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Ing. Bublová / 257 280 699

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje (dále jen „odvolací správní orgán“), jako
správní orgán věcně příslušný podle § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
v platném znění, a podle § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“),
po zrušujícím rozsudku Krajského soudu v Praze č. 46 A 29/2013 – 94, podle § 90 odst. 5 správního řádu
a) odvolání, které dne 27.9.2012 podala obec Luštěnice, IČO 00238252, Boleslavská 171, 294 42 Luštěnice,
kterou zastupuje JUDr. Tomáš David, advokátní kancelář David & Davidová, IČO 71334378, Dlážděná
1586/4, 110 00 Praha 1-Nové Město (dále jen „odvolatel“), proti rozhodnutí Magistrátu města Mladá
Boleslav, odboru stavebnímu a rozvoje města (dále jen „stavební úřad“), ze dne 12.9.2012 č. j.
13857/2012/OStRM/TORE, spis. zn. OStRM/71734/2011/TORE, z a m í t á
b) rozhodnutí

stavebního

úřadu

ze

dne

12.9.2012

č.

j.

a

13857/2012/OStRM/TORE,

spis.

zn.

OStRM/71734/2011/TORE, jímž byla Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, prodloužena platnost
rozhodnutí o umístění stavby „Přeložka silnice I. třídy I/38 Luštěnice – Újezd“ (dále jen „stavba“), na
pozemcích: parc. č. 708, 735, 736, 738, 739, 764, 787 ,789, 790, 791, 792, 794, 795, 796, 799, 809, 810, 811,
812, 813, 814, 815, 816, 817, 819, 825, 829, 831, 832, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845,
846, 847, 848, 849, 850, 852 vše v katastrálním území Bratronice u Luštěnic; st. č. 1/1, 77/1, 127 a parc. č.
99, 124/1, 127/1, 127/3, 148/1, 170/1, 170/10, 187, 270, 287/1, 289/18, 289/20, 289/35, 289/45, 289/49,
462/29, 465/1, 471/1, 557/1, 557/4, 707, 708/1, 728/1, 730, 733/3, 734/1, 738/1, 750/3, 758/2, 761, 763,
786/1, 786/2, 786/3, 787/2 vše v katastrálním území Luštěnice; parc. č. 148 v katastrálním území Struhy;
parc. č. 781, 824, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 851, 852, 853, 854, 855, 867, 868,
871, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, vše v katastrálním území Újezd u Luštěnic; parc. č. 653,
675, 676, 679, 681, 682, 687, 688, 697, 698, 699, 732, 733, 734, 735, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744,
745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761 vše v katastrálním území
Újezdec u Luštěnic; parc. č. 391/1,404, 502 vše katastrálním územím Vlkava; parc. č. 119, 176/1,207, 260,
261 vše v katastrálním území Voděrady u Luštěnic, p o t v r z u j e .
Zborovská 11 150 21 Praha 5

