
4.4., kategorie I a bod 4.2. kategorie II, p říloha č. 1 zákona č.
100/2001 Sb.) – tyto záměry by měly podléhat posouzení EIA,
případně zjišťovacímu řízení, zda neohrozí životní prostředí. Jelikož jsou tyto záměry nepřípustné, k zahájení procesu EIA
nedojde, pro rozpor s ÚPM Buštěhradu.
V případě, že by v lokalitě Z5-1 měly být omezeny či vyloučeny
další investiční záměry, nutně by to vedlo k tomu, že dojde k poklesu hodnoty nemovitostí v této lokalit ě, tedy k poškození práv
jejich vlastníků a k odlivu zájmu investorů o jakékoliv podnikatelské aktivity v této lokalitě. Ohroženy by mohly být i již aktuáln ě
realizované investiční projekty, k čemuž již ostatně dochází, kdy
někteří investoři po jednání se zástupci města od svých záměrů
ustoupili.
Podatelé dále namítají, že zpracovatel územního plánu nezapracoval do územního plánu žádná opatření ke snížení hluku a imisí
do obytné zóny (např. protihlukové stěny, atd.). Nejsou zde tedy
žádná opatření k oddělení průmyslové zóny od zóny obytné. Zpracovatel územního plánu pouze přistoupil k zákazu široce vymezených staveb a jejich změn.
Rovněž nelze akceptovat obsah bodu 1.2 změny č. 5, podle něhož
návrh změny vychází z koncepce zákona č. 17/1992 Sb., kde se
mimo jiné zmiňuje o zásadách trvalého rozvoje území. Tento záměr „trvalého rozvoje“ je dle názoru podatelů popřen tím, že nejsou přípustné další investiční záměry, zejména v lokalitě Z5-1
s funkčním využitím „Průmyslová výroba a sklady“.
Podatelé dále uvádějí, že pokud je dle bodu 2.1 změny č. 5 při stanovení priorit územního plánování jedním z požadavk ů vytvářet
podmínky pro vyvážený rozvoj St ředočeského kraje, založený na
zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském
rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje, pak takto
deklarovaná priorita je v naprostém rozporu s předcházející částí
územního plánu, kdy omezení dalších investic v lokalit ě „Průmyslová výroba a sklady“ bude mít zcela jistě negativní vliv na možnost vytváření nových pracovních příležitostí a stabilní hospodářský rozvoj. V této souvislosti podatelé dále upozor ňují na ust.
§ 18 odst. 1 stavebního zákona, podle n ěhož je cílem územního
plánování vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj
území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudružnost společenství obyvatel území, který uspokojuje pot řeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.
V tomto ustanovení zakotvuje zákon podmínky pro rovnom ěrný

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění
pozemky, ale na celé území města Buštěhrad.
Změna č. 5 není retroaktivní, a proto se
nedotkne práv nabytých na základě
pravomocných a platných územních
rozhodnutí nebo stavebních povolení,
popř. obdobných rozhodnutí, p řed její
účinností.
Soulad změny č. 5 se ZÚR Středočeského kraje byl posouzen bez upozornění
na nedostatky Krajským úřadem Středočeského kraje podle § 50 odst. 7 stavebního zákona.
Změna č. 5 je zpracována v souladu
s cíly a úkoly územního plánování a jako jeden z nástrojů územního plánování
umožňuje stanovit podmínky plošného
a prostorového uspořádání území
a ochrany jeho hodnot, jak bylo požadováno v jejím zadání. Územní plán
a jeho regulativy nepředstavují jednorázově zpracovanou ÚPD, která by nemohla doznat pozdějších změn v průběhu jejího uplatňování, neboť přímo § 5
odst. 6 stavebního zákona ukládá obcím povinnost soustavně sledovat uplatňování ÚPD a vyhodnocovat je podle
tohoto zákona, a dojde-li ke změně podmínek, na základě kterých byla ÚPD
vydána, jsou povinny pořídit změnu
příslušné ÚPD. Město Buštěhrad usoudilo, že došlo ke změně podmínek, za
kterých byl v roce 2005 ÚPM Buštěhrad schválen, a proto rozhodlo svým
zastupitelstvem o pořízení jeho změny
č. 5 a následně schválením zadání změny č. 5 stanovilo její hlavní cíle a požadavky na zpracování, které byly v návrhu změny č. 5 naplněny. Podatelé jako
dotčené osoby dle § 52 odst. 2 stavebního zákona si i přes legitimní očekávání možného budoucího využití svých pozemků či staveb dle platného územního
plánu musí být vědomi, že územní plán
je nástroj k regulaci využití území vydávaný politickou reprezentací města volenou ve čtyřletých cyklech, a jako opatření obecné povahy nemá povahu veřejného slibu podatelům, že tak zůstane
natrvalo.
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námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 5 dne 1. srpna 2013)

údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část

TŘINECKÉ
ŽELEZÁRNY, a. s.,
IČ 18050646,
Průmyslová 1000, Staré
Město, 739 61 Třinec;
Sochorová válcovna TŽ,
a.s.,
IČ 25872940,
Průmyslová 1000, Staré
Město, 739 70 Třinec;
na základě plné moci
společně zastupuje:
Sochorová válcovna TŽ,
a.s.,
IČ 25872940,
Průmyslová 1000, Staré
Město, 739 70 Třinec
(č. 8; D 31. 7. 2013;
pod čj. 1357/2013)
(DOKONČENÍ)

rozvoj tří pilířů udržitelného rozvoje území, tj. podmínky hospodářského rozvoje, sociální podmínky a podmínky ochrany kvalitního životního prostředí. Návrh změny č. 5 však výrazně oslabuje
možnost rozvoje hospodářského pilíře, což se ve svém důsledku
negativně odrazí i na kvalitě a možnostech vývoje pilíře sociodemografického. Podatelé jsou přesvědčeni, že podmínky pro příznivé životní prostředí jsou dostatečně garantovány ust. § 19 odst. 2
stavebního zákona. Nahrazování těchto podmínek stanoviskem,
které je obsahem územního plánu, je jednoznačně v rozporu
s účelem citovaného ustanovení stavebního zákona.
Obec musí při každé změně územního plánu dbát na základní
požadavek – tj. požadavek vyváženosti a udržitelnosti rozvoje
území a tento respektovat při zpracování územních studií,
územních plánů, regulačních plánů a při rozhodování o změnách ve využití území. Plánované i faktické rozšíření obytné
zástavby směrem k průmyslové zóně, dále „zmrazení“ rozvoje
průmyslové zóny zákazem investic, znamená velmi vážné riziko nesplnění zákonem stanoveného požadavku.
S odvoláním na shora uvedené skutečnosti Vás tímto žádáme, aby
námitky podatelů – společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
a Sochorová válcovna TŽ, a.s. byly zohledn ěny při definitivním
zpracování změny č. 5, při respektování zákonem stanovených cílů a úkolů územního plánování.

První železářská
společnost Kladno,
s.r.o.,
IČ 49550942,
Huťská 160,
272 01 Kladno
(č. 9; D 8. 8. 2013;
pod čj. 1396/2013)

NÁMITKA PROTI ZMĚNĚ Č. 5 ÚPM BUŠTĚHRADU
1. Podáváme tímto námitku proti změně č. 5 a nesouhlasíme
s touto změnou. Tato změna se výrazně dotkne pozemků a staveb v našem vlastnictví a výrazně omezí jejich využití při naší
podnikatelské činnosti.
2. Požadujeme, aby využití příslušných pozemků v našem vlastnictví zůstalo bez omezení.

