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VYŘIZUJE:

Krajský úfad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánováni a stavebního řádu, který
je příslušným odvolacím OTsánem podle ustanovení § 89 odst. 1 správního iáúu v souvislosti
s ustanovením § 178 odst. 2 správního fádu, pfezkoumal napadené rozhodnuti podle
ustanovení § 89 odst. 2 správního téůu a podle ustanovení § 90 odst. 1 pism. c) správního
rádu

Ing. Dana KJotandová
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Magistrát mésta Hradec Krákivé, odbor stavební, jako stavební úřad poslušný podle § 13
odst. 1 pfsm. c) stavebního zákona v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního
zákona žádost o vydáni rozhodnutí o umistěnf stavby, kterou podala společnost
Purum s.r.o.. IČ 62414402, Národní 961/25, 110 00 Praha, jako právní nástupce
společnosti BAUXEN spol. 8 r. o., íC 26905766, Rovná 200, 603 32 Hradec Kráíové,
kterou na základé plné mod zastupuje:
Jin Háiek, nar. 24.3.1956, Travná 1202,10S 00 Praha-Kyje,
(dále jen "žadatel"), a na základé tohoto posouzeni podle § 92 odst. 2 stavebního zákona
v souvislosti s ustanovením § 149 odst. 3 a § 51 odst. 3 správního řádu
za m f tá

ROZHODNlíTl
Krajského úřadu Krátovéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního Fádu,
který je správním orgánem prisluSným podle § 67 odst. 1 pism. a) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znéní pozdéjšich předpisů (dále jen .zákon o krajích'),
v souvislosti s ustanovením § 13 zákona 1.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znéní předpisů účinných ke dni 31. prosince 2017 (dále jen
.stavební zákon').
o odvoláni společnosti Purum 8.r.o., Národní 961/25,110 00 Praha,
zastoupené JUDr. Tomáftem Pelikánem, advokátem, Máchova 18,120 00 Praha,
ze dne 15. března 2019 a Jeho doptndnf ze dne 1. dubna 2019
Předmétným odvf^áním bylo napadeno rozhodnuti Magistrátu mésta Hradec Králové, odboru
stavebního, který je stavebním úřadem příslušným podle § 13 odst. 1 písm. c) stavebního
zákona, ze dne 26. února 2019, č.j. MMHK/036750/2019 S T I / j l . Tímto rozhodnutím stavební
úřad podle § 92 odst. 2 stavebního zákona v souvislosti s § 149 odst. 3 a § 51 odst. 3 zákona
Č. 500/2004 Sb., správní tAá, ve znéni předpisů úSnných ke dni 31. prosince 2017 (dále jen
.správní řáď), zamítl žádost ze dne 23. kvétna 2014 o umlsténí stavby .doplnéni technologie
COV o řyzikálné - chemickó čiSténí průmyslových odpadních vod' na pozemcích st. p. č.
160/12 (zastavéná plocha a nádvořO, 160/13 (zastavéná plocha a nádvoří), 160/14,
(zaslavéná plocha a nádvofí) a p. č. 748/1 (ostatní plocha - jiná plocha) v katastrálním územi
Březhrad.

Pivovarské náměsii 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel : 1 9 5 B 1 7 m |(a<:495 617 336
&-mail posta@ki-Královehradecky C 2
www. kr. k/a tov ehradeck y. cz

Vstřícný, rychlý a profcslonálni úřad
- spokojený abian.

žádost ze dne 23. kvétna 2014, kterou bylo požádáno o umlsténí stavby pro zámér
s názvem:
„Doplnénl technologie Cov o fyzikálně - chemické CIftténí
průmyslových odpadních vod".«

méni tak. Že po provedené zméné zní:
^ROZHODNUTI
Magistrát mésta Hradec Králové, odbor stavební, jako stavební úlati přísluSný podle § 13
odst. 1 písm. c) stavebního zákma v územním řízeni posoudil podle § 84 až 90 stavebního
zákona žádost o vydáni rozhodnuti o umlsténí stavby. íderou podala společnost
Purum s.r.o., iC 62414402, Národní 961/26, 110 00 Praha, jako právní nástupce
společnosti BAUXEN spol. s r. o., \t 25995766, Rovná 200, 603 32 Hradec Králové,
kterou na základé plné moci zastupuje:
Jin Hájek. nar. 24. 3.1956, Travná 1202,198 00 Praha-Kyje,
(dále jen "žadatel"), a na základé tohoto posouzení podle § 92 odst. 2 stavebního zákona
v souvisiosti s ustanovením § 51 odst. 3 správního řádu
zamítá
žádost ze dne 23. kvétna 2014, kterou bylo požádáno o umlsténí stavby pro zámér
s názvem:
„DoplnénI technologie COV o fyzikálné - chemické ČfStíni
průmyslových odpadních vod**. <
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Ve zbývajících Částech nedotčených uvedenou zménou výroku se rozhodnuti Magistrátu
města Hradec Krákivé, odtnm stavebního, ze dne 26. února 2019. t.\. MMHK/036750/20ig
SJMJ\, podle § 90 odst. 5 správního ^ u potvrzuje.

Pokud se týká procesního předpisu, bylo v předmětném územním řízení postupováno podle
správního íádu, tj- podle zákona č. 500/2004 Sb., správní téů, věznění ú č i n n á ke dní
31.prosince 2017. a to sohledem na čí. XLII bodu 1 zákona č. 225/2017. Takto bylo
postupováno i v odvolacím řízeni.

Účastníkem flzenf, na néj2 se toto rozhodnuti vztahuje ve smyslu § 27 odst. 1 správního
ládu, je společnost Pumm s.ro.. iCO 82414402, Národní 961/25,110 00 Praha.

Proti vý$e uvedenému rozhodnutí stavebního úřadu podala dne 15. března 2019 odvolání
společnost Purum s.r.o., zastoupená JUDr. Tomášem Pelikánem, advokátem. Rozhodnutí
bylo jejímu dřívějšímu zplnomocněnému zástupci Jiřímu Hájkovi, Travná 1202. 198 00
Praha, oznámeno dne 1. bfezna 2019. Odvoláni bylo tedy podáno vzákonné patnáctídenní
ihůtě v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 správního řádu. Dáíe stavební úřad obdržel dne
1. dubna 2019 doplnění odvoláni.