tel.: 257 280 100

fax: 257 280 941 257 280 587

bublova@kr-s.cz

www.kr-stredocesky.cz
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Odůvodnění
Stavební úřad vydal dne 12.9.2012 pod č. j. 13857/2012/OStRM/TORE výše uvedené rozhodnutí. Proti
tomuto rozhodnutí odvolatel podal odvolání, ve kterém uvedl, že žádal o přerušení řízení. Stavební úřad řízení
nepřerušil s odůvodněním, že s návrhem na přerušení řízení nesouhlasilo Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen
ŘSD). V žádosti ze dne 16. 11. 2011 o prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby „Přeložka
silnice I. třídy I/38 Luštěnice – Újezd“ (dále jen „stavba“) ŘSD uvedlo, že z důvodu nedostatku finančních
prostředků nebylo možné stavbu připravit ke stavebnímu povolení a dále, že zástupci odvolatele už jednou
přislíbili, že na vlastní náklady prověří změnu vedení trasy, k čemuž podle ŘSD nedošlo. Dle stavebního úřadu
nejsou územně plánovací podklady zastaralé, umístění stavby neodporuje územně plánovací dokumentaci, tj.
Zásadám územního rozvoje Středočeského kraje, naopak je s nimi v souladu. S odůvodněním předmětného
rozhodnutí stavebního úřadu odvolatel nesouhlasí, a to z následujících důvodů.
V žádosti ze dne 16. 11. 2011 ŘSD uvedlo, že nemělo na stavbu dosud dostatek finančních prostředků.
Zhruba za půl roku později při ústním jednání dne 3. 4. 2012 Ing. Paleček z ŘSD uvedl, že v době platnosti
územního rozhodnutí bylo čerpání finančních prostředků dočasně pozastaveno, avšak na rok 2012 jsou
vyčleněny finanční prostředky na pokračování přípravy a zabezpečení stavby. Tyto své závěry zopakoval Ing.
Paleček ve vyjádření ŘSD ze dne 16. 4. 2012, ve kterém opětovně uvádí, že jsou zabezpečeny finanční
prostředky na stavbu. Toto své tvrzení nikterak však nedokládá. ŘSD si tedy zcela jasně protiřečí, kdy na jedné
straně jako důvod požádání o prodloužení platnosti uvádí nedostatek prostředků, aby vzápětí prohlásili, že jich
mají vlastně dostatek (proč si tedy ŘSD nepožádá o stavební povolení?). Ostatně, rok 2012 se chýlí k závěru a
i přes prohlášení ŘSD se na plánované stavě neudálo nic. Podle názoru odvolatele nelze takto v čase měnit
odůvodnění žádosti. Celá situace vypovídá o tom, že argumenty uváděné ŘSD jsou jen formální a účelové.
Nelze ani odhlédnout od skutečnosti, že institut prodloužení platnosti územního rozhodnutí je svojí povahou
mimořádný a k jeho užití musí existovat skutečné důvody. Jak je uvedeno v předmětném rozhodnutí, při ústním
jednání na Ministerstvu dopravy ČR (dále jen „MD“) se zástupci odvolatele v březnu 2011 sdělilo MD, že
z důvodu prověření změny trasy ze strany obce Luštěnice a na její náklady, doporučí ŘSD nevyčleňovat
finanční prostředky na přípravu stavby. Zároveň MD pro úplnost uvedlo, že stavba není zahrnuta v rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011 ani ve střednědobém výhledu na roky 2012 a 2013, stejně
jako není obsažena v materiálu Strategie dopravy jako nevyhnutelná část rozvoje České republiky do roku 2015.
Uvedený závěr MD neodpovídá závěrům pana Ing. Palečka z ŘSD. V případě, že by se přece jen finanční
situace ohledně stavby změnila, je nutné ji doložit tak, aby bylo možné považovat žádost o prodloužení platnosti
územního rozhodnutí za odůvodněnou ve smyslu § 93 odst. 3 stavebního zákona, což se však ze strany ŘSD
nestalo. ŘSD pouze uvádí své argumenty bez jakéhokoliv odůvodnění, bez odkazu na vnitřní rozhodnutí či
rozhodnutí MD, ve kterém by bylo pojednáváno o financování stavby, krom toho důvody pro prodloužení
původního územního rozhodnutí uvedené v žádosti ze dne 16. 11. 2011 se neshodují s důvody uvedenými při
ústním jednání dne 3. 4. 2011 a vyjádření ŘSD ze dne 16. 4. 2012, jak již bylo řečeno.
Ze shora popsaných důvodů nabyl odvolatel přesvědčení, že ŘSD nebude vzhledem k finanční situaci
schopno stavbu realizovat. Pokud ŘSD nějakým způsobem vůbec žádost odůvodnilo, pak je nutno toto
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odůvodnění považovat za ryze účelové, které odporuje smyslu zákona, neboť je vysoce pravděpodobné,
že za dva roky bude o jeho prodloužení rozhodováno znovu, při čemž stěží lze očekávat, že bude započato
se stavebními pracemi na stavbě. Krom uvedeného nebyla stavba od vydání původního územního rozhodnutí
ze dne 19. 10. 2009 do současnosti uvedena na webových stránkách ŘSD www.rsd.cz a to ani v sekci „Silnice I.
tříd aktuálně“, či případně v sekci „Stavby plánované“ nebo „Stavby ve výstavbě“.
Pochybnosti o finanční stránce k plánované stavbě má odvolatel nejen z důvodu, že ŘSD řádně
neodůvodnilo ve smyslu § 93 odst. 3 stavebního zákona svou žádost ze dne 16. 11. 2011 (a tedy důkazy
nepodložilo uváděné skutečnosti), ale i z důvodu, že až do okamžiku vydání předmětného rozhodnutí
se k financování stavby nikterak blíže nevyjádřilo, nepodložilo písemně svá tvrzení ohledně financování
žádnými rozhodnutími MD a dle webových stránek ŘSD není očividně se stavbou do budoucna počítáno.
Ve vyjádření ze dne 16. 4. 2012 ŘSD namítá, že odvolatel dosud nenechal prověřit na vlastní náklady
změnu vedení trasy tak, aby vyhovovala všem zúčastněným, jak přislíbil na jednání s MD dne 9. 5. 2011.