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Změna č. 5 řeší úpravu
regulativů funkčního využití území
„PRŮMYSLOVÁ VÝROBA A SKLADY“, a to s platností pro celé území
města Buštěhrad, bez rozlišení, zda se
jedná o plochu zastavěného území
(stav) nebo zastavitelnou plochu
(návrh). Podatel brojí proti omezení jeho vlastnického práva spočívající ve
zúžení rozsahu regulace možností nakládání s vlastními pozemky. Právě
však na základě požadavků zadání změny č. 5, schválené Zastupitelstvem města Buštěhrad usnesením č. 4/2013 ze
dne 24. 4. 2013, byla práv ě tato regulace hlavním důvodem pořízení změny
č. 5, jak o ní bylo z vlastního podn ětu
rozhodnuto usnesením č. 2/2013 Zastupitelstva města Buštěhrad ze dne 28. 2.
2013. Při odůvodnění zúžení regulace
využití území funkční plochy „Průmyslová výroba a sklady“ je třeba zmínit
to, že ÚPM Buštěhrad byl schválen bez
posouzení jeho vlivů na životní prostředí, tzv. posouzení SEA, které bylo pro
tento typ ÚPD povinné až od 1. 5. 2004
novelou zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí). Podmínky funkčního využití
a prostorového využití, tzv. regulativy,
byly proto pro plochu s funkčním využitím „Průmyslová výroba a sklady“
značně volné, bez toho aniž by byly podrobeny posouzení SEA. Změna č. 1
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námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 5 dne 1. srpna 2013)

údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část

První železářská
společnost Kladno,
s.r.o.,
IČ 49550942,
Huťská 160,
272 01 Kladno
(č. 9; D 8. 8. 2013;
pod čj. 1396/2013)
(DOKONČENÍ)

STROJÍRENSKÝ
VĚDECKOTECHNICKÝ PARK s.r.o.,
IČ 24126381,
U Panelárny 136,
273 43 Buštěhrad
(č. 10; D 8. 8. 2013;
pod čj. 1397/2013)

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění
ÚPM Buštěhrad, účinná dne 26. 12.
2008, která v lokalitě 13 sjednotila regulativy ÚPM Buštěhrad pro plochu
„Průmyslová výroba a sklady“ s tehdy
platnými regulativy ÚPM Kladno, které
také neprošly posouzením SEA. S ohledem na tyto skutečnosti bylo zřejmé, že
poměry v území města Buštěhrad a jeho
blízkém okolí se v porovnání s podmínkami, při kterých byl přijat stávající
ÚPM výrazně změnily. Životní prostředí je negativně ovlivňováno již řadou
existujících zdrojů znečištění, přičemž
nadále nelze vyloučit realizaci aktivit
a záměrů, které by mohly představovat
další zdroje znečištění území města
Buštěhrad. Zastupitelstvo města Buštěhrad se zabývalo otázkou rozvoje
města, ve kterém bude dominujícím prvkem ochrana životního prostředí a minimalizace dopadů investic průmyslového charakteru na život obyvatel města a rozhodlo se z vlastního podn ětu
iniciovat pořízení změny č. 5, která by
řešila požadavky na rozvoj území vycházejí z potřeby města a jeho občanů
(viz např. petice proti záměru výstavby
bioplynové stanice Kladno) a následn ě
schválením zadání změny č. 5 stanovilo
její hlavní cíle a požadavky na zpracování, které byly v návrhu změny č. 5 naplněny. Z tohoto pohledu je nepřípustné
nadále znehodnocovat životní podmínky obyvatel města Buštěhrad dalšími investičními záměry, které by mohly být
realizovány dle regulativů plochy
s funkčním využitím „Průmyslová výroba a sklady“ stanovených závaznou
částí ÚPM Buštěhrad, příp. změnou
č. 1 v lokalitě 13. Změna č. 5 není retroaktivní, a proto se nedotkne práv nabytých na základě pravomocných
a platných územních rozhodnutí nebo
stavebních povolení, popř. obdobných
rozhodnutí, před její účinností.

NÁMITKA PROTI ZMĚNĚ Č. 5 ÚPM BUŠTĚHRADU
1. Podáváme tímto námitku proti změně č. 5 a nesouhlasíme
s touto změnou. Tato změna se výrazně dotkne pozemků a staveb v našem vlastnictví a výrazně omezí jejich využití při naší
podnikatelské činnosti.
2. Požadujeme, aby využití příslušných pozemků v našem vlastnictví zůstalo bez omezení.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Změna č. 5 řeší úpravu
regulativů funkčního využití území
„PRŮMYSLOVÁ VÝROBA A SKLADY“, a to s platností pro celé území
města Buštěhrad, bez rozlišení, zda se
jedná o plochu zastavěného území
(stav) nebo zastavitelnou plochu
(návrh). Podatel brojí proti omezení jeho vlastnického práva spočívající ve
zúžení rozsahu regulace možností nakládání s vlastními pozemky. Právě
však na základě požadavků zadání změny č. 5, schválené Zastupitelstvem města Buštěhrad usnesením č. 4/2013 ze
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námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 5 dne 1. srpna 2013)

údaje o podateli*)
STROJÍRENSKÝ
VĚDECKOTECHNICKÝ PARK s.r.o.,
IČ 24126381,
U Panelárny 136,
273 43 Buštěhrad
(č. 10; D 8. 8. 2013;
pod čj. 1397/2013)
(POKRAČOVÁNÍ)

úplné znění nebo významná část

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění
dne 24. 4. 2013, byla práv ě tato regulace hlavním důvodem pořízení změny
č. 5, jak o ní bylo z vlastního podn ětu
rozhodnuto usnesením č. 2/2013 Zastupitelstva města Buštěhrad ze dne 28. 2.
2013. Při odůvodnění zúžení regulace
využití území funkční plochy „Průmyslová výroba a sklady“ je třeba zmínit
to, že ÚPM Buštěhrad byl schválen bez
posouzení jeho vlivů na životní prostředí, tzv. posouzení SEA, které bylo pro
tento typ ÚPD povinné až od 1. 5. 2004
novelou zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí). Podmínky funkčního využití
a prostorového využití, tzv. regulativy,
byly proto pro plochu s funkčním využitím „Průmyslová výroba a sklady“
značně volné, bez toho aniž by byly podrobeny posouzení SEA. Změna č. 1
ÚPM Buštěhrad, účinná dne 26. 12.
2008, která v lokalitě 13 sjednotila regulativy ÚPM Buštěhrad pro plochu
„Průmyslová výroba a sklady“ s tehdy
platnými regulativy ÚPM Kladno, které
také neprošly posouzením SEA. S ohledem na tyto skutečnosti bylo zřejmé, že
poměry v území města Buštěhrad a jeho
blízkém okolí se v porovnání s podmínkami, při kterých byl přijat stávající
ÚPM výrazně změnily. Životní prostředí je negativně ovlivňováno již řadou
existujících zdrojů znečištění, přičemž
nadále nelze vyloučit realizaci aktivit
a záměrů, které by mohly představovat
další zdroje znečištění území města
Buštěhrad. Zastupitelstvo města Buštěhrad se zabývalo otázkou rozvoje
města, ve kterém bude dominujícím prvkem ochrana životního prostředí a minimalizace dopadů investic průmyslového charakteru na život obyvatel města a rozhodlo se z vlastního podn ětu
iniciovat pořízení změny č. 5, která by
řešila požadavky na rozvoj území vycházejí z potřeby města a jeho občanů
(viz např. petice proti záměru výstavby
bioplynové stanice Kladno) a následn ě
schválením zadání změny č. 5 stanovilo
její hlavní cíle a požadavky na zpracování, které byly v návrhu změny č. 5 naplněny. Z tohoto pohledu je nepřípustné
nadále znehodnocovat životní podmínky obyvatel města Buštěhrad dalšími investičními záměry, které by mohly být
realizovány dle regulativů plochy
s funkčním využitím „Průmyslová výroba a sklady“ stanovených závaznou
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rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

STROJÍRENSKÝ
VĚDECKOTECHNICKÝ PARK s.r.o.,
IČ 24126381
(č. 10; D 8. 8. 2013;
pod čj. 1397/2013)
(DOKONČENÍ)

částí ÚPM Buštěhrad, příp. změnou
č. 1 v lokalitě 13. Změna č. 5 není retroaktivní, a proto se nedotkne práv nabytých na základě pravomocných
a platných územních rozhodnutí nebo
stavebních povolení, popř. obdobných
rozhodnutí, před její účinností.