OdůvodnénI
Magistrát másta Hradec Krákivé, odbor stavební (dáíe ien .stavební úracT) vydal rozhodnutí
ze dne 26. února 2019. č.j. MMHK/036750/2019 S T I / J l , tcteiym podle § 92 odst. 2
stavebního zákona v souvislosti s § 149 odst. 3 a § 51 odst. 3 správního fádu zamítl žádost
ze dne 23. května 2014 o umístění stavby .doplnění technologie ČOV o fyzikálně - chemické
CiStěni průmyslových odpadních voď na pozemcích st. p. č. 160/12 (zastavěná plocha
a nádvoří), 160/13 (zastavěná plocha a nádvoří), 160/14, (zastavěná plocha a nádvoří)
a p. č. 748/1 (ostatní plocha - jiná plocha) v katastrálním území Bfezhrad.
Tuto žádost podala společnost BAUXEN spol. s r.o., IČO 25995766, Rovná 200, 503 32
Hradec Králové. V rámci Fízení bylo z údajů vyplývajících z veřejného rejstříku dostupných
na adrese www.lustice.C2 zjištěno, 2e jmenovaná společnost zanikla a její jmění přeSlo
na společnost Pumm s.r.o., IČO 62414402, Národní 961/25, 110 00 Praha. Společnost
Punjm s.r.o. je tedy nutně s ohledem na tuto skutečnost považovat za právního nástupce
společnosti BAUXEN spol. s r.o., tedy i za podatele žádosti a odvolání.
K žádosti byla přiložena dokumentace, kterou zpracoval Ing. Bohuslav Kouba, autorizovaný
inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0600768. Z jejího obsahu odvolací orgán gistii
následulíci. Areál siouži v současné době jako mechanicko-biologická čistíma odpadních
vod. Dfive se zde nacházel masokombinát Březhrad SALMA HK. Na vlastním pozemku
žadatele se nacházejí nádrže biologického čiStění, nádrž, která je navržena rozdělit na menší
nádrže na uskíad^o^ni přivezených odpadů a odpadních vod - bývaíý lapák tuku. Stávajíc!
dvě venkovní nádrže budou sloužit jako objekt pro chemické čištěni kapalných odpadů
a kapalných vod. Dále se zde nacházejí ostatní čistírenské objekty jako např. nádrž
na surové vody, uskladňovaci nádrž zahuštěného kalu, sklady chemikálií, dmychéma,
podzemní Čerpací stanice. Rovněž jsou v provozu pomocné objekty jako provozní budovy.
Odpady budou naváženy autocístemami ze směru od Hradce Krátové i od Pardubic.
Úvodem Je rovněž k věci nutně zmínit právní předpisy, na zákiadě kterých bylo napadené
rozhodnutí vydáno.
Jak již t>ylo výše zmíněno, rozhodnutí bylo vydáno v řízeni o žádosti ze dne 23. května 2014.
Tímto dnem tak bylo ve smyslu ustanovení § 44 odsL 1 správního řádu zahájeno správní
řízeni, které nebylo ke dni 31. prosince 2017 pravomocné ukončeno.
Ke dni 1. ledna 2018 vstoupil vúčinnost zákon č.225/2017 Sb., kterým se mění zákon
Č. 183/2006 Sb.. o územním plánováni a stavetmfm řádu (stavební zákon), ve zněni
pozdějších předpisů, a další souvisejíc! zákony (dále jen .zákon Č. 225/20ir). Vjeho čl. II
bodu 10 je uvedeno, že správní řízení, která nebyla pravomocné ukončena přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí stavební úřad podle dosavadních právních předpisů.
Na loto řízeni se tak vztahuje v návaznosti na Čl. íí bod 10 zákona č. 225/2017 stavební
zákon ve zněni platném pfed účinnosti zákona č. 225/2017. tzn. stavební zákon věznění
účinném ke dní 31. prosince 2017, včetně pfedpisů vydaných k jeho provedení.

Nahlédnutím do spisu odvolací orgán zjistil, že v pn^béhu řízeni si žadatel zvolil několik
zmocněnců. Podle § 33 správního fódu si může účastník řízení zvolit zmocněnce, zmocnění
k zastoupení prokazuje písemnou plnou mocí. V těže věci může mft účastník řízeni pouze
jednoho zmocněnce. K tomu odvolací orgán uvádí, že ze soudní judikatury plyne, že pověři-lí
k zastupování vice zmocněnců, jedná správní úřad s tlm, kterého k zastupování zmocnil jako
posledního, nebof se má za to, že touto plnou mocí ukončil předchozí zmocněni. V daném
případě tak odvolací orgán vychází z toho, že žadatel je zmocněn JUDr. Tomášem
Pelikánem, advokátem.
V krátkosti lze uvést, že v odvolání i jeho doplněni je vysloven nesouhlas s důvody, pro které
byla žádost zamítnuta. V souvislosti s existencí zápomého závazného stanoviska z hlediska
nakládání s odpady odvolatel uvedl, že stavební úřad nepostupoval v souladu se zákonem,
když toto závazné stanovisko vyžadoval až na základě novely zákona účinné od 1. ledna
2018 a že měl postupovat podle právní úpravy účinné v době zahájení řízení, která nic
lakového nevyžadovala. Dále namítl nesoulad tohoto závazného stanoviska se zákonem.
K argumentu stavebního úfadu, že nebylo vydáno souhlasné stanovisko Ministerstva
životního prostředí podle zákona EIA, odvolatel uvedl, že ho měl stavební úfad kjeho
předložení vyzvat, což neučinil. Odvolatel dále nesouhlasí s názorem stavebního úřadu,
že stavba je v rozporu s územním plánem, neboť předmět žádostí Je rozšířeni stávající
Čistlmy odpadních vod o čistý ekologický provoz s modemími technologiemi a takové
rozšíření nemitže být v rozporu s územním plánem. Nesouhlasí s tím, že stavební úřad se
odkázal na vyjádřeni JUDr. PhDr. Jiřího Plose a tvrdí, že jeho záměrem neni svážení odpadů
i ze vzdálenějšího okolí, jak uvedl stavební úřad. Dále odvolatel uvedl, že nevyhovující stav
odvodni kanalizace nemůže tiýt důvodem k zamítnutí žádosti, že nápravou technického
stavu se zabývá a že postačilo takovou skutečnost ošetřit utožením podmínky.
Vzhíedem kvčas podanému odvolání účastníka řízení u správního orgánu, který napadené
rozhodnutí vydal, odvolací orgán podle ustanoveni § 69 odst. 2 správního rádu přezkoumal
soulad napadeného rozhodnutí a fízení, .které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními
p^edpisy, přičemž správnost napadeného usneseni přezkoumal Jen v rozsahu námitek
uvedených v odvolání, a to na základě podloženého spisového materiálu.
Prvně považuje odvolací orgán za nutné zmínit právní ustanovení, která stavební úřad uvedl
ve výroku napadeného rozhodnutí, tedy ta, s odkazem na která Žádost o vydáni územního
rozhodnuti zamítl.
Podle § 92 odst. 2 stavebního zákona není-li záměr žadatele v souladu s požadavky
uvedenými v § 90, nebo jestliže by umístěním a realizací záměru mohly být ohroženy zájmy
chráněné tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy, stavební úřad žádost o vydání
územního rozhodnuti zamítne.
Podle § 149 odst. 3 správního řádu jestliže bylo v průběhu řízeni o žádosti vydáno závazné
stanovisko, které znemožfiuje žádosti vyhovět, neprovádí správní orgán další dokazování
a žádost zamítne.
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Podle g 51 odsL 3 Správního řádu je-li v souladu s požadavky § 3 zjlSténa skutečnost, která
znemožňuje žádosti vyhovét neprovádí správní orgán další dokazováni a žádost zamítne.