Odvolatel však tak již učinil. Hluková studie MERTL AKUSTIKA s.r.o. ze dne 25. 11. 2011 (dále jen „hluková
studie MERTL AKUSTIKA“) vychází ze dvou variant stavby, kdy první varianta počítá se stavbou v těsné
blízkosti obce Luštěnice, zatímco druhá varianta počítá se stavbou ve vzdálenosti 300 metrů od obce Luštěnice,
kdy tato varianta z hlediska hlukové zátěže obce Luštěnice je jednoznačně více vyhovující než varianta první.
Důkaz: - hluková studie MERTL AKUSTIKA s. r. o. (již ve spise).
Krom hlukové studie mělo k dispozici ŘSD na ústním jednání dne 3. 4. 2012 další plány znázorňující
změny trasy stavby tak, aby vyhovovala všem účastníkům, ŘSD je si toho vědomo (při nejmenším aspoň jeho
zástupce při ústním jednání, Ing. Paleček), ale nikdy tyto plány nechtělo převzít, či popř. do nich nahlédnout.
Uvedené řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění stavby ze dne 19. 10. 2009 vykazovalo
pochybení na straně stavebního úřadu, kdy stavební úřad nedodržoval lhůty pro vydání rozhodnutí podle zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Podle § 71 odst. 3 správního
řádu pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30
dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní
šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ.
ŘSD podalo žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby dne 16. 11. 2011.
Stavební úřad vydal oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí dne 16. 2. 2012.
Dne 16. 3. 2012 nařídil stavební úřad ústní jednání ve věci na den 3. 4. 2012. ŘSD doplnilo své závěry sdělené
na ústním jednání ve vyjádření ze dne 16. 4. 2012. Teprve po pěti měsících od konání ústního jednání vydal
stavební úřad ve věci předmětné rozhodnutí. Tím stavební úřad porušil zásadu rychlosti řízení podle § 6 odst. 1
správního řádu, kdy správní orgán má vyřizovat věci bez zbytečných průtahů. Stavební úřad tak v tomto směru
nepostupoval v souladu se zákonem, když nedodržel lhůty pro vydání rozhodnutí podle správního řádu.
Odvolatel má za to, že se stavební úřad při vydání předmětného rozhodnutí neřídil základními zásadami
činnosti správních orgánů upravenými v hlavě II. správního řádu, kterými se mají řídit správní orgány, ať už
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postupují a rozhodují podle správního řádu nebo podle jiného předpisu správního práva. Především došlo podle
přesvědčení odvolatele k porušení zásady ochrany veřejného zájmu podle § 2 odst. 4 správního řádu, kdy
stavební úřad nedbal, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného
případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné
rozdíly.
K tomuto závěru dospěl odvolatel poté, kdy se stavební úřad dle odůvodnění předmětného rozhodnutí
nezabýval a nevypořádal se s námitkami odvolatele, zejména se nezabýval tím, jaký vliv by měla případná
hlučnost stavby na obec, kdy podle hlukové studie navrhoval odvolatel posunutí stavby o cca 70 – 100 metrů
západním směrem, což by pro obec Luštěnice a její obyvatele znamenalo snížení negativních dopadů hlučnosti
stavby. Odvolatel posunutí stavby o uvedenou vzdálenost odůvodnil především tím, že se v posledních letech
podstatně zvýšil nárůst dopravy ve srovnání s údaji uvedených v podkladech, při nichž se vycházelo při tvorbě
územního plánu (v období měsíce listopadu 2009 se pohyboval průměrný hodinový nájezd vozidel v pracovním
dnu mezi 8 – 15 hodinou na úrovni 497,74 vozidel (stavební úřad při vydání územního rozhodnutí ze dne
19. 10. 2009 vycházel ze zastaralých podkladů a z hlukové studie zpracované v minulosti, která vzala za své
odhady pro rok 2005, které už v době vydání územního rozhodnutí nebyly aktuální. K nověji zpracované
hlukové studii MERTL AKUSTIKA se stavební úřad ve svém odůvodnění vůbec nevyjádřil ani ke zjištění a
prokázání hlučnosti na obec Luštěnice nenechal vyhotovit aktuální hlukovou studii. Tento postup stavebního
úřadu nejen že nerespektuje princip ochrany veřejného zájmu, ale i se příčí zásadám logiky v situaci, kdy není
zjištěn řádně skutkový stav věci. Dle názoru odvolatele tedy není pravdou to, že předpoklady vydání původního
územního rozhodnutí zůstaly nezměněny, ale naopak, došlo k jejich podstatné změně (nárůst dopravy) a tato
skutečnost nebyla v napadeném rozhodnutí nijak zohledněna.
Dle názoru odvolatele nebral stavební úřad při rozhodování v úvahu tzv. EIA, tedy stanovisko
k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí týkající se stavby „Přeložka silnice I. třídy I/38
Luštěnice – Újezd“ (dále jen „stanovisko“). Podle § 10 odst. 3 věta třetí a čtvrté zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění planém do 10. 12. 2009, je platnost stanoviska 2 roky, může
být na žádost oznamovatele prodloužena a to i opakovaně, pokud nedošlo k podstatným změnám realizace
záměru, podmínek v dotčeném územní, k novým znalostem souvisejícím s věcným obsahem dokumentace
a vývoji nových technologií využitelných v záměru. Odvolatel se domnívá, že není pochyb o tom, že nárůst
dopravy tak, jak je popsaný shora v bodě 15, představuje podstatnou změnu záměru ve smyslu zákona č.
100/2001 Sb., která brání prodloužení stanoviska a mělo by tedy být zpracováno stanovisko nové. Mimo to,
územní rozhodnutí ze dne 19. 10. 2009 nesplňuje další zákonné požadavky.
Odvolatel