REAL ECO TECHNIK, NÁMITKA PROTI ZMĚNĚ Č. 5 ÚPM BUŠTĚHRADU
spol. s r.o.,
1. Podáváme tímto námitku proti změně č. 5 a nesouhlasíme
IČ 26179113,
s touto změnou. Tato změna se výrazně dotkne pozemků a staHuťská 160,
veb v našem vlastnictví a výrazně omezí jejich využití při naší
272 01 Kladno
podnikatelské činnosti.
(č. 11; D 8. 8. 2013;
2. Požadujeme, aby využití příslušných pozemků v našem vlastpod čj. 1398/2013)
nictví zůstalo bez omezení.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Změna č. 5 řeší úpravu
regulativů funkčního využití území
„PRŮMYSLOVÁ VÝROBA A SKLADY“, a to s platností pro celé území
města Buštěhrad, bez rozlišení, zda se
jedná o plochu zastavěného území
(stav) nebo zastavitelnou plochu
(návrh). Podatel brojí proti omezení jeho vlastnického práva spočívající ve
zúžení rozsahu regulace možností nakládání s vlastními pozemky. Právě
však na základě požadavků zadání změny č. 5, schválené Zastupitelstvem města Buštěhrad usnesením č. 4/2013 ze
dne 24. 4. 2013, byla práv ě tato regulace hlavním důvodem pořízení změny
č. 5, jak o ní bylo z vlastního podn ětu
rozhodnuto usnesením č. 2/2013 Zastupitelstva města Buštěhrad ze dne 28. 2.
2013. Při odůvodnění zúžení regulace
využití území funkční plochy „Průmyslová výroba a sklady“ je třeba zmínit
to, že ÚPM Buštěhrad byl schválen bez
posouzení jeho vlivů na životní prostředí, tzv. posouzení SEA, které bylo pro
tento typ ÚPD povinné až od 1. 5. 2004
novelou zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí). Podmínky funkčního využití
a prostorového využití, tzv. regulativy,
byly proto pro plochu s funkčním využitím „Průmyslová výroba a sklady“
značně volné, bez toho aniž by byly podrobeny posouzení SEA. Změna č. 1
ÚPM Buštěhrad, účinná dne 26. 12.
2008, která v lokalitě 13 sjednotila regulativy ÚPM Buštěhrad pro plochu
„Průmyslová výroba a sklady“ s tehdy
platnými regulativy ÚPM Kladno, které
také neprošly posouzením SEA. S ohledem na tyto skutečnosti bylo zřejmé, že
poměry v území města Buštěhrad a jeho
blízkém okolí se v porovnání s podmínkami, při kterých byl přijat stávající
ÚPM výrazně změnily. Životní prostředí je negativně ovlivňováno již řadou
existujících zdrojů znečištění, přičemž
nadále nelze vyloučit realizaci aktivit
a záměrů, které by mohly představovat
další zdroje znečištění území města
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údaje o podateli*)
REAL ECO TECHNIK,
spol. s r.o.,
IČ 26179113,
Huťská 160,
272 01 Kladno
(č. 11; D 8. 8. 2013;
pod čj. 1398/2013)
(DOKONČENÍ)

úplné znění nebo významná část

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění
Buštěhrad. Zastupitelstvo města Buštěhrad se zabývalo otázkou rozvoje
města, ve kterém bude dominujícím prvkem ochrana životního prostředí a minimalizace dopadů investic průmyslového charakteru na život obyvatel města a rozhodlo se z vlastního podn ětu
iniciovat pořízení změny č. 5, která by
řešila požadavky na rozvoj území vycházejí z potřeby města a jeho občanů
(viz např. petice proti záměru výstavby
bioplynové stanice Kladno) a následn ě
schválením zadání změny č. 5 stanovilo
její hlavní cíle a požadavky na zpracování, které byly v návrhu změny č. 5 naplněny. Z tohoto pohledu je nepřípustné
nadále znehodnocovat životní podmínky obyvatel města Buštěhrad dalšími investičními záměry, které by mohly být
realizovány dle regulativů plochy
s funkčním využitím „Průmyslová výroba a sklady“ stanovených závaznou
částí ÚPM Buštěhrad, příp. změnou
č. 1 v lokalitě 13. Změna č. 5 není retroaktivní, a proto se nedotkne práv nabytých na základě pravomocných
a platných územních rozhodnutí nebo
stavebních povolení, popř. obdobných
rozhodnutí, před její účinností.

Použité zkratky:
*) V kulaté závorce je uvedeno pořadové číslo (č.) námitky dle „Vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 5 ÚPM Buštěhrad“ (viz příloha č. 5 usnesení č. 9/2013 Zastupitelstva města Buštěhrad ze dne 29. října 2013), dále datum doručení pořizovateli (D) a číslo jednací, pod kterým bylo podání zapsáno (čj.).
stavební zákon – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
správní řád – zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
ÚPD – územně plánovací dokumentace ÚPM – územní plán města změna č. 5 – změna č. 5 ÚPM Buštěhrad z 05/2013
ZPF – zemědělský půdní fond
ZÚR – zásady územního rozvoje

Poučení:
Proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat ani podat rozklad (§ 172 odst. 5 správního řádu).
13. Vyhodnocení připomínek uplatněných ke společnému jednání dne 14. května 2013
Pořizovatel doručil podle § 50 odst. 3 stavebního zákona návrh změny č. 5 z května 2013 veřejnou
vyhláškou, čj. 762/2013 ze dne 24. dubna 2013, s tím, že do 30 dnů ode dne doručení, tj. do dne
13. června 2013, mohl každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.
Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona obdržel 4 připomínky osob, jejichž práva,
povinnosti nebo zájmy mohou být návrhem změny č. 5 přímo dotčeny podle § 172 odst. 4 správního řádu.
Městský úřad Buštěhrad, jako pořizovatel příslušný podle § 6 odst. 2 stavebního zákona, se připomínkami zabýval a ve spolupráci s určeným zastupitelem, místostarostou města RNDr. Miroslavem Opltem, CSc., je vyhodnotil a učinil k nim závěry, které jsou uvedeny v příloze č. 3 „Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 5 ÚPM Buštěhrad“ usnesení č. 9/2013 Zastupitelstva města Buštěhrad ze dne 29. října 2013. Vyhodnocení připomínek uplatněných ke společnému jednání dne 14. května 2013 pod poř. č. 25 až 28 je uváděno takto:
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Připomínky právnických a fyzických osob – 25 až 28 (dle vyhodnocení)
Ředitelství silnic a dálnic
ČR,
odbor přípravy staveb,
Čerčanská 2023/12,
140 00 Praha 4
(č. 25; D 7. 6. 2013;
pod čj. 988/2013)
Sochorová válcovna TŽ,
a.s.,
IČ 25872940,
Průmyslová 1000, Staré
Město, 739 61 Třinec
(č. 26; D 27. 5. 2013;
pod čj. 911/2013)