Krajský úrad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, k žádosti
odvolacího orgánu, vydal rozhodnuti ze dne 13. června 2019, č.j. KUKHK18698/ZP/2019/Le/4,.kterým podle § 97 odst. 3 správního fádu ve zkráceném prezkumném
rizeni zrušil - závazné stanovisko Magistrátu mésta Hradec Králové, odboru životního
prostředí, ze dne 11. prosince 2018, zn. SZ MMHK/226334/2018, ve zněni opravného
stanoviska ze dne 18. iedna 2019, zn. SZ íVIMHK/012441/2019. Toto rozhodnuti nabylo
právní moci dne 2. Cerverrce 2019.

Z odůvodněni napadenétio rozhodnuti odvolací orgán zjistil, že stavební úiad žádost
o vydáni územního rozhodnuti zamítl z následujících důvodů:
1) Nesouhlasné závazné stanovisko Magistrálu mésta Hradec Králové, odboru Životního
prostiMI, ze dne 11. prosince 2018, zn. SZ MMHK/226334/2018, vydané z hlediska
nakládáni s odpady,
2) Nesouhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí podle § ga zákona C. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na Životní prostfedl a o zméné některých souvisejících zákonů,
ve znéni pozdéjSich pFedplsů (dále jen ^ákon EIA*},
3) Nesoulad záméru s územně plánovači dokumentaci,
4) Nevyhovující technický stav odvodni kanaiizace (nefunkl^i úsek).
Odvolací orgán na základě těchto zjištěni a výše zmíněných ustanoveni tedy ve smyslu § 89
odst. 2 správního řádu přistoupil k pfezkumu odvolacích námitek, respektive zákonnosti
vydaného rozhodnuti.
K bodu pro zamítnutí žádostí 1.1) odvolací orgán uvádí následující.
Závazným stanoviskem Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí, ze dne
11. prosince 2018, zn. SZ MMHK/226334/2018, ve zněni opravného stanoviska ze dne
18. ledna 2019, zn. SZ MMHK/012441/2019, která byla podkladem pro vydání rozhodnuti,
byl k umístění stavby vyskjven nesouhlas z hlediska nakládáni s odpady. Problematika
nakládáni s odpady spadá do režimu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákon., ve znění pozdějších pfedpisů. DotCeným orgánem na tomto úseku
je v prvnim stupni podie § 79 odst. 4 obecní úi^d s rozšířenou působnosti, jeho nadřízeným
orgánem je podle § 178 správního rádu krajský ú^d.
V této souvistosti je nezbytné zmínit, že o závazných stanoviscích pojednává § 149
správního rádu. Podle § 149 odst. 1 správního rádu je závazné stanovisko úkon učiněný
správním orgánem na základě zákona, který neni samostatným rozhodnutím ve správním
rizeni a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnuti správniho orgánu. Správní
orgány příslušné k vydáni závazného stanoviska jsou dotčenými orgány.
Ustanoveni § 149 odst. 3 správního ^ d u uvádí, že jestliže bylo v průběhu rizenl o žádosti
vydáno závazné stanovisko, které znemožňuje žádosti vyhovét, neprovádí správní orgán
dalši dokazování a žádost zamítne.
Vpnpadé, že se účastnici řízení se závazným stanoviskem neztotožní, mají právo
napadnout ho ve svém odvolání podanému vůči rozhodnuti ve věd. Odvolací orgán je pak
povinen postupovat podle § 149 odst. 4 správního rádu, který stanoví následující. Jestíiže
odvolání směruje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá odvolací správní orgán
potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu
orgánu příslušnému k vydání závazného stenoviska. Tomuto správnímu orgánu zasílá
odvolání spolu s vyjádi^nlm správního orgánu prvního stupně a s vyjádřením účastníků.
Po dobu vyřizováni věci nadřízeným správním orgánem správniho orgánu, který je pflsiušný
k vydáni závazného stanoviska, lhůta podle § 88 odst. 1 neběží.
Vzhledem ktomu, že v odvolání bylo napadeno výše uvedené nesouhlasné závazné
stanovisko, odvolací orgán postupovat podle § 149 odst. 4 správního rádu a závazné
stanovisko Magistrátu mésta Hradec Králové, odboru Životního prostfedi, včetně k němu se
vztahujícímu opravnému stanovisku předložil jeho nadřízenému orgánu, kterým je Krajský
úrad Krák>véhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, kjeho potvrzeni
nebo zméné.

V krátkosti lze uvést, že předmětně závazné stanovisko byío zrušeno, nebof trpí vadami,
které způsobuji jeho nezákonnost z di^odu Jeho faktid(é neprézkoumateinosti způsobené
nedostatkem důvodů pro jeho vydáni. Odůvodněni napadeného závazného stanoviska
postrádá rozliodný důvod pro výrok uvedený v jeho závazné části, kdy důkazy fakticky
nebyly provedeny. Zároveň v rámci odůvodnění napadeného závazného stanoviska Jsou
uváděny i jiné důvody než ty, v nichž má mít dle zákona o odpadech oporu.
K odvolací námitce související s existenci záporného závazného stanoviska z hlediska
nakládání s odpady, a sice že stavební úi^d nepostupovai v souladu se zákonem, když toto
závazné stanovisko vyžadovai až na základě novely zákona účinně od 1. ledna 2018
a že měl postupovat podle právní úpravy účinné v dotié zahájeni rizeni, která nic takového
nevyžadovala, l^jský úrad Krákwěhradeckého kraje, odbor životního prostfedl
a zemědělství, uvedl následující. Zákonně zmocnění k vydáni závazného stanoviska bylo
do zákona o odpadech doplněno s účinnosti od 1. ledna 2018 zákonem č. 225/2017, který
nemá pro zákon o odpadech žádné přechodné ustanoveni, ze kterého by bylo možno
dovodit, že právní poměry za platnosti dfívějšich p^edpisú je třeba posoudit podle těchto
ptedpisů. Z toho důvodu tedy bylo nutné, i v tomto ptwi účinnosti zákona č. 225/2017
zahájeném řízení, k žádosti doložit závazné stanovisko z hlediska nakládáni s odpady.
K bodu pro zamítnutí Žádosti č. 2) odvoiací orgán uvádí následující.
Odvolací orgán zjistil, že v reakci na oznámení stavebního ú^du, že je pokračováno
v územním řízení, obdržel stavební úrad oznámeni Ministerstva životního prostředí ze dne
20. listopadu 2018, č.j. MZP/201S/550/1595, B vyjádfeným nesouhlasem s umístěním stavby,
a to z důvodu nesplněni povinnosti žadatele stanovené mu v § 9a odst. 6 zákona EIA.
Ustanoveni § 9a odst. 6 zákona EIA uvádí následující. Nejdříve 90 dnů před podáním žádosti
o zahájeni navazujícího flzenl, nejpozději v$ak v den podání žádosti o zahájení navazujícího
rizeni, předloží oznamovatel poslušnému úřadu, který vydaí stanovisko, dokumentaci
pro příslušné navazující flzenl včetně úplného popisu phpadných změn oproti záméru,
ke kterému bylo vydáno stanovisko, a to v rozsahu části nebo etapy záměru, která je
předmětem navazujícího rizeni. Příslušný úřad ovéM na základě oznámení o zahájeni řízení
zaslaného tomuto ú^du správním orgánem příslušným k vedení navazujícího řízení každý
záměr a vydá nesouhlasné závazné stanovisko, jesUiže doSto ke změnám záměru, které
by mohly mit významný negativní vliv na Životni prostředí, zejména ke zvýšení jeho kapacity
a rozsahu nebo ke změně jeho technoiogie, řízeni provozu nebo způsobu užíváni. Tyto
změny jsou pfedmétem posuzováni podle § 4 odst. 1 pism. g). Jestliže nedošlo ke změnám
záměru podle věty druhé, příslušný úí^d vydá souhlasné závazné stanovisko. V tomto
závazném stanovisku příslušný úřad s přihlédnutím k podkladům podle odstavce 1 urči, které
z podmínek stanoviska jsou v důsledku jiných změn záméru neproveditelné, a to případně
v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány. Pokud nebyly dokumenty podle věty první
předány ve stanovené íhúté, má se za to, že nebyly předány.
Navazujícím nzeni se podle § 3 pism. g) zákona EIA rozumí takové řízeni, ve kterém se
vydává rozhodnuti podle zvláštních právních pfedpisů, které povoluje umisténí nebo
provedeni záměru posuzovaného podle zákona EIA, tedy i územní řízeni.
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Vzhledem ktomu, že posuzováni vlivu na životni prostredi je složitou problematikou, která
diky Četným a obsáhlým novelám prochází neustálým vývojem, odvotaci orgán v rámci
součinnosti požádal opatřením ze dne 12. Června 2019,
KUKH-14266/UP/2019/Kd,
Ministerstvo životního prostředí, jakožto ústi'ednl orgán státní správy na úseku zákona EIA,
o součinnost, respektive o vyjádi^nl k aplikaci § 9a odst. 6 zákona EIA pro daný pffpad
a také o sdéleni, zda pfedmétný zámér disponuje platným stanoviskem EIA.