se domnívá, že stavební úřad se nedostatečně vypořádal s odůvodněním předmětného

rozhodnutí. Podle § 68 odst. 3 správního řádu se v odůvodnění uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí,
podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních
předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich
vyjádřením k podkladům rozhodnutí. Ačkoliv odůvodnění předmětného rozhodnutí je poměrně rozsáhlé (str. 10
až 16), tvoří jeho značnou část námitky odvolatele, stručná vyjádření ŘSD a popis dosavadního průběhu řízení.
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Samotné vlastní odůvodnění stavebního úřadu je zhruba v rozsahu poloviny jedné strany. Odůvodnění je
postaveno na závěrech ŘSD uvedených při ústním jednání dne 3. 4. 2012 a vyjádření ŘSD ze dne 16. 4. 2012.
Správní orgán se tak pouze přiklonil k návrhu ŘSD, kdy ani tento svůj postup řádně ve smyslu § 68 odst. 3
správního řádu neodůvodnil, resp. pouze konstatoval, že „posoudil důvody, pro které nebylo požádáno o vydání
stavebního povolení“, aniž by se těmito důvody blíže zabýval. Předmětné rozhodnutí lze tedy považovat
za nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů, kdy odůvodnění předmětného rozhodnutí je nedostatečné
ve smyslu rozsahu či přesvědčivosti, jehož závěry nejsou nijak odůvodněny a není z něj jasné, jakými úvahami
byl rozhodující orgán veden (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 6. 2011, sp.zn. 8 As 27/2011).
V tomto směru považuje odvolatel nedostatečné odůvodnění předmětného rozhodnutí za pochybení na straně
stavebního úřadu.
Odvolatel má za to, že stavební úřad se nevypořádal – s ohledem na vlastní rozsah odůvodnění
stavebního úřadu – se všemi námitkami uvedenými v podání odvolatele ze dne 29. 2. 2012, a neodůvodnil řádně
předmětné rozhodnutí, kdy zároveň odůvodnění předmětného rozhodnutí je prosto důvodů výroků, úvah,
kterými se stavební úřad řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů, a informací o tom, jak
se stavební úřad vypořádal s návrhy a námitkami odvolatele a jejím vyjádřením k podkladům rozhodnutí. Co
se námitek týče, i ty musí být odůvodněny ve smyslu § 68 odst. 3 správního řádu, což potvrzuje i rozsudek
Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2010, podle kterého „je třeba na odůvodnění rozhodnutí o námitkách
klást stejné požadavky jako v případě typických správních rozhodnutí (§ 68 odst. 3 správního řádu z roku 2004).
Musí z něho bát seznatelné, z jakého důvodu považuje obec námitky uplatněné oprávněnou osobou (§ 52 odst. 2
stavebního zákona z roku 2006) za liché, mylné nebo vyvrácené, nebo proč považuje skutečnosti předestírané
oprávněnou osobou za nerozhodné, nesprávné nebo jinými řádně provedenými důkazy za vyvrácené. Stavební
úřad – obdobně jako u samotného odůvodnění předmětného rozhodnutí – poukázal u námitek na závěry ŘSD,
aniž by se k nim sám jakkoliv vyjádřil či uvedl, dle jakých svých úvah rozhodl o zamítnutí námitek.
Stavební úřad vyrozuměl podle § 86 odst. 2 správního řádu ostatní účastníky řízení o podaném odvolání
a umožnil jim k podanému odvolání se vyjádřit. Této možnosti využil stavebník a uvedl, že ŘSD ČR, Závod
Praha, jako správce silnic I. třídy připravuje stavbu „Přeložky silnice I. třídy 1/38 Luštěnice – Újezd“.
Na předmětnou stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí pod č. j. OStRM 86990/2008-328, které nabylo dne
13.1.2010 právní moci. Dne 12.9.2012 bylo Magistrátem města Mladá Boleslav, odborem stavebním a rozvoje
města, oddělením stavebního úřadu územního plánování, pod č. j.: 13857/2012/OStRM/TORE vydáno
rozhodnutí, kterým se prodlužuje platnost zmíněného rozhodnutí o umístění stavby. V zákonné lhůtě však proti
tomuto rozhodnutí podal odvolání odvolatel.
Vzhledem ke skutečnosti, že zástupci odvolatele již jednou přislíbili „prověřit na vlastní náklady změnu
vedení trasy tak, aby vyhovovala všem zúčastněným“ a to při jednání konaném na MD dne 9. května 2011.
A na základě závěrů z tohoto jednání bylo ŘSD ČR, ze strany MD informováno, aby z výše uvedených důvodů
na přípravě této stavby a to i přes zabezpečené finanční prostředky na přípravu akce, zatím nepokračovalo.
Doposud se však tak ze strany odvolatele nestalo a to ani na druhém obdobném jednání konaném následně dne
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28.5.2012 rovněž na Ministerstvu dopravy ČR. Na základě druhého jednání ŘSD splnilo požadavek zástupců
odvolatele a poskytlo veškeré potřebné dostupné podklady pro zpracování přislíbených materiálů.
Tímto bylo ŘSD v uplynulé době znemožněno řádně pokračovat v další přípravě stavby tak, jak jejich
organizace předpokládala. Dá se tedy konstatovat, že hlavně z těchto důvodů byli nuceni požádat právě
o prodloužení platnosti předmětného územního rozhodnutí. V současné situaci, kdy jsou opět na přípravu akce
zabezpečeny finanční prostředky, tedy již nemohou souhlasit s dalším přerušením prací na přípravě této stavby,
které by zajisté zapříčinili další nejistotu v podobě oddálení rozhodnutí o definitivní platnosti již vydaného
územního rozhodnutí na základě teprve „možná zpracovávané územně plánovací dokumentace“.
ŘSD rovněž v uplynulém období nechalo v návaznosti na odvolání odvolatele proti vydanému
územnímu rozhodnutí zpracovat studii variantního řešení trasy dále od obce, jejímž závěrem bylo, že maximální
posun trasy v okolí obce Luštěnic přibližně o 12 m by nevyžadoval změnu územního rozhodnutí, nový proces
EIA ani změnu územních plánů. Případný větší posun trasy od obce by měl za následek především časové
výrazné zdržení celé stavby a znehodnocení doposud vynaložených nemalých finančních prostředků
na dosavadní přípravu stavby.
Dalším zpracovaným materiálem z dubna roku 2012 je analýza dopravního přínosu a potřebnosti akce
1/38 Luštěnice - Újezd, která vyvrací jeden z hlavních argumentů odvolání odvolatele, kterým je především
neaktuálnost vstupních údajů a zastaralost podkladů dokumentace pro vydání ÚR, která údajně nepostihuje
výrazný nárůst intenzity dopravy. Obsahem studie bylo provedení dopravních průzkumů, vytvoření dopravního
modelu oblasti, výpočet prognózy dopravního zatížení v letech 2020 a 2040 pro varianty s navrhovaným