Změnou č. 5 jsou řešeny všechny stávající i návrhové plochy pro
průmyslovou výrobu a sklady na území města Buštěhrad. K návrhu změny č. 5 ÚPM nemáme připomínky.
—————

Připomínky společnosti Sochorová válcovna TŽ, a.s. a TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., k návrhu zadání změny č. 5
ÚPM Buštěhrad
V této souvislosti si společnost Sochorová válcovna TŽ, a.s. dovoluje připomenout, že výhrady k tomuto zadání jsme Vám sdělili již na společném jednání konaném dne 28. 3. 2013.
Dříve než přistoupíme ke konkretizaci a odůvodnění našich připomínek k předmětnému zadání, považujeme za nezbytné konstatovat, že pozemky v dané lokalitě, jejichž vlastníkem je jak
společnost Sochorová válcovna TŽ, a.s., tak i spole čnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., jsou zahrnuty do zóny pr ůmyslové výroby a skladů, a hlavní funkcí tohoto území je průmyslová výroba hromadného, továrního a velkosériového charakteru, výrobní
a opravářské služby, nevýrobní služby. P ředmětné území je tedy
určeno pro umístění provozoven průmyslové výroby, výrobních
služeb a pro skladování.
S odvoláním na shora uvedené tímto v souladu s ust. § 47 odst. 2
stavebního zákona předkládáme následující připomínky k návrhu zadání změny č. 5 ÚPM Buštěhradu, a to za obě shora uvedené společnosti:
Bod 4 zadání – „Požadavky na základní koncepci rozvoje území
města“ – nelze souhlasit s tímto bodem, resp. s částí jeho obsahu,
v níž je uvedeno, že tzv. lokalitou Z5-1, resp. jejím řešeným územím, jsou myšleny všechny plochy (stávající a návrhové) na území města Buštěhrad s funkčním využitím průmyslová výroba
a sklady s poukazem na skutečnost, že životní prostředí je negativně ovlivňováno již řadou existujících zdrojů znečištění, přičemž
nadále nelze vyloučit realizaci aktivit a záměrů, které by mohly
představovat další zdroje znečištění řešeného území, a z tohoto důvodu je tedy nepřípustné nadále znehodnocovat životní podmínky
obyvatel města Buštěhrad dalšími investičními záměry.
Obě společnosti požadují v první řadě zapracovat do návrhu
územního plánu upřesnění zcela neurčitého pojmu „další investiční záměry“, když z výkladu tohoto pojmu by se mohlo jevit, že
se jedná o jakékoliv veškeré další budoucí investi ční záměry
vlastníků dotčených pozemků či investorů v lokalitě Z5-1. Tento
široce pojatý pojem „investičních záměrů“ zahrnující jakékoliv
investice by v podstatě vedl k nucenému omezení výkonu vlastnického práva vlastníků nemovitostí v této lokalitě, což je i podle
ústavy možné jen ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za
náhradu. Každý vlastník má dle platné právní úpravy právo na
ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva neoprávn ěně
zasahuje a každý vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad
míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně
ohrožoval výkon jeho práv.
V lokalitě Z5-1 existuje již historicky řada průmyslových podniků, které by mohly být v očích veřejnosti považovány za zdroje
znečištění životního prostředí. Přesto, že tyto podniky vykonávají svou průmyslovou činnost v mezích zákona, že např. za dobu
působení společnosti Sochorová válcovna TŽ, a.s. v daném území tato společnost přispěla likvidací neefektivních provozů a moderními investicemi k výraznému zlepšení životního prostředí
v dané lokalitě, nelze zcela zamezit dopadům dalších investic