Podklady pro verifikaci musi oznamovatel předat v rámci zákonem stanovené lhůty nejdříve 90 dnů před podáním Žádosti o zahájeni navazujfaho řízeni, nejpozději pak v den
podáni Žádosti o zahájeni takového řízeni. Pokud by tato lhůta nebyla oznamovatelem
dodržena, ^. podklady byty předány buď příliš brzy (více než 90 dnů pteá podáním žádosti
o zahájeni navazujícího řízení), nebo pfíltš pozdé (po zahájeni navazujícího řízení), počítá
zákon s fikci n e p r á n i podkladů. Příslušný úřad za této situace nebude vydávat závazné
stanovisko a měl by sdělit orgánu vedoucímu navazující řízení, že oznamovatel nedodržel
zákonem stanovenou lhůtu pro předání podkladů, a tudíž nelze vydat závazné stanovilo.

Ktomu Ministerstvo životního prostředí ve svém sděleni ze dne 26. června 2019,
č.j. MZP/2019/550^93-Ko, uvedlo následující.
.Ministerstvo obdrželo oznámení Magistrátu mésta Hradec Králové, odboru stavebního
o zahájeni územního fizení o umlsláni stavby .Doplnénl technologie COV o fyzlkálné chemické čišténi průmyslových odpadních vod*,
MMHK/120949/2018 S T I / J l ze dne
19.10.2018. K tomuto oznámeni ministerstvo vydalo vyjádření (nikoli nesouhlasné
stanovisko), že z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzováni vlivů na Životní prostředí
a o zméné nékterých souvísejicteh zákonů, v platném zněni (dále jen ^ k o n ' ) , v souladu
s ustanovením § 9a odst. 6 zákona, nebyla ministerstvu předložena ze strany stavebníka,
společnosti Purum s.r.o.. Národní 961/25,110 00 Praha, dokumentace pro navazující řízení
včetně úplnétio popisu případných změn záměru.
Z tohoto důvodu ministerstvo nesouhlasilo s rozhodnutím o umístěni stavby.

Na základě ČI. II přechodných ustanovení zákona č. 326/207 Sb. bod 8. platnost
stanoviska k posouzeni vlivů provedení záměru na životni prostředí vydaného více než
5 let přede dnem nabytí účinností tohoto zákona, která neuplynula přede dnem nabyti
účinností tohoto zákona v důsledku přerušeni lhůty podle § 9a odsL 3 věty poslední zákona
č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinností tohoto zákona, uplyne dne
31. prosince 2018, nepožádá-li oznamovatel v této lhůtě o její prodlouženi; bude-li platnost
stanoviska prodloužena, lhůta podle § 9a odst. 4 věty druhé zákona č. 100/2001 Sb.,
věznění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, počíná běžet dnem, kdy
k prodloužení došlo.
Na základě tohoto ustanovení ministerstvo konstatuje, že společnost Purum s.r.o.
nepožádala k výše uvedenému o pn>dlouženI platností stanoviska, proto již nedisponuje
plabiým stanoviskem."

Na základě § 9a odst. 6, tzv. verifikaci provádí přísluSný úřad, který k záměru vydal
stanovisko EIA, ať už jde o stanovisko vydané pfed 31. 3. 2015 (Q. pFed účinností zákona
č. 39/2015 Sb.), nebo po tomto datu. Orgánem provádějícím verifikaci je tedy vždy ten
pffslušný ú^d, který k danému záměru vydal stanovisko EIA, a to i v pflpadě, kdy by se
na základě změny právní úpravy po vydání stanoviska změnila pfIsIuSnost k vedení procesu
EIA pro daný ^ m ě r . Verifikace se provádí pro účely navazujícího řízeni; pokud je
navazujících flzeni k Jednomu záměru vlce, provádí se pro účely každého z tdchto řízení.

Odvolací orgán tedy nemá pochyb o tom, že do navazujícího řízeni, tedy do předmětného
územního řízeni bylo tfeba p^k>žit závazné stanovisko vydané podle § 9a odst. 6 zákona
EIA. Skutečnost, Že záměr podléhá posouzení EIA. plyne ze samotného spisu, kdy bylo
žadatelem k žádosti doloženo stanovisko k posouzeni vlivů provedeni záměru na životní
prostředí vydané Ministerstvem životního prostředí dne 27, dubna 2007, č.j. 31771/ENV/07,
a dále je o této skutečnosti pojednáno i v textové Části dokumentace.

Podkladem pro provedení verifikace je dokumentace pro dané navazující fizení včetně
úplného popisu případných změn oproti záménj, ke kterému bylo vydáno stanovisko. Tento
podklad musí být příslušnému úřadu zaslán v ziákonem stanovené lhůtě - nejdříve 90 dnů
před podáním žádosti o zahájeni navazujícího řízení, nejpozději pak v den podání Žádosti
o zahájeni takového fizení.