obchvatem a bez obchvatu, výpočet emisí výfukových plynů, výpočet emisí hluku, výpočet dopravních výkonů,
mikrosimulace dopravního proudu a bezpečnostní prohlídka průtahu. Ze závěru této analýzy vyplynul velmi
pozitivní vliv navrhovaného obchvatu na emise hluku a výfukových plynů v celé lokalitě. Přičemž poklesy
emisí ve stávající trase činí u hluku řádově až desítky procent a v produkci výfukových plynů je ještě výraznější
pokles představující více než 95 %.
Následně předložil stavební úřad odvolání se souvisejícím spisovým materiálem odvolacímu správnímu
orgánu k dalšímu řízení. Spis byl u odvolacího správního orgánu evidován dne 28.11.2012.
Podle § 81 odst. 1 správního řádu může účastník řízení proti rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon
nestanoví jinak. Odvoláním lze podle § 82 odst.1 správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí,
jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Rozhodnutí stavebního úřadu je správním rozhodnutím, proti kterému se lze odvolat. Odvolatel byl účastníkem
řízení ve věci, odvolání je tedy přípustné. Dále odvolací správní orgán zkoumal, zda odvolání bylo podáno
v zákonné lhůtě. Podle § 83 odst. 1 správního řádu činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Odvolací správní orgán ze spisu zjistil, že rozhodnutí bylo odvolateli doručeno dne 17.9.2012 odvolání bylo
u správního orgánu podáno dne 27.9.2012, odvolání je proto včasné.
Podle § 90 odst. 5 správního řádu neshledá-li odvolací správní orgán důvod pro postup podle odstavců 1
až 4, odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí.
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Odvolací správní orgán přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí
předcházelo, s právními předpisy a správnost napadeného rozhodnutí přezkoumal jen v rozsahu námitek
uvedených v odvolání podle § 89 odst. 2 správního řádu a nezjistil v postupu stavebního úřadu ani v napadeném
rozhodnutí vady, které by odůvodňovaly jeho zrušení nebo změnu.
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4, požádalo dne 16.11.2011
o prodloužení platnosti územního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu. Dne 16.2.2012 (po vrácení spisu
z Nejvyššího státního zastupitelství) oznámil stavební úřad zahájení řízení o prodloužení platnosti územního
rozhodnutí. Dne 1.3.2012 podal odvolatel námitky proti prodloužení platnosti územního rozhodnutí. Dne
16.3.2012 nařídil stavební úřad ústní jednání, kde se pokusil o dohodu o námitkách. Z jednání byl sepsán
protokol. Rozhodnutím ze dne 12.9.2012 prodloužil stavební úřad územní rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí
podal odvolatel odvolání. Odvolací správní orgán odvolání zamítl a rozhodnutí stavebního úřadu potvrdil
rozhodnutím ze dne 12.12.2012 pod č.j. 175862/2012/KUSK spis. zn. SZ 170095/2012/KUSK REG/Bu.
Odvolatel podal proti rozhodnutí žalobu ke Krajskému soudu v Praze. Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne
27.1.2015 č. 46 A 29/2013 – 94 rozhodnutí odvolacího správního orgánu zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.
Krajský soud, mimo jiné, vytknul, že ze spisu není zřejmé, zda se účastníci řízení mohli seznámit s analýzou
dopravního přínosu z dubna 2012, která byla přílohou vyjádření ze dne 1.11.2012 stavebníka Ředitelství silnic
a dálnic ČR k odvolání. Odvolací správní orgán podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu seznámil
opatřením ze dne 2.4.2015 účastníky řízení s podklady rozhodnutí a stanovil lhůtu k vyjádření. Tato lhůta byla
na žádost odvolatele prodloužena usnesením ze dne 9.4.2015 do 27.4.2015. K podkladům se vyjádřil odvolatel,
který žádné nové skutečnosti neuvedl. Po nahlédnutí do spisu podal dne 14.5.2015 žadatel své vyjádření.
Podle § 93 odst.3 stavebního zákona, může stavební úřad dobu platnosti územního rozhodnutí
na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví. Na řízení
o prodloužení lhůty platnosti rozhodnutí se vztahují přiměřeně ustanovení o územním řízení s tím, že veřejné
ústní jednání se nekoná a závazná stanoviska, námitky nebo připomínky lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne
doručení oznámení o zahájení řízení, jinak se k nim nepřihlíží.
Odvolací správní orgán zjistil, že obec Luštěnice nadále nemá platný územní plán. V tomto směru tedy
nedochází ke změně.
Odvolací správní orgán souhlasí se stavebním úřadem, že stavba je v souladu se Zásadami územního
rozvoje Středočeského kraje. Proces pořízení ZÚR probíhal podle ustanovení § 36-42 stavebního zákona.
O vydání Zásad územního rozvoje rozhodlo Zastupitelstvo kraje dne 19. 12. 2011 (usnesení č. 4-20/2011/ZK).
ZÚR nahrazují dříve platnou krajskou územně plánovací dokumentaci - územní plány velkých územních celků.
K námitce, týkající se nedostatku finančních prostředků a jejich formálnosti a účelovosti, uvádíme,
že sám odvolatel přiznává důvod nedostatku finančních prostředků žadatele. Při jednání na Ministerstvu
dopravy ČR v r. 2011 bylo dohodnuto, že z důvodu prověření změny trasy ze strany odvolatele doporučí ŘSD
nevyčleňovat finanční prostředky na přípravu stavby. V důsledku této dohody žadatel nepokračoval v další
přípravě stavby, tedy zajištění projektové dokumentace a stavebního povolení.
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Dle námitek odvolatele je hluková studie, kterou nechal zpracovat odvolatel, více vyhovující než
varianta ŘSD. Jedná se pouze o více vyhovující hlukovou studii. Krajská hygienická stanice Středočeského
kraje ve svém závazném stanovisku uvedla, že dle výpočtů předložené hlukové studie budou na nové přeložce
dodrženy hygienické limity ekvivalentních hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb
pro bydlení v denní i noční době. Upozorňujeme, že stavební úřad je vázán návrhem stavebníka a nemůže
provádět takové zásahy do navrženého řešení stavby, které by měnily koncepci, objemové či konstrukční řešení
stavby nebo jinak podstatněji zasahovaly do návrhu předloženého stavebníkem.
K námitce platnosti stanoviska na posuzování vlivu na životní prostředí vyslovil soud následující právní
názor, který citujeme: „ zde je nutno opětovně upozornit na podstatu institutu prodloužení platnosti územního