Připomínka nebyla akceptována.
Uplatňovat připomínky k návrhu zadání změny č. 5 při projednávání návrhu
změny č. 5, která vzešla ze zadání
schváleného dne 24. 4. 2013 je opožděné. Vystavení návrhu zadání změny
č. 5 k veřejnému nahlédnutí od 2. 3.
2013 do 31. 3. 2013 bylo oznámeno
veřejnou vyhláškou čj. 289/2013 ze
dne 27. 2. 2013 a v pou čení této veřejné vyhlášky byla uvedena lhůta
30 dnů, ve kterého je možné připomínky uplatňovat, a to v termínu do 31. 3.
2013. V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona se k připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě nepřihlíží.
V žádném případě nemůže pořizovatel
zohledňovat připomínku k návrhu zadání, pokud již bylo toto schváleno.
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průmyslového charakteru na život obyvatel města. Proto je také
s podivem, že město ve svém územním plánu připustilo zástavbu
rodinnými domy vzdálené od průmyslové zóny pouhých 400 metrů, ačkoliv s ohledem na tuto skutečnost bylo a muselo být předem zřejmé, že se tak poměry v území města Buštěhrad a jeho
blízkém okolí v porovnání s podmínkami, p ři kterých byl přijat
stávající územní plán města, výrazně změní. Na nepřípustné přibližování obytné zóny k zóně průmyslové přitom společnost Sochorová válcovna TŽ, a.s. upozorňovala vedení města kontinuálně již od roku 2004 (viz zejména přípisy ze dne 25. 2. 2004 a ze
dne 23. 3. 2007). Na posledně zmiňovaný přípis reagoval přitom
tehdejší starosta města Ing. Václav Nový písemnou informací ze
dne 11. 4. 2007 pod čj. 0557/2007, podle níž byla žádost spole čnosti Sochorová válcovna a.s. na změnu územního plánu schválena za podmínky, že naše firma uhradí veškeré náklady spojené
s požadovanými změnami a že po výběru zhotovitele územního
plánu budeme o dalším postupu písemně informováni. Slíbenou
informaci města týkající se navrhované změny územního plánu
jsme však dosud neobdrželi.
I když průmyslové podniky v současné době používají při své
podnikatelské činnosti nejmodernější dostupnou techniku ve
vztahu k výstupům emisí do jednotlivých složek životního prostředí a mají a musí dodržovat velmi přísné podmínky pro provozování svých průmyslových činností, nelze vyloučit, že za tohoto
stavu, tedy při pokračující zástavbě rodinnými domy vzdálené od
průmyslové zóny pouhých 400 m může do budoucna docházet
k názorovým střetům mezi podnikatelskými subjekty řádně provozujícími v lokalitě Z5-1 průmyslovou činnost a vlastníky rodinných domů umístěných v blízkém sousedství těchto podniků.
Tito vlastníci rodinných domků přitom v době, kdy jim bylo vydáno stavební povolení na stavbu rodinných dom ů, o existenci
těchto průmyslových podniků věděli a museli si tedy být vědomi
toho, co může přinést umístění rodinného domu v těsné blízkosti
průmyslového areálu, navíc těžkého průmyslu. Vlastníci rodinných domů v této lokalitě by si tedy měli být tohoto faktu vědomi
a toto předvídat, a jestliže je obvyklé užívání vlastníkova pozemku zásahem narušeno nebo je ve vyšší míře než vlastník očekával, strpět. Nepodstatné zásahy musí tedy vlastník strpět, jakož
i ty, které jsou sice podstatné, ale jsou v místě obvyklé, což při
existenci průmyslových podniků v blízkosti obytné zóny obvyklé
zcela jistě je.
Pokud by v lokalitě Z5-1 měly být omezeny či vyloučeny další
investiční záměry, nutně by to vedlo k tomu, že dojde k poklesu
hodnoty nemovitostí v této lokalit ě, tedy k poškození práv jejich
vlastníků a k odlivu zájmu investorů o jakékoliv podnikatelské
aktivity v této lokalitě. Ohroženy by mohly být i již aktuáln ě realizované investiční projekty, k čemuž již ostatně dochází, kdy někteří investoři po jednání se zástupci města od svých záměrů
ustoupili.
Obec musí při každé změně územního plánu dbát na základní požadavek – tj. požadavek vyváženosti a udržitelnosti rozvoje
území a tento respektovat při zpracování územních studií, územních plánů, regulačních plánů a při rozhodování o změnách ve
využití území. Plánované i faktické rozšíření obytné zástavby
směrem k průmyslové zóně by však znamenalo velmi vážné riziko nesplnění tohoto požadavku.
S odvoláním na shora uvedené skutečnosti Vás tímto žádáme,
aby připomínky společnosti Sochorová válcovna TŽ, a.s. a TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. byly zohledněny při zpracování
změn ÚPM Buštěhradu. Současně si Vás dovolujeme požádat,
abyste nás průběžně informovali o výsledcích jednání zastupitelstva k navrhované změně územního plánu, jakož i k dalším zvažovaným změnám tohoto plánu.
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Námitky k návrhu změny č. 5 ÚPM Buštěhrad
Společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. se sídlem Průmyslová 1000, Staré Město, 739 61 Třinec, IČ 180 50 646, zastoupená
společností Sochorová válcovna TŽ, a.s. dle pov ěření založeného
mandátní smlouvou a společnost Sochorová válcovna TŽ, a.s. se
sídlem Třinec – Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ 739 70,
IČ 258 72 940, tímto předkládají dle ust. § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona námitky k návrhu změny č. 5 ÚPM Buštěhrad, jehož vystavení bylo oznámeno veřejnou vyhláškou č. j. 762/2013
ze dne 24. 04. 2013.
Společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. a společnost Sochorová válcovna TŽ, a.s. předkládají tyto námitky jako vlastníci pozemků a staveb nacházejících se v katastrálním území Buštěhrad
(dále též obě společnosti jako „Vlastníci“), které jsou součástí
tzv. průmyslové zóny Kladno – Dříň. Specifikace pozemků, jejichž vlastníkem je společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.,
je obsahem přílohy č. 1 těchto námitek – LV č. 1107 vedeného
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Kladno pro katastrální území Buštěhrad, specifikace pozemků a staveb ve vlastnictví společnosti Sochorová válcovna
TŽ, a.s. je pak obsahem přílohy č. 2 – LV č. 1273 vedeného uvedeným katastrálním úřadem pro katastrální území Buštěhrad. Tyto listy vlastnictví dokládají údaje o dot čených právech Vlastníků podle katastru nemovitostí.
Oba Vlastníci konstatují, že pozemky a stavby (dále též „Nemovitosti“), které jsou dotčené těmito námitkami, jsou veškeré Nemovitosti nacházející se v katastrálním území Buštěhrad, tak jak
jsou tyto Nemovitosti obsahem listu vlastnictví č. 1107 (příloha
č. 1) a listu vlastnictví č. 1273 (příloha Č. 2), jsou zahrnuty do
zóny průmyslové výroby a skladů, a hlavní funkcí tohoto území
je průmyslová výroba hromadného, továrního a velkosériového
charakteru, výrobní a opravářské služby, nevýrobní služby. P ředmětné území je tedy určeno pro umístění provozoven průmyslové
výroby, výrobních služeb a pro skladování.
Námitky se týkají bodu 1.6 změny č. 5 ÚPM Buštěhrad, podle
něhož se upravují regulativy ploch s funkčním využitím „Průmyslová výroba a sklady“, a to s poukazem na ochranu životních
podmínek obyvatel města před možnou realizací problematických investičních záměrů. Změna č. 5 ÚPM Buštěhrad tak reguluje obecně všechna území průmyslové výroby a skladů na celém
území města, a to tím způsobem, že do odstavce „Nepřípustné
využití území, činnosti a stavby“ jsou doplněny dva nové body
takto:
ad V/ jsou nepřípustné všechny záměry, tj. stavby, činnosti
a technologie uvedené v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.
o posuzování vlivu na životní prost ředí, jejichž provedení by
mohlo závažně ovlivnit životní prostředí,
ad VI/ jsou nepřípustné všechny záměry, tj. stavby, činnosti
a technologie, které nesplňují podmínky hygienických limitů
hluku vůči stavbám pro bydlení dle nařízení vlády č. 272/2011
Sb.
Uvedený výčet staveb, které jsou nepřípustným využitím území
odkazem na přílohu č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. je velmi široký,
obecně pojatý a v podstatě vylučuje nejen možnost realizace jakýchkoliv staveb, zařízení, činností či technologií uvedených
v příloze č. 1 cit. zákona, ale též modernizaci stávajících staveb
a zařízení. Oba Vlastníci se domnívají, že plošným zařazením
všech záměrů, které jsou obsahem přílohy č. 1 zák. č. 100/2001
Sb. do odstavce „Nepřípustné využití území, činnosti a stavby“
pro funkční plochy „Průmyslová výroba a sklady“, dojde k popření zákonem stanovených úkolů územního plánování. Z ust.
§ 19 odst. 1 písm. e) stavebního zákona vyplývá, že úkolem
územního plánování je stanovovat podmínky pro provedení