Odvolací námiUta, Ze stavební úřad měl stavebníka k předloženi souhlasného závazného
stanoviska Ministerstva životního prostředí vyzvat, Je důvodná. V případě, že stavební úřad
shledal žádost o vydání územního rozhodnuti, respektive k ní připojené přílohy
nedostatečnými, byl povinen postupovat podle § 86 odst. 5 stavebního zákona, tj. žadatele
vyzvat k doplnění a řízení přerušit.

VerlTikaca se vždy provádí v rámci navazujícího řízení, a to na základě oznámeni o zahájení
takového řízeni zaslaného příslu&nému úřadu správním orgánem přIsIuSným k vedení
navazujícího řízení. Podle bodu 2 přechodných ustanovení k zákonu č. 39/2015 Sb. se
musela verifikace provádět i v případě navazujících řízení zahájených přede dnem nabyti
účinnosti novely
před 1. 4. 2015), a to dokonce i tehdy, jestliže lhůta pro uplatněni
závazných stanovisek dotčených orgánů (např. § 89 odst. 1 stavebního zákona) uplynula již
před nabytím účinnosti novely. V takovém případě musel správní orgán přIsluSný k vedeni
navazujícího řízeni zaslat příslušnému úřadu oznámení o zahájeni fizení dodatečně
a poskytnout mu přiměřenou lhůtu.

K bodu pro zamítnuti žádostí č. 3) odvolací orgán uvádf následující.

V rámd verifikace příslušný úřad na základě podkladů předložených mu oznamovatelem
ověří každý záměr z hlediska toho, zda v porovnání se záměrem, který byl předmětem EIA,
do£lo k jeho phpadným změnám, které by mohly mit významný negativní vliv na životni
prostředí - demonstrative jsou uvedeny změny spoCIvajíci ve zvýšení kapacity a rozsahu
záměru nebo ve změně technologie, řízení provozu nebo způsobu ullvánl.
Dojde-Ii příslušný úřad k závěro, že došlo ke změnám záměru, které by mohly mít významný
negatívni vliv na životni prostředí, vydá nesouhlasné závazné stanovisko.

V tomto bodu stavební úřad zkonstatoval nesoulad záměru s Územním plánem mésta
Hradec Králové (dále jen .Úpm HK"), který je základním koncepčním územně plánovacím
dokumentem a nástrojem pro regulování územního rozvoje města Hradce Králové a který byl
v Zastupitelstvu města Hradec Králové schválen dne 21. ledna 2000 usnesením
č. ZM/1999/14. Vyhláška města Hradec Králové č. 1/2002 o závazné části Úpm HK, kterou
byla vyhlášena závazná část Úpm HK, vymezená usnesením Zastupitelstva mésta Hradec
Králové č. 249/2002 ze dne 25. června 2002 o schválení změny Úpm HK Č. 25, nabyla
účinnosti dne 18. července 2002.
Stavební úřad uvedl, že ověřil, že hlavní výkres je označen ověřovací doložkou. Dle tohoto
výkresu se záměr nachází v zastavěném územi města Hradce Králové ve stabilizované
funkční ploše .plochy výroby a služeb bez negativního vlivu na okolí", vyznačené šedou
barvou. Tato funkční plocha je dle závazné částí Úpm HK charakterizovaná jako území
sloužící k umístění staveb pro výrobu, skladování a manipulaci s materiály, jejichž nároky
na přepravu nevyvolávají přetíženi mlstni dopravy a případný negatívni vliv jejKh technologii
a Činnosti nezasahuje mimo hranice areálů.
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Stavební úřad po posouzení souladu záméru s Úpm HK dospěl k závěru, že záměr není
v souladu s funkčním využitím stanoveným pro .plochy výroby a služeb bez negativního vlivu
na okolí". Ktomu uvedl, že ho nelze zařadit mezi přípustné využiti hlavní a ani mezi
přípustné využití doplř^kové, neboť stavba neslouží k doplnění hlavní funkce a k dosažení
optimálního funkčního využiti. Stavba, jak dále uvedl stavební úřad, nebude sloužit
pro stávající areál, ale jako komerční zařízení, které bude určeno k likvidaci dovážených
odpadů.

V ploše funkčního využiti označené „Plochy výroby a služeb bez negativního vlhřu
na okoíf V S - stav".

V souvislosti s problematikou územního plánování prvně odvolací orgán uvádí, že s účinnosti
od 1. ledna 2018 došlo na tomto úseku k podstatné novele stavebního zákona. Ustanovení
§ 96b totiž zavedlo institut závazného stanoviska orgánu územního plánováni. Orgánem
územního plánování prvního stupně je obecní úřad s rozšířenou působností, jeho
nadřízeným orgánem, tedy i orgánem příslušným k přezkoumáni závazného stanoviska je
krajský úřad.
Jak již bylo výše zmíněno, v daném případě se postupuje podle úpravy stavebního zákona
účinné před dnem 1. ledna 2018. Nicméně vzhledem ktomu, že orgánům územního
plánování byla svěřena pravomoc k posuzování záměru ve vztahu k územně plánovací
dokumentaci, čímž bylo deklarováno, že tato odbomost náleží jim, odvolací orgán se s touto
otázkou obrátil právě na orgán územního plánování krajského úřadu. Odvolací orgán má
za to, že tento postup je zcela oprávněný a vzhledem k tomu, že se jedná o organizační úsek
téhož správního orgánu, k jakému se řadí odvolací orgán, je možně, či dokonce žádoucí
z něj vycházet.
Kvéci orgán územního plánování krajského úřadu ve svém sdělení ze dne 3. června 2019
uvedl následující.
»Pro katastrální území Březhrad je platný Územní plán města Hradec Králově, který byl
schválen obecně závaznou vyhláškou, která nabyla účinností (dle evidence íLAS) dne 01.03.
2000. Obecně závazná vyhláška města Hradec Králově č. 1/2002 o závazně části Územního
plánu města Hradec Králově, vymezená usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové
č. 249/2002 ze dne 25.06.2002 o schválení změny Územního plánu města Hradec Králové
č. 25. nabyla účinnosti dne 18.07.2002.
Pro shora citované katastrální území platí Územní plán města Hradec Králově a také
je řešena Změnou č. 25 Územního plánu města Hradec Králové (dále jen .změna č. 25")
jejím obsahem byla změna vymezení závazné části územního plánu města Hradec Králové
(limity využiti území) a vyhlášení závazné části obecně závaznou vyhláškou. Uvedená
změna se týkala celého správního území města Hradec Králové - schválena obecné
závaznou vyhláškou, která nabyla účinnosti dne 18.07.2002.

Obr. - Výřez grafická část ÚPM funkční využití území B. 2. schéma řešeného území podle
dotčených pozemků
V textové části závazné částí Územního plánu města Hradec Králové a jeho změn označené
schvalovací doložkou v kapitole označené jako: A. 11. 3. .Limity využití území vyjádřené
v regulativech' jsou pro pkichy označené jako „Plochy výroby a služeb bez negativního
vlivu na okolí V S - stav„ stanoveny následující podmínky pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití:' Územi sloužící k umístěni staveb pro výrobu, skladování a manipulaci
s materiály, jejichž nároky na přepravu nevyvolávají přetížení místní dopravy a případný
negativní vliv jejich technologií a činností nezasahuje mimo hranice areálů."