rozhodnutí. Soulad daného stavebního záměru z hledisek uvedených v ustanovení § 90 stavebního zákona (tedy
včetně vlivu na životní prostředí) posuzoval stavební úřad v územním řízení samotném. V řízení o prodloužení
platnosti územního rozhodnutí se znovu hlediska ve smyslu zmiňovaného ustanovení § 90 stavebního zákona
neposuzují, protože o umístění stavby již bylo pravomocně rozhodnuto, ale posuzuje se pouze zachování práva
žadatele provést stavbu na základě již vydaného a pravomocného územního rozhodnutí. Nejedná se tedy
o opakované územní řízení (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20.8.2014 č.j. 7 As 111/201443).“
K požadavku odvolatele na přerušení řízení do doby, kdy bude vyhodnocena pořizovaná územně
plánovací dokumentace obce Luštěnice, jehož nedílnou součástí je posouzení variantního řešení obchvatu, je
třeba říci, že stavební úřad může přerušit územní řízení pouze na základě zákonem stanovených důvodů. Tyto
důvody jsou uvedeny v § 88 stavebního zákona a § 64 správního řádu.
Nedodržení lhůt podle správního řádu stavebním úřadem je nedostatek procesní povahy, který nemá
vliv na výsledek řízení ve věci samé.
Jak jsme již uvedli, podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20.8.2014 č.j. 7 As 111/201443):„Základním smyslem prodloužení platnosti územního rozhodnutí dle § 93 odst. 3 stavebního zákona je
toliko zachování práva žadatele provést stavbu na základě již vydaného a pravomocného územního rozhodnutí
za podmínek v tomto rozhodnutí stanovených, a to za předpokladu, že žadatel uvede důvody, pro které
nepožádal o vydání stavebního povolení, resp. nezapočal s realizací záměru v souladu s územním rozhodnutím.
Na jejich základě „může“ stavební úřad prodloužit platnost územního rozhodnutí. Z dikce zákona jakož i ze
systematického výkladu lze dovodit, že se zde nejedná o přezkoumávání podmínek pro vydání územního
rozhodnutí (resp. o opakované územní řízení), ale o správní uvážení správního orgánu, resp. stavebního úřadu,
zda s ohledem na důvody uvedené v žádosti platnost územního rozhodnutí prodlouží, či nikoli.”
Přes výše uvedené Krajský soud v Praze ve svém rozsudku č. 46 A 29/2013 – 94 zrušil rozhodnutí
odvolacího správního orgánu z důvodu, že se nezabýval nárůstem dopravy.
K námitce týkající se nárůstu dopravy v návaznosti na hlukovou studii proto uvádíme, že předložená
analýza dopravního přínosu a potřebnosti akce I/38 Luštěnice – Újezd z března 2012 obsahuje dopravní
průzkumy zjištění aktuálních dat o intenzitě, směrování dopravy a podílu tranzitní dopravy, analýzu dopravního
zatížení, emise hluku ze silniční dopravy, emise výfukových plynů ze silniční dopravy, dynamickou simulaci
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dopravního proudu. Posuzována je stavba o kterou stavebník žádá. Není posuzovaná varianta odvolatele. Podle
odvolacího správního orgánu není povinností stavebníka posuzovat jinou stavbu, než o kterou žádá.
Nárůst dopravy je v analýze zohledněn. Modelové posouzení obchvatu Luštěnic je provedeno pro
časové horizonty 2020 a 2040. Profilové intenzity jsou uvedeny v tabulce. Např. v profilu č.1 je intenzita
vozidel v r. 2012 – 6380, v r. 2020 bez obchvatu 6950 vozidel, s obchvatem 7950 vozidel. Nárůst dopravy je
tedy zohledněn. Na str. 24 je uveden dopravní výkon podle druhu vozidla (osobní, lehká nákladní do 3,5 t
a ostatní nákladní nad 3,5 t) a podle typu komunikace.
Co se týká námitky hluku byly v hlukové studii z června r.1998 i v analýze z dubna 2012 všude
dodrženy hygienické limity ekvivalentních hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb
pro bydlení v denní i noční době, tak, jak uvádí nařízení vlády č. 148/2006 Sb. V odvolatelem předložené
hlukové studii z r. 2009 jsou uvedeny hygienické limity u domu čp. 155 v ul. Brodecká v Luštěnicích. U domu
čp.155 v ul. Brodecká v Luštěnicích je hygienický limit v nočních hodinách překročen ve výšce 6 m nad zemí.
KHS však zkoumá hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru. Podle § 30 zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví se chráněným venkovním prostorem rozumí nezastavěné pozemky, které jsou
užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních
pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných
domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných
staveb. Z uvedeného vyplývá, že zvýšený hygienický limit v nočních hodinách se nenachází v chráněném
venkovním prostoru, ale 6 m nad terénem.
Navíc je třeba zdůraznit, že analýza stavebníka z r. 2012 má aktuálnější výchozí podklady než hluková
studie z r. 2009 předložená odvolatelem. V hlukové studii, kterou předložil odvolatel je v úvodu uvedeno:
„Obyvatelé obce Luštěnice se obávají, že po výstavbě obchvatu obce dojde ke zhoršení hlukových poměrů
u obytných objektů na kraji obce v jejichž blízkosti je navržen obchvat. Rovněž po výstavbě navrženého
obchvatu by došlo ke značnému omezení možného rozvoje obce – znemožnění výstavby nových obytných
objektů v západním směru od obce.“ Odvolatel si tak protiřečí. Obchvat požaduje posunout dále od obce
z důvodu možného hluku z dopravy a zároveň uvádí, že tímto směrem počítá s výstavbou nových obytných
objektů. U těchto nových obytných objektů mu již hluk nevadí.
Je také třeba vzít úvahu, že při výpočtech jsou používány metody, které vychází z předpokládaných
hodnot. Z uvedeného důvodu se po výstavbě takového stavby uvádí do zkušebního provozu, který ověří
skutečný stav. Pokud by normové hodnoty nebyly splněny, bude nutné provést úpravy, které zajistí splnění
požadovaných hodnot.
Dále upozorňujeme, že ve výrokové části je uvedeno sídlo žadatele Dukelských hrdinů 34, Praha 7.
Z plné moci k ústnímu jednání a z Registru ekonomických subjektů je zřejmé, že žadatel má sídlo
Na Pankráci 546/56, Praha 4. Vzhledem ke stejnému identifikačnímu číslu se jedná o tentýž ekonomický
subjekt. Tato vada nemá vliv na soulad rozhodnutí s právními předpisy.
I když podle § 93 odst.3 stavebního zákona, může stavební úřad dobu platnosti územního rozhodnutí
na odůvodněnou žádost prodloužit a podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví (lhůta pro podání
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žádosti tedy je zachována), upozorňujeme, že dne 11.8.2014 vydal Krajský úřad Středočeského kraje, odbor