Ke společnému jednání o návrhu změny č. 5 nelze uplatňovat námitky, ale
podle § 50 odst. 3 stavebního zákona
pouze připomínky, proto podání uvozené jako „námitka“ bude vypořádáno
jako připomínka.
Připomínka nebyla akceptována.
Změna č. 5 nespecifikuje žádné pozemky ve vlastnictví podatelů námitky uvedených na LV 1107 a 1273, k. ú. Buštěhrad, ale řeší úpravu regulativů
funkčního využití území „PRŮMYSLOVÁ VÝROBA A SKLADY“, a to s platností pro celé území města Buštěhrad,
bez rozlišení, zda se jedná o plochu zastavěného území (stav) nebo zastavitelnou plochu (návrh). Podatelé brojí
proti omezení jejich vlastnického práva spočívající ve zúžení rozsahu regulace možností nakládání s vlastními
pozemky. Právě však na základě požadavků zadání změny č. 5, schváleného
Zastupitelstvem města Buštěhrad usnesením č. 4/2013 ze dne 24. 4. 2013, byla právě tato regulace hlavním důvodem pořízení změny č. 5, jak o ní bylo
z vlastního podnětu rozhodnuto usnesením č. 2/2013 Zastupitelstva města
Buštěhrad ze dne 28. 2. 2013. Ve srovnání se stavem před 5 lety, kdy mělo
město Buštěhrad 1500 obyvatel, má
nyní 2800 obyvatel. Zástavba rodinnými domy je přitom aktuálně vzdálena
od průmyslové zóny pouhých 400 m.
S ohledem na tyto skutečnosti bylo
zřejmé, že poměry v území města Buštěhrad a jeho blízkém okolí se v porovnání s podmínkami, při kterých byl přijat stávající ÚPM výrazně změnily. Životní prostředí je negativně ovlivňováno již řadou existujících zdrojů znečištění, přičemž nadále nelze vyloučit
realizaci aktivit a záměrů, které by mohly představovat další zdroje znečištění území města Buštěhrad. Zastupitelstvo města Buštěhrad se z vlastního
podnětu rozhodlo iniciovat pořízení
změny č. 5, která by řešila požadavky
na rozvoj území vycházejí z potřeby
města a jeho občanů (viz např. petice
proti záměru výstavby bioplynové stanice Kladno). Z tohoto pohledu je nepřípustné nadále znehodnocovat životní podmínky obyvatel města Buštěhrad
dalšími investičními záměry, které by
mohly být realizovány dle regulativů
plochy s funkčním využitím „Průmyslová výroba a sklady“ stanovených
závaznou částí ÚPM Buštěhrad, příp.
změnou č. 1 v lokalitě 13. Změna č. 5
stanovuje jednoznačně, které záměry
jsou v ploše „Průmyslová výroba
a sklady“ nepřípustné, resp. za jakých
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změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území.
Změna č. 5 ÚPM Buštěhrad v navrhovaném znění značně omezí,
resp. zcela vyloučí rozvoj stávajících ploch zařazených z funkčního hlediska jako „Průmyslová výroba a sklady“, nerespektuje
stávající charakter území a ohrožuje kvalitu hospodářské hodnoty území. Dle názoru Vlastníků představuje vyloučení všech
stávajících staveb dle přílohy č. 1 zák. č. 100/2001 Sb. svévolný a neoprávněný zásah do práv vlastníka pozemků zahrnutých do průmyslové zóny Kladno – Dříň a popření smyslu této
zóny. Zákaz realizace všech staveb je tak rozsáhlý, že znemožňuje využití této průmyslové zóny k účelu, ke kterému je určena, aniž by bylo přezkoumáno a prokázáno, že případné
stavby budou mít negativní vliv na životní prost ředí. Absurdně tak může nastat situace, kdy se bude jednat o stavbu či
technologii realizovanou za účelem snížení stávajícího vlivu
na životní prostředí, když v kontextu změny č. 5 ÚPM Buštěhrad by ani takováto stavba nemohla být realizována.
Závažná komplikace pro Vlastníky Nemovitostí může nastat u dosud nezastavěných pozemků, případně též staveb nacházejících se
nejen přímo v areálu společnosti Sochorová válcovna TŽ, a.s. ale
i v areálu průmyslové zóny, kdy ustanovení bodu 1.6 zm ěny č. 5
ÚPM Buštěhrad v podstatě znemožňuje realizaci jakýchkoliv nových staveb, přístaveb, nástaveb, modernizací či jiných úprav stávajícího zařízení. Takovéto omezení stávajících Vlastníků pozemků v podnikání považujeme za nepřípustné. Tato námitka
Vlastníků se tedy rovněž vztahuje ke všem Nemovitostem uvedeným v přiložených listech vlastnictví č. 1107 a 1273.
V případě, že by v lokalitě Z5-1 měly být omezeny či vyloučeny
další investiční záměry, nutně vedlo k tomu, že dojde k poklesu
hodnoty nemovitostí v této lokalit ě, tedy k poškození práv jejich
vlastníků a k odlivu zájmu investorů o jakékoliv podnikatelské
aktivity v této lokalitě. Ohroženy by mohly být i již aktuáln ě realizované investiční projekty, k čemuž již ostatně dochází, kdy někteří investoři po jednání se zástupci města od svých záměrů
ustoupili.
Vlastníci dále namítají, že zpracovatel územního plánu nezapracoval do územního plánu žádná opatření ke snížení hluku a imisí
do obytné zóny (např. protihlukové stěny, atd.). Nejsou zde tedy
žádná opatření k oddělení průmyslové zóny od zóny obytné.
Zpracovatel územního plánu pouze přistoupil k zákazu široce vymezených staveb.
Rovněž nelze akceptovat obsah bodu 1.2 změny č. 5 ÚPM Buštěhrad, podle něhož návrh změny vychází z koncepce zákona
č. 17/1992 Sb., kde se mimo jiné zmiňuje o zásadách trvalého
rozvoje území. Tento záměr „trvalého rozvoje“ je dle názoru
Vlastníků popřen tím, že nejsou přípustné další investiční
záměry, zejména v lokalitě Z5-1 s funkčním využitím „Průmyslová výroba a sklady“.
Vlastníci dále uvádějí, že pokud je dle bodu 2.1 změny č. 5 ÚPM
Buštěhrad při stanovení priorit územního plánování jedním z požadavků vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj St ředočeského
kraje, založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udrženi sociální soudržnosti obyvatel kraje, pak takto deklarovaná priorita je v naprostém rozporu
s přecházející částí územního plánu, kdy omezení dalších investic v lokalitě „Průmyslová výroba a sklady“ bude mít zcela jistě
negativní vliv na možnost vytváření nových pracovních příležitostí a stabilní hospodářský rozvoj. V této souvislosti Vlastníci
dále upozorňují na ust. § 18 odst. 1 stavebního zákona, podle n ěhož je cílem územního plánování vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský

podmínek jsou ještě únosné, a to s použitím zákona č. 100/2001 Sb. a jeho
přílohy č. 1. Změna č. 5 se nedotkne
práv nabytých na základě pravomocných a platných územních rozhodnutí
nebo stavebních povolení, popř. obdobných rozhodnutí, před její účinností. Změna č. 5 je zpracována v souladu
s cíly a úkoly územního plánování a jako jeden z nástrojů územního plánování umožňuje stanovit podmínky plošného a prostorového uspořádání území
a ochrany jeho hodnot, jak bylo požadováno v jejím zadání. Podatelé jako
dotčené osoby dle § 172 odst. 4 a 5
správního řádu si i přes legitimní očekávání možného budoucího využití
svých pozemků či staveb dle platného
územního plánu musí být vědomi, že
územní plán je nástroj k regulaci využití území vydávaný politickou reprezentací města volenou ve čtyřletých cyklech, a jako opatření obecné povahy
nemá povahu veřejného slibu podatelům, že tak zůstane natrvalo.
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rozvoj a pro soudružnost společenství obyvatel území, který
uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. V tomto ustanovení zakotvuje
zákon podmínky pro rovnoměrný rozvoj tří pilířů udržitelného
rozvoje území, tj. podmínky hospodářského rozvoje, sociální
podmínky a podmínky ochrany kvalitního životního prost ředí.
Návrh změny č. 5 ÚPM Buštěhrad však výrazně oslabuje možnost rozvoje hospodářského pilíře, což se ve svém důsledku negativně odrazí i na kvalitě a možnostech vývoje pilíře sociodemografického. Vlastníci jsou přesvědčeni, že podmínky pro příznivé životní prostředí jsou dostatečně garantovány ust. § 19
odst. 2 stavebního zákona. Nahrazování těchto podmínek stanoviskem, které je obsahem územního plánu, je jednoznačně v rozporu s účelem citovaného ustanovení stavebního zákona.
Obec musí při každé změně územního plánu dbát na základní
požadavek – tj. požadavek vyváženosti a udržitelnosti rozvoje
území a tento respektovat při zpracování územních studií,
územních plánů, regulačních plánů a při rozhodování o změnách ve využití území. Plánované i faktické rozšíření obytné
zástavby směrem k průmyslové zóně, dále „zmrazení“ rozvoje
průmyslové zóny zákazem investic, znamená velmi vážné riziko nesplnění zákonem stanoveného požadavku.
S odvoláním na shora uvedené skutečnosti Vás tímto žádáme,
aby námitky společností Sochorová válcovna TŽ, a.s. a TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. byly zohledněny při definitivním zpracování změny č. 5 ÚPM Buštěhrad, při respektování zákonem
stanovených cílů a úkolů územního plánování.
Městský podnik služeb
Připomínky k návrhu změny č. 5 ÚPM Buštěhrad podle § 50
Kladno, spol. s r.o.,
odst. 3 stavebního zákona
IČ 25085221,
Účastníci tímto v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního
Smečenská 381,
zákona ve stanovené lhůtě uplatňují tyto své připomínky:
272 04 Kladno;
Podle odůvodnění tohoto návrhu se doplňují a upravují podmínky pro využití ploch s rozdílným zp ůsobem využití tak, aby došlo
Středočeská údržba
k vyloučení realizace aktivit a záměrů, které by mohly představokomunikací s.r.o.,
IČ 27211398,
vat další zdroje znečištění řešeného území lokality Z5-1. Ostatní
Viničná 910,
podmínky využití ploch, stanovení v ÚPM Bušt ěhrad (včetně je266 70 Beroun;
ho dosud vydaných změn), přitom zůstávají v platnosti a jeví se
na základě plné moci spo- jako postačující.
lečně zastupuje:
První účastník je výlučným vlastníkem těchto pozemků v k. ú.
JUDr. František Hrudka Buštěhrad:
– parcely parc. č. 1952/7, orná půda,
ml.,
advokát,
– parcely parc. č. 1952/9, orná půda,
Advokátní kancelář
– parcely parc. č. 1952/14, orná půda,
Hrudka & partneři,
– parcely parc. č. 1952/15, orná půda,
Vodičkova 699/30,
– parcely parc. č. 1952/16, orná půda,
110 00 Praha 1
– parcely parc. č. 1955/1, ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha,
(č. 28; D 13. 6. 2013;
pod čj. 1040/2013)
vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, na LV
1575 pro k. ú. a obec Buštěhrad.
Druhý účastník je výlučným vlastníkem těchto pozemků v k. ú.
Buštěhrad:
– parcely parc. č. 1952/8, orná půda,
– parcely parc. č. 1952/10, orná půda,
– parcely parc. č. 1952/11, orná půda,
– parcely parc. č. 1954/4, ostatní plocha, způsob využití: silnice,
– parcely parc. č. 1955/2, ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha,
– parcely parc. č. 1955/3, ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha,
– parcely parc. č. 1955/4, ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha,
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Sochorová válcovna TŽ,
a.s.,
IČ 25872940,
Průmyslová 1000, Staré
Město, 739 61 Třinec
(č. 27; D 12. 6. 2013;
pod čj. 1032/2013)
(DOKONČENÍ)