Přípustné využití hlavní:
stavby pro výrobu mimo staveb pro výrobu s negativním vlivem na okolí
stavby pro výrobní a opravárenské služby
stavby technrckých služeb
stavby pro výrotKii stavební činnost, stavební dvory
stavby pro skladování a prodej (prodejní sklady)
stavby pro servisní a opravárenské služby
autobazary a autopůjčovny a jim podobné areály
skladové a manipulační plochy

Předmětná lokalita je také řešena Změnou č. 222 Územního plánu města Hradec Králové
(dále jen „změna č. 222") - vydaná formou opatření obecné povahy, která nabyla účinnosti
dne 22.07.2010, jejím obsahem byla změna požadavků na množství kapacit pro dopravu
v kiidu. Uvedená změna se týkala celého správního územi města Hradec Králové.
Z Územního plánu města Hradec Králové a jeho změn, které byly uloženy k archivaci
na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, jemuž byly poskytnuty ve smyslu ustanovení
§ 165 stavebního zákona je zřejmé, že byly opatřeny schvalovací doložkou (záznamem
o účinnosti). Z Územního plánu města Hradec Králové a jeho změn vyplývají pro územi
dotčené záměrem následující skutečnosti.
Nahlédnutím do Územního plánu mésta Hradec Králově a jeho změn do jejich grafické části,
konkrétně do výkresu označeného jako „funkční využití území B. 2.", který byl označen
schvalovací doložkou, oddělení územního plánování konstatovak), že pozemky
v katastrálním územi Březhrad, na nichž je záměr vymezen, se nachází v zastavěném území
9

Přípustné využití doplňkové:

-

stavby pro administrativu - jako součást areálů a staveb hlavních
stavby pro prodej (velkoobchod i maloobchod) jako součást výrobních areálů,
související s výrobní činnosti
ČSPH kategorie B
stavby pro nakládání s odpady
10
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místní a účelové komunikace pro motorová vozidla, komunikace pro pěši a cyklisty,
vlečky
garáže pro osobni a nákladní automobily a speciální vozidla
odstavné a parkovací plochy pro osobni a nákladní automoiMly, spedélní vozidla.
motocykly a kola
služební byty
stavby pre zdravotnictví, vzdělávací a stravovací zařízení jako součást areálů
a staveb hlavních
liniové a piošné sadovnické porosty, ízoiační zeíeň
stavby pro technickou vybavenost
stavby pro pfechodné ubytování zaměstnanců, Jako součást areálu a staveb
hlavních
stavby pro výzkumně, vývojové, zkušební a projekční provozy
stavby pro stravování Jako součást areálů a staveb hlavních
stavby pro MHD
MepřlDustnéwužItl:
stavby pro výrabu s negativním vlivem na okoli
stavby pro bydlení mimo služební byty
stavby pro školství mimo dílen učňovského školství
stavt)y pro sociální péči, zdravotnictví a kulturu mimo uvedené v přípustném využití
území
stavby pro prodej mimo uvedené v přípustném využiti území
zemědělské stavby
stavby pro rekreací
hřbitovy
Výše uvedená zjištěni se stala podkladem pro vyhodnocení otázky, zda záměr
umístit do předmětného území byl v souladu splatnou územně plánovací dokumentaci.
Soulad s územně plánovací dokumentaci Je obyčejné dán v případě, že záměr odpovídá
hlavnímu využiti nebo přípustnému využití, případné podmíněné přípustnému využití, Jak
Je stanoveno územním plánem pro dotčenou plochu, a zároveň neni uveden v nepřípustném
využití, netx). v případě koridoru, není vyloučen podmínkami pro využiti koridoru, případně
ho nevylučují požadavky, kritéria a podmínky pro rozhodováni stanovené v zásadách
územního rozvoje.
Jak vyplývá zvýše uvedeného předmětný záměr. Je umisťován v zastavěném území
v plochách hinkčnlho využiti označených Jako „Plochy výroby a služeb bez negativního
vlivu na okolí V S - stav", pro které Jsou Jako přípustné využiti doplňkové uvedeny „stavby
pro nakládání s odpady" a .stavby pro technickou vybavenosť.
Přípustné využití doplňkové Je definováno v textové části závazné části Územního piánu
města Hradec Králové a Jeho změn v bodu A. 11. 1. jako .využití území, které vdané
funkční ploše umožňuje umisťovat a povolovat stavby, jejich změny, změny v užíváni
a rozhodovat o využiti území, které nejsou ploftnA a významově rozhodifjlci. ale slouží
k doplněni hlavni funkce a k dosaženi optimálního funkčního využití. Současně mu rovněž
odpovídají stavby, které nemohou biýt v území či ploie umístěny samostatně, ale pouze jako
součást nebo doplněk přípustného využiti plochy, nebo Jsou nezbytným vyt)avenim
pro obsluhu dané lokality'.

V areálu, který historicky tvořil Jeden soběstačný celek se vSemi doplňkovými funkcemi
včetně ČOV. Hlavním zdrojem splaškových vod byla zejména porážka se zbytky krve
a z v í c í c h výkalů včetně doprovodných Ájnkcí". Dále se k popisu stavby na str. 2 uvádí,
že,/\reál skiužf v současně době Jako mechanicko - blologH:ká čistírna odpadních vod
v majetku a v provozním areálu společnosti Bauxen s. r. o. v Březhredu. Dříve se zde
nacházel masokombinát Bfezhrad společnosti SALMA HK*.
Zvýše citovaného Je tedy zřejmé, že stávající Čistíma odpadních vod (dále Jen . Č O V )
sloužila v minulosti Jako doplňková stavba ke stavbě stoužíci potravinářské výrobě
(masokombinát společnosti SALMA HK) v rámd Jednoho spoíečného areálu a naplňuje tak
soulad s Územním plánem města Hradec Krákwé včetně Jeho změn.
V obsahu předmětné souhrnné technické zprávy se na str. 12 mimo jiné k záměru dále
uvádí, že .Masokombinát Březhrad již delší dobu nefunguje. V současné době se v areálu
nachází ve výrobních prostorách finna EUROICE, vyrábějící zmrzlinové smési ze surovin,
jejichž záMad tvofí suiené mléko. Odpadni vody z této výroby jsou rovněž poměrně značně
zatížené, ale ani z daleka nevyužijí celou ČOV v (úvodní velikost), pouze menši část".
K pí^dmétnému záměru se v souhrnné technické zprávě dále uvádí, že v posledním období
ČOV „čisti pro firmu Eurolce 50 000 nr> odpadních vod ročně, Jedná se o vody splaškové
a bkilogicky odbouratelně průmyslové a k Jejict> čištění není potfeba významnější množství
chemikálir'.
.Cilem rekonstrukce bude Cttténl a odstraněni 100 000 m^/rok odpadních vod
a kapalných odpadů, které budou z 60 % pfljímány Jako odpady N, připadni O (cca
40 % kapalné odpady N a cca 10 % kapalné odpady O nebo média vedená Jako
odpadni voda buď bez čl s otisahem nebezpečných nebo zvláiť nebezpečných látek).
Plánovaná kapadta bude 50 000 m^/rok dšténých odpadních vod a dále odstraňování
odpadu N do výše 50 0001 ročně a odstraňováni odpadu O do výše 50 0001 ročně, ale
s podmínkou, že suma odpadu nepřekročí 50 0001 ročné*.
V rámci navrtiovaného záměnj pak ze souhrnné technické zprávy, konkrétně str. 11 dále
vyplývá, že doprava dodavatelů odpadních vod a kapalných odpadů do ČOV bude zajištěna
nákladními automobiíy, nebo dstemovými vozidly ze sménj od Hradce Králové i od Pardubic
(z dálnice Dl 1) po silnici 1/37 s využitím odbočovacich pruhů, takže doprava na 1/37 nebude
příjezdem a odtxičenim dotčena vůbec, Jediná křižovatka, která bude příjezdem dotčená, je
křižovatka ulic Rovná a Březhradská.
Jak Je tedy k předmětnému záměru ze shora dtované souhrnné technické zprávy zřejmé,
jeho předmětem ]e vybudován) ČOV vCetné soutwiu staveb, kterou dojde ke zrněné využiti
stávajk:! ČOV na zcela nové zařízeni pro nakládání s odpady, když se méni nejen kapacita
množsM. ale také dmh odpadů, které budou v předmětné ČOV íikvidovány.
Dále je ze shora uvedeného zřejmé, Že bude docházet ke svozu odpadních vod a kapalných
odpadů dopravovaných do ČOV mimo stávajíc! areál. Podle Územního plánu města Hradec
Králové a Jeho změn je však stavební rozvoj ČOV v pfedmětné ^nkčni pk>Se v rámd
přípustného využití doplňkového svázán pouze s hlavni funkci předmětného areálu.