dopravy, jako speciální stavební úřad, souhlas s provedením stavby „I/38 Luštěnice – Újezd, SO 311 propustek
v napojení polní cesty Luštěnice – Újezd“. Stavba tedy byla zahájena.
Odvolací správní orgán stanovil okruh účastníků řízení shodně se stavebním úřadem s výjimkou nových
vlastníků pozemků, kteří byli aktualizováni. Účastníky řízení jsou: Ředitelství silnic a dálnic ČR, obec
Smilovice, obec Luštěnice, obec Čachovice, obec Vlkava. RWE GasNet, s.r.o., Telefónica Czech Republic,
a. s., UPC Česká republika, a.s., Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., Česká republika, Povodí Labe.
s.p., ČEZ Distribuce, a. s., České dráhy, a.s., Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Zemědělská
vodohospodářská správa, ČD - Telematika a.s., Zemědělské družstvo Luštěnice, ČR Pozemkový fond České
republiky, Středočeský kraj - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Emil Krubert, Jarmila
Šmídová, František Balda, Eva Baldová, Josef Líman, Jiřina Límanová, Zdeněk Uhlíř, Ing. Leoš Pospíšil, Marie
Krombholzová, Ing. Miloš Maruška, Valerie Vindušková, Eva Pažoutová, Josef Khail, Hana Khailová, Milada
Zemanová, Lenka Náměstková, František Glanc, Jan Truksa, Lenka Kodešová, Josef Beneš, Miluše Benešová,
MVDr. Miloš Staněk, Ivana Šašková, Miloš Havlas, Věra Koucká, Jan Knespl, Zdeňka Knesplová, Václav
Sluka, Michal Kopas, Magdaléna Kopasová, Josef Hodbod', Anna Veverková, Marie Čermáková, František
Hodbod', Jolana Krejčíková, Kateřina Landová, Marie Suchardová, Lenka Vytasilová, Dagmar Zelenková, Ing.
Pavel Hrdlička, Martin Hlaváček, Lada Havelková, Ing. Pavel Pavlíček, Jarmila Zajícová, Luděk Hradec, Jana
Carsková, Dušan Fiala, Zdeněk Linek, Miluše Shánělová, Mgr. Olga Nezbedová, Iveta Procházková, Jana
Fořtová, Milena Koudelková, Václav Novák, Bohumil Kubíček, Ladislav Kubíček, Jan Brouček, Václav
Hradec, Ing. Jiří Pospíšil, Ing. arch. Josef Pospíšil CSc., Ing. Josef Luka, Eva Dífková, Ing. Jiří Hýbl, Libuše
Návesníková, Bc. Petr Hložek, Karel Jakubův, Marie Jakubůvová, Václav Kudrák, Jaroslav Šulc, Ing. Luděk
Zich, Karel Kučera, Miloš Lis, Hana Janatová Zdeněk Pytloun, Marie Pytlounová, Jana Bortlová, Jan Petrásek,
Helena Pocházková, Jan Říha, Stanislav Říha, Jiřina Straubová, Ing. Jiřina Kaprálková, Jiří Svoboda, Mgr.
Tomáš Szépe, Miluše Jalůvková, Jiří Štok, Radomil Štok, Josef Nesvadba, Josef Šilhan, František Hradec,
Milada Jelínková, Otakara Křováčková, Bohumila Najdrová, Libor Říha, Jana Šotolová, Jana Antošová, Pavol
Miňo, Dagmar Šmitáková, Ivan Pavlíček, Vladislav Skočdopol, Jan Lédl, Dagmar Zelenková, Hynek Uhlíř,
Dana Uhlířová, Drahoslava Coufalová, Miroslav Drahota, Jiří Jonáš, Drahomíra Jonášová, Vladislav Poddaný,
Olga Slánská, Miloslav Slánský, Jaroslav Soukup, Jindřich Šrajer, Libuše Vrabcová, Josef Hodbod', Anna
Hodbod'ová, Miroslav Holeček, Renáta Holečková, Marie Jirešová, Pavel Obrázek, Simona Obrázková,
Jaroslava Rudová, Jitka Matiková, Jaroslav Mázl, Miloslava Mázlová, Zdenka Soukupová, Daniel Žitný, Jiřina
Kusáková, Vlastimil Stibor, Dana Stiborová, Jitka Bartoníčková, Anna Altmanová, Jiří Písecký, Josef Písecký,
Jan Písecký, Helena Blechová, Jan Holeš, Helena Nováková, František Šimáček, Božena Šimáčková, Luděk
Vtelenský, Alena Vtelenská, Ivan Pavlíček, Jana Pavlíčková, Marie Petříčková, Libor Lada, Ing. Miloš Lada,
Miroslava Ladová, Jarmila Zajícová, Jaroslav Doleček, Václav Doleček, Jaroslava Krohláková, Miluše
Krsková, Libuše Návesníková, Renata Handšuhová, Marie Kotrbová, Jiří Misík, Mgr. Petra Šťastná, Ing.
Jaroslav Šťastný, Pavel Šťastný, Vladimír Horák, Hana Horáková, Jaroslav Lang, Emilie Langová, Václav
Kvapil, Zdeňka Šéblová, Věra Kárová, Václav Kejř, Eva Kejřová, Václav Klauz, Jaroslava Fritscherová, Lenka
Schmiedtová, Václav Svoboda, Božena Jiřičková, Marie Mayerová, Anna Altmanová, Zdeňka Dvořáková,
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Václav Kúla, Vladislav Skočdopol, Oluška Veselá, Jan Kovařík, Libor Říha, Michal Piešťanský, Markéta
Piešťanská, Josef Nesvadba, Václava Balatková, Miroslav Drahota, Anna Drahotová, Jiří Krabs, Ing. Milada
Bulderbergsová, Oskar Pažout, Marie Pažoutová, Eva Říhová, Jiří Libich, MVDr. Zdeněk Vidner, AGRO,
družstvo služeb, Jindra Divišková, Hana Hráská, Miroslav Soukup, Jan Hagara, Radovan Paulus, Ing. Ladislav
Kořínek, Ing. Milan Pavlíček, František Havlas, Antonín Šulc, Anna Šulcová, Zdeněk Hamouz, Miroslav
Koubek, Jana Vrabcová, Ing. Vratislav Motyčka, PharmDr. Hana Hubbellová, František Juška, Ing. Jiří
Apltauer, Olga Jizerská, Ing. Ota Meissner, Vlasta Knesplová, Zdeněk Prkno, Martina Prlmová, Libuše Dusová,
Miloš Havlas, Marie Ouřadová, Jaroslav Chalupa, Jiří Chalupa, Roman Chalupa, Josef Novák, Marek Nouzák,
Roman Nouzák, Václav Nouzák, Jitka Válková, Josef Taneček, Jiří Vortel, Milan Vortel, Jana Vtelenská, Jiří
Hlaváček, Vratislav Kdýr, Alena Malá, Marie Balíková, Ing. Josef Volf, Břetislav Dvořák, Alena Dvořáková,
František Glanc, Vlasta Knesplová, Zdeněk Linek, Imodest a.s., Vladimír Šťastný, Miroslav Bartoníček,
Ladislav Chumlen, Stanislav Janák, Miloš Čermák, Magdalena Čermáková, Helena Peroutková, Ladislav
Peroutka, Zdeněk Pich, Jana Pichová, Ivana Klapšťová, Jiří Klapště, Vratislav Hrdlička, Blažena Hrdličková,
Petr Spanilý, Miroslava Spanilá, Miroslav Heřmanský, Hana Veselá, Miluše Vítová, Martin Obrázek, Miroslava
Obrázková, František Pojikar, Jarmila Apltauerová, Jaroslav Vít, Helena Kovačíková, Renáta Jenišová, Václav
Sluka, Pavel Antoš, Alžběta Kočová, Jaroslava Kubíčková, Blanka Richterová, Lenka Kodešová, Alena
Baumruková, Jiří Popovič, Roman Popovič, Alena Stiebalová, RSJ Land I s.r.o., Marie Ernestová, Václav Šulc,
PharmDr. Josef Kredba, Reality Group a.s., Vlasta Dohalská, Rúžena Vomáčková, Václava Svobodová,
Vladislav Novák, Josef Zuzák, Jarmila Zubáková.
V postupu stavebního úřadu zjistil odvolací správní orgán vady, které nemůžou mít vliv na soulad
napadeného rozhodnutí s právními předpisy, proto k nim podle ustanovení § 89 odst. 2 správního řádu při
vydání rozhodnutí nepřihlížel a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení
Proti rozhodnutí o odvolání se podle § 91 odst. 1 správního řádu nelze dále odvolat.