Připomínka nebyla akceptována.
Změna č. 5 řeší úpravu regulativů
funkčního využití území „PRŮMYSLOVÁ VÝROBA A SKLADY“, a to s platností pro celé území města Buštěhrad,
bez rozlišení, zda se jedná o plochu zastavěného území (stav) nebo zastavitelnou plochu (návrh). Podatelé p řipomínky brojí proti omezení jejich vlastnického práva spočívající ve zúžení
rozsahu regulace možností nakládání
s vlastními pozemky. Právě však na základě požadavků zadání změny č. 5,
schválené Zastupitelstvem města Buštěhrad usnesením č. 4/2013 ze dne 24. 4.
2013, byla právě tato regulace hlavním důvodem pořízení změny č. 5, jak
o ní bylo z vlastního podnětu rozhodnuto usnesením č. 2/2013 Zastupitelstva města Buštěhrad ze dne 28. 2. 2013.
Ve srovnání se stavem před 5 lety, kdy
mělo město Buštěhrad 1500 obyvatel,
má nyní 2800 obyvatel. Zástavba rodinnými domy je přitom aktuálně vzdálena od průmyslové zóny pouhých 400
m. S ohledem na tyto skutečnosti bylo
zřejmé, že poměry v území města Buštěhrad a jeho blízkém okolí se v porovnání s podmínkami, při kterých byl přijat stávající ÚPM výrazně změnily. Životní prostředí je negativně ovlivňováno již řadou existujících zdrojů znečištění, přičemž nadále nelze vyloučit realizaci aktivit a záměrů, které by mohly
představovat další zdroje znečištění
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Městský podnik služeb
Kladno, spol. s r.o.,
IČ 25085221,
Smečenská 381,
272 04 Kladno;
Středočeská údržba
komunikací s.r.o.,
IČ 27211398,
Viničná 910,
266 70 Beroun;
na základě plné moci společně zastupuje:
JUDr. František Hrudka
ml.,
advokát,
Advokátní kancelář
Hrudka & partneři,
Vodičkova 699/30,
110 00 Praha 1
(č. 28; D 13. 6. 2013;
pod čj. 1040/2013)
(POKRAČOVÁNÍ)

– parcely parc. č. 1956, ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
– parcely parc. č. 1958/4, ostatní plocha, způsob využití: dobývací prostor,
– parcely parc. č. 1962/3, ostatní plocha, způsob využití: silnice,
vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno na LV
1574 pro k. ú. a obec Buštěhrad.
Účastníci s navrhovanou změnou č. 5 ÚPM Buštěhrad nesouhlasí, neboť by v jejím důsledku došlo v nepřípustném rozsahu k zásahu do jejich vlastnického práva k výše uvedeným pozemk ům
v k. ú. Buštěhrad.
Tyto pozemky jsou (s výjimkou part. č. 1962/3) relativně velice vzdálené od jakékoli obytné zástavby, a proto ú častníci žádají, aby byly z navrhované změny vyjmuty.
Účastnící uvádějí, že navrhované znění změny č. 5 ÚPM Buštěhrad je nepřípustné, neboť je v rozporu se základními cíli územního plánování vymezeného ve stavebním zákonu.
Podle ustanovení § 18 odst. 1 a 2 stavebního zákona „cílem
územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro
udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí; pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích“ s tím, že „územní plánování zajiš ťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem
dosažení obecné prospěšného souladu veřejných a soukromých
zájmů na rozvoji území. Za tímto účelem sleduje společenský
a hospodářský potenciál rozvoje“,
Podle ustanovení § 18 odst. 3 „Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj
území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze
zvláštních právních předpisů“.
Z uvedeného vyplývá, že územní plán má v obecné podob ě konkretizovat požadavky stanovené zákonem, a to v souladu s místními podmínkami v příslušné lokalitě a stanovit podmínky pro
udržitelný rozvoj území, a to v rovnováze hospodá řského rozvoje
a příznivého životního prostředí.
Jak však vyplývá z odůvodnění změny č. 5 ÚPM Buštěhrad, jejím cílem není udržitelný rozvoj, nýbrž omezení hospodá řského
rozvoje, a to na celém území katastru města Buštěhradu, tj. i v
oblastech nesousedících s plochami určenými k bydlení.
Navrhovaná změna ÚPM č. 5 ÚPM Buštěhrad je tak v rozporu s § 18 odst. 3 stavebního zákona koncipovaná jednostrann ě.
Dále z textu návrhu vyplývá, že v rámci navrhované změny č. 5
ÚPM Buštěhrad nedochází k jakékoli konkretizaci podmínek využití území, ale pouze opakuje to, co je obsaženo ve zvláštních
právních předpisech.
Navrhované znění změny č. 5 ÚPM Buštěhrad je totiž veskrze
všeobecné, a v rámci celého katastru města Buštěhrad reguluje
to, co je již obsaženo v platných a účinných zákonech a dalších
obecně závazných právních předpisech.
Těmito zvláštními právními předpisy jsou:
– zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vliv ů na životní prostředí;
– na úseku vlivů na veřejné zdraví zákon č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví;
– na úseku vlivů na živočichy a rostliny zejm. zákon č. 252/1997
Sb., o zemědělství, zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinoléka řské
péči a dal.;
– na úseku vlivů na půdu např. zákon č. 334/1992 Sb., o ochran ě
ZPF, nebo zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech;