Nahlédnutím do dokumentace pro územní rizeni, která byla podkladem pro shora citovaně
rozhodnuti o umístěni stavby, konkrétně do Souhrnné technické zprávy, zpracované
Ing. Bohuslavem Koubou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT
0600768, v únoru 2016 (dále jen .souhrnná technická zpráva") bylo mimo Jiné v části
označené jako ,1. Popis stavby" na str. 12, jištěno že .navrtiovaná stavba se nachází

Územní plán města Hradec Králové a Jeho změny, prostřednictvím podmínek funkčního
využití nepřipouští takové změny zařízení pro likvídad odpadů, vtom sméru, že by
napířiovaly kdtérla pro přípustnou funkd předmětné plochy funkčního využití, ale pouze pro
využiti doplňkové tedy. že bude předmětný záměr pouze doplňovat území areálu sloužícího
podle platné územně plánovací dokumentace k umístění staveb pro výrobu, skladování
a manipulad s materiály, Jejichž nároky na přepravu nevyvolávají ptetižení místní dopravy,
ale ani nepřipouští případný negativní vliv jejich technologií a činností zasahovat mimo
hranice areálu.
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Na Základě shora uvedeného tedy lze shrnout, že umístění dtovaného záměru do územi
je nejen proti smyslu koncepce dané Uzemním plánem města Hradec Králové a jeho změn,
když tento ve svém obsahu mimo Jiné navrhuje pro umisťováni staveb pro čištěni odpadních
vod plochu funkčního využití označenou jako .l^lochy technického vybaveni T V , ve které
je možné jako přípustné využití hlavní umisťovat .stavby pto odkanalizování (sloužící
k odvádění odpadních vod a jiných vod) a čištění případně jiné zneškodi^ování odpadních
vod*, ale byl by v rozporu svalenými zájmy chráněnými stavebním zákonem a předpisy
vydanými k jeho prováděni.

Za stavby doplňkové přípustné Je lotíž dle Úpm HK nutno chápat pouze takové stavby, které
se svou funkci vztahují ke stavbě hlavni, neboli k doplněni hlavni funkce. V daném případě je
v současnosti hlavni funkcí areálu, v němž byla stavba navržena umístit, produkce
zmrzlinové směsi. Z dokumentace však jednoznačně plyne. 2e záměr má být využíván
pro likvidaci dovážených odpadů, nikoli odpadů z produkce zmrzlinové směsí.

Vzhledem k tomu byl na základě posouzeni předmětného záméru zjištěn nesoulad ve vztahu
k Územnímu plánu mésta Hradec Králové a Jeho změn. <
Lze tedy shmout, že předmětný záměr spočívající v likvidaci do areálu svezených odpadů,
nevyhovuje regulatívům Úpm HK, neboť taková činnost neni dopli\ková k funkci hlavní.
K v odvolání uvedenému nesouhlasu stím, že stavební úřad se při posouzení souladu
záměru s územním plánem odkázal na vyjádteni JUDr. PhDr. Jiřího Plose a v něm uvedené
tvrzení, že záměrem není sváženi odpadů i ze vzdálenějšího okolí, odvolací orgán uvádí,
že zmíněné vyjádřeni je zcela bezvýznamně, neboť odvolací orgán tuto skutečnost sám
ověřil. A pokud se týká tvrzení, že záměrem není svážení odpadů i ze vzdálenějšího okolí,
odvolací orgán uvádí, že tato skutečnost je přímo uvedena v souhmné technické zprávě, a to
např. na stí*. 12. Vždyf právě prostřednictvím dokumentace přikládané k žádosti, které je
souhrnná technická zpráva nedílnou součásti, žadatel stavebnímu úřadu zobrazuje svou vizi
záměru. Dokumentace je tak stěžejním podkladem pro posouzení žádostí. A vdaném
připadá je v samotné dokumentaci o svozu odpadů pojednáno.

Rozpor záměru s Úpm HK, tedy s požadavky § 90 pism. a) stavebního zákona, který
stavební úřad zkonstatoval pod bodem 3), je důvodem pro zamítnuti žádosti podle § 92
odst. 2 stavebního zákona. Toto ustanoveni byto citováno již shora.
Ve výroku rozhodnutí stavební úfad dále uvedl, že k zamítnuti žádostí je i důvod uvedený
v § 149 odsL 3 správního řádu, tedy nesouhlasné závazné stanovisko, které brání žádostí
vyhovět, tedy důvod uvedený pod bodem t). Tato skutečnost se však v odvolacím řízení
neprokázala. V návazností na to bylo odvolacím orgánem přikročeno ke zméné výroku
rozhodnutí.
Pokud se týká důvodu pro zamítnuti žádostí uvedeným stavebním úřadem pod bodem 2),
odvolací orgán konstatuje. Že byla ověřena absence závazného stanoviska vydaného podle
§ 9a odst. 6 zákona EIA. Toto je rovněž důvod pro zamlbiutí žádostí podle § 92 odst. 2
stavebního zákona. Jak bylo uvedeno v odvolání, stavební úfad byt povinen žadatele
k ptedk>ženl závazného stanoviska vyzvat, což neučinil. Nicméně tato skutečnost v současné
chvílí nemůže zvrátít výsledek řízení, když byl jednak shledán rozpor záměru sÚpmHK
a dále bylo konstatováno, že záměr pozbyl platné stanovisko EIA, které je předpokladem
pro vydání závazného stanoviska podle § 9a odst. 6 zákona EIA.
Důvodu pro zamítnutí žádosti stavebním úřadem uvedený pod č. 4) odvolací orgán
nepfisvědčil.