Ing. Jiřina Bublová
odborný referent
otisk úředního razítka
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .....................................

Sejmuto dne .......................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Obdrží
účastníci řízení (dodejky)
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Čerčanská č.p. 2023/12, 140 00 Praha 4-Krč
obec Smilovice, IDDS: 7pramff
sídlo: Smilovice č.p. 11, 294 42 Luštěnice

JUDr. Tomáš David advokátní kancelář David & Davidová, Dlážděná č.p. 1586/4, 110 00 Praha 1-Nové Město
zastupuje: obec Luštěnice, Boleslavská 171, 294 42 Luštěnice
obec Čachovice, IDDS: apcb48m
sídlo: Polní č.p. 48, 294 43 Čachovice u Ml.Boleslavě
obec Vlkava, IDDS: c9aavsm
sídlo: Boleslavská č.p. 147, Vlkava, 294 43 Čachovice u Ml.Boleslavě
- účastníci územního řízení uvedení v ustanovení § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou
Dále se doručuje k vyvěšení a s žádostí o sdělení data vyvěšení a sejmutí:
Magistrát města Mladá Boleslav, IDDS: 82sbpfi
sídlo: Komenského náměstí č.p. 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 1
Obecní úřad Smilovice, IDDS: 7pramff
sídlo: Smilovice č.p. 11, 294 42 Luštěnice
Obecní úřad Luštěnice, IDDS: 7xxbpp4
sídlo: Boleslavská č.p. 171, 294 42 Luštěnice
Obecní úřad Čachovice, IDDS: apcb48m
sídlo: Komenského č.p. 48, 294 43 Čachovice u Ml.Boleslavě
Obecní úřad Vlkava, IDDS: c9aavsm
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sídlo: Boleslavská č.p. 145, Vlkava, 294 43 Čachovice u Ml.Boleslavě
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kanceláře ředitele - vývěska, Zborovská č.p. 11, 150 21 Praha 521

ostatní
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, IDDS: 82sbpfi
sídlo: Komenského náměstí č.p. 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 1
Co: spis KÚ