území města Buštěhrad. Zastupitelstvo
města Buštěhrad rozhodlo z vlastního
podnětu iniciovat pořízení změny č. 5,
která by řešila požadavky na rozvoj
území vycházející z potřeby města a jeho občanů. Z tohoto pohledu je nepřípustné nadále znehodnocovat životní
podmínky obyvatel města Buštěhrad
dalšími investičními záměry, které by
mohly být realizovány dle regulativů
plochy s funkčním využitím „Průmyslová výroba a sklady“ stanovených
závaznou částí ÚPM Buštěhrad, příp.
změnou č. 1 v lokalitě 13. Změna č. 5
stanovuje jednoznačně, které záměry
jsou v ploše „Průmyslová výroba a
sklady“ nepřípustné, resp. za jakých
podmínek jsou ještě únosné, a to s použitím zákona č. 100/ /2001 Sb. a jeho
přílohy č. 1, toto nelze považovat za
vymezení neurčité či nesrozumitelné.
Změna č. 5 se nedotkne práv nabytých
na základě pravomocných a platných
územních rozhodnutí nebo stavebních
povolení, popř. obdobných rozhodnutí,
před její účinností. Změna č. 5 je zpracována v souladu s cíly a úkoly územního plánování a jako jeden z nástroj ů
územního plánování umožňuje stanovit
podmínky plošného a prostorového uspořádání území a ochrany jeho
hodnot, jak bylo požadováno v jejím
zadání. Územní plán a jeho regulativy
nepředstavují jednorázově zpracovanou ÚPD, která by nemohla doznat
pozdějších změn v průběhu jejího
uplatňování, neboť přímo § 5 odst. 6
stavebního zákona ukládá obcím povinnost soustavně sledovat uplatňování
ÚPD a vyhodnocovat je podle tohoto
zákona, a dojde-li ke změně podmínek,
na základě kterých byla ÚPD vydána,
jsou povinny pořídit změnu příslušné
ÚPD. Město Buštěhrad usoudilo, že
došlo ke změně podmínek, za kterých
byl v roce 2005 ÚPM Buštěhrad
schválen, a proto rozhodlo svým zastupitelstvem o pořízení jeho změny č. 5
a následně schválením zadání změny
č. 5 stanovilo její hlavní cíle a požadavky na zpracování, které byly v návrhu změny č. 5 naplněny.
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údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
ke společnému jednání dne 14. května 2013

Městský podnik služeb
Kladno, spol. s r.o.,
IČ 25085221,
Smečenská 381,
272 04 Kladno;
Středočeská údržba
komunikací s.r.o.,
IČ 27211398,
Viničná 910,
266 70 Beroun;
na základě plné moci společně zastupuje:
JUDr. František Hrudka
ml.,
advokát,
Advokátní kancelář
Hrudka & partneři,
Vodičkova 699/30,
110 00 Praha 1
(č. 28; D 13. 6. 2013;
pod čj. 1040/2013)
(DOKONČENÍ)

– na úseku vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje např.
zákon č. 44/1988 Sb., horní zákon, nebo zákon č. 62/1988 Sb.,
o geologických pracích;
– na úseku vlivů na vodu např. zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, nebo zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech;
– na úseku vlivů na ovzduší zejm. zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech;
– na úseku vlivů na klima a krajinu zejm. zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny;
– na úseku vlivů na hmotný majetek a kulturní památky např. zákon č. 20/1957 Sb., o státní památkové pé či;
– na úseku vlivu hluku vůči stavbám pro bydlení zákon č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, který je dále proveden nařízením vlády 272/2011 Sb., o ochran ě zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Podle těchto jednotlivých předpisů příslušné kvalifikované orgány veřejné správy vedou příslušná řízení, v jejíchž rámci vydávají příslušná rozhodnutí, vyjádření a stanoviska a stanoví podmínky pro realizaci záměru v jeho jednotlivých etapách. Prostřednictvím této kvalifikované rozhodovací činností dochází k dalšímu
naplnění cílů a úkolů územního plánování.
Navrhovaná změna č. 5 ÚPM Buštěhrad má budit dojem, že územní plán má víceméně suplovat tuto rozhodovací činnost kvalifikovaných orgánů veřejné správy, což je však činnost, k níž však není
institut územního plánu určen a příslušný obecný stavební úřad nemá pravomoc ani příslušnou odbornou kvalifikaci.
Navrhovaná změna ÚPM č. 5 ÚPM Buštěhrad je tak v rozporu se smyslem územního plánování podle stavebního zákona
a v rozporu s rozsahem kompetencí stanovených zvláštními
zákony.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti je navrhovaná změna
č. 5 ÚPM Buštěhrad v rozporu s požadavky stavebního zákona,
zejména v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.
Účastníci by v důsledku navrhované nedostatečně konkretizované změny v nepřípustném rozsahu omezeni v jejich vlastnických
právech k výše uvedeným pozemkům v k. ú. Buštěhrad (a to jak
po stránce rozsahu dotčené plochy, která zcela nesmyslně zahrnuje celé území města Buštěhrad, tak po stránce věcné), neboť by
nebyli schopni předvídat možnosti využití jejich pozemků ve
funkční ploše PRŮMYSLOVÁ VÝROBA A SKLADY ani rozhodovací činnost stavebního úřadu (jakmile by přistoupili k realizování svých záměrů na využívání těchto pozemků).
Závěrem účastníci uvádějí, že navrhovaná změna ÚPM Buštěhrad jde zcela proti smyslu územního plánování – tento návrh je
v rozporu s cíli a úkoly územního plánování a tudíž je v rozporu
s požadavky stavebního zákona.
Vady zveřejněného návrhu změny č. 5 ÚPM Buštěhrad tak zásadního rázu, že návrh této změny je třeba zamítnout.
S ohledem na uvedené skutečnosti účastníci navrhují, aby byl
návrh změny č. 5 ÚPM Buštěhrad v souladu s § 53 odst. 6 stavebního zákona zamítnut, případně aby byl v souladu s § 53
odst. 3 stavebního zákona pořízen nový návrh změny ÚPM
Buštěhrad.

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Použité zkratky:
*) V kulaté závorce je uvedeno pořadové číslo (č.) připomínky dle „Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 5 ÚPM
Buštěhrad“ (viz příloha č. 3 usnesení č. 9/2013 Zastupitelstva města Buštěhrad ze dne 29. října 2013), dále datum doručení pořizovateli (D) a číslo jednací, pod kterým bylo podání zapsáno (čj.).
stavební zákon – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
správní řád – zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
ÚPD – územně plánovací dokumentace ÚPM – územní plán města změna č. 5 – změna č. 5 ÚPM Buštěhrad z 05/2013
ZPF – zemědělský půdní fond
ZÚR – zásady územního rozvoje
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14. Vyhodnocení připomínek uplatněných k veřejnému projednání dne 1. srpna 2013
Pořizovatel dne 1. srpna 2013 od 16.00 hodin veřejně projednal posouzený návrh změny č. 5 z
května 2013 dle § 52 odst. 1 stavebního zákona a ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání,
tj. do 8. srpna 2013, dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, neobdržel žádné připomínky osob, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být návrhem změny č. 5 přímo dotčeny podle § 172
odst. 4 správního řádu.
B. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ
Grafická část odůvodnění změny č. 5 není zastoupena.

Po u č e n í :
Proti opatření obecné povahy č. 1/2013/OOP, tj. proti změně č. 5 územního plánu města Buštěhrad, nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).
* * *
Ing. Jitka Leflerová v. r.
starostka města

RNDr. Miroslav Oplt, CSc. v. r.
místostarosta města
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