K bodu pro zamítnuti žádostí č. 4) odvolací orgán uvádí následující.
Za tento důvod stavební útaó označil nevyhovující technk^ stav odvodní kanalizace
(nefunkční úsek). Ktomu stavební úfad uvedl, že odvodní kanalizaci je voda po p ^ š t é n l
odváděna z COV do stávající vodoteče, kterou je řeka l^t>e. Stavební úřad uvedl, že
o nevyhovujícím stavu svědčí dokumenty založené ve spise, k čemuž zmínil sděleni
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, oddělení vodního hospodářství, rozhodnutí
Krajského úřadu Kráhivéhradeckěho kraje, odboru žřvotíifho p r o s t ř i , vydané ve věci
žádostí o změnu integrovaného povoleni, a stanovisko Magistrátu města Hradec Králové,
odboru životního prostředí.
Odvolací orgán v této souvislostí připomíná. Že podle § 154 odst. 1 stavebního zákona je
vlastník stavby povinen udržovat stavbu podle § 3 odst. 4 po celou dobu jejl existence. Podle
§ 3 odst. 4 stavebního zákona se údržbou stavby rozumějí práce. Jimž se zabezpečuje její
dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se
prodloužila jejl uživatelnost.
V případě, že tedy odvodni kanalizace nemá vyhovující technický stav, stavebník je povinen
plikročit k provedení její údržby. Je to jeho povinnost. V případě, že by tak neučinil, stavební
úfad mu může údržbu podle § 139 stavebního zákona nafídít. Není však možné z důvodu
zanedbané údržby zamítnout žádost o umístěni stavby, která se stavbou, jejiž údržba byla
doposud zanedbána, souvisí. Jejl vlastník totiž může k údržbě kdykoli přistoupit.
K důvodům pro zamítnuti žádosti o vydáni územního rozhodnuti, které stavební úfad označil
do bodů 1) až 4), lze odvolacím orgánem shmout následující.
Bylo prokázáno, že stavba je v rozporu s Úpm HK. Stavbu, ač se jedná o stavbu
pro nakládání s odpady, 6 stavbu pro technickou vybavenost, které jsou v ploše .plochy
výroby a služeb bez negativního vlivu na okolí V S - stav" přípustné doplÁkové, nelze umístit.
13

Lze tak shmout. že vzhledem ke zjišténim. která odvolací orgán učinil na základě přezkumu
napadeného rozhodnuti podle § 89 odst. 2 správního řádu, mu nezbývá než konstatovat,
že odvolací námíUty jsou ^ástí nedůvodné a zčásti důvodné. Nicméně pokračováni v řízeni
brání skutečnost, že stavba je v rozporu s požadavky § 90 písm. a) stavebního zákona, tedy
v rozporo s platným Územním plánem města Hradec Králové.
Odvolací orgán účastníky řízení opatřením ze dne 17. července 2019. č.j. KÚKHK14266/UP/2ai9, vyrozuměl. Že podle § 36 odst. 3 správního tétíu maji možnost vyjádřit se
k podkladům pro vydání rozhodnutí. Následně se k odvolacímu orgánu dostavil zástupce
žadatele, zástupce Statulámlho města Hradec Králové a zástupce spolku Zdravý a bezpečný
Bfezhrad. o.s. Posledně dva zmíněni pak k odvolacímu orgánu učinili písemné vyjádření,
v jejichž obsahu vyjádřili souhlas s rozhodnutím stavebního úřadu. Vzhledem k tomu, jak
odvolací orgán o podaném odvolání rozhodl, se k těmto vyjádřením odkazuje na shora
uvedené.

Pokud se týká okrohu účastníků fizení, byl stanoven následovně.
Účastníci územního řízení podlQ ^ 85 odst. 1 a odsL 2 olsm. al stavebního zákona:
- Punim s.r.o., IDDS: gd4vr6h
cestou zmocněnce JúDr. Tomáše Pelikána, advokáta, IDDS: etpdtdr
- Statutární město Hradec Králové, zastoupené odborem strategidcého plánováni
a projektového fizení. Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IDDS; bebb2in
- EUROICE s. r. o., IDDS: dvnuzaq
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakía, a.s., IDDS: pmigtdu

14

KU KHK-14266/U P/2019/Kd

KUKHK-14266/UP/2019/Kd

Účastnici územního řízeni podle ^ 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona:
- osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k pozemkům a stavbám na nich:
st. p. č. 290 a stavba technického vybavení bez č. p./č. e. na tomto pozemku,
st. p. č. 160/2 a stavba pro výrobu a skladování bez č. p./č. e. na tomto pozemku,
st. p. č. 160/4 a stavba pro výrobu a skladováni bez č. p./č. e. na tomto pozemku,
st. p. č. 160/5 a stavba pro výrobu a skladování bez č. p./č. e. na tomto pozemku,
st. p. č. 160/10 a stavba pro výrobu a skladování bez č. p./č. e. na tomto pozemku,
st. p. č. 160/11 a stavba pra výrobu a skladování č. p. 148 na tomto pozemku,
st. p. č. 160/18 a garáž bez č. p./č. e. na tomto pozemku,
st. p. č. 160/19 a jiná stavba bez č. p7č. e. na tomto pozemku,
st. p. č. 160/23 a jiná stavba bez č. p./č. e. na tomto pozemku,
st. p. č. 160/24 a jiná stavba bez č. p./č. e. na tomto pozemku,
st. p. č. 160/25 a jiná stavba bez č. p7č. e. na tomto pozemku,
st. p. č. 160/26 a jiná stavba bez č. p./č. e. na tomto pozemku,
st. p. č. 160/27 a stavba pro výrobu a skladování bez č. p./č. e. na tomto pozemku,
st. p. č. 160/28 a stavba pro výrobu a skladováni bez č. p./č. e. na tomto pozemku,
st. p. č. 160/30 a jiná stavba ttez č. p./č. e. na tomto pozemku,
st. p. č. 160/15 a jiná stavba bez č. p7č. e. na tomto pozemku,
st. p. č. 160/16 a jiná stavba bez č. p./č. e. na tomto pozemku,
st. p. č. 160/17 a jiná stavba bez č. p./č. e. na tomto pozemku,
st. p. č. 160/6 a stavba pro výrobu a skladování bez č. p./č. e. na tomto pozemku,
st. p. č. 160/7 a stavba pro výrabu a skladování bez č. p./č. e. na tomto pozemku,
st. p. č. 160/26 a jiná stavba bez č. p7č. e. na tomto pozemku,
st. p. č. 160/34 a jiná stavba bez č. p./č. e. na tomto pozemku.
st. p. č. 135 a garáž bez č. p./č. e. na tomto pozemku,
st. p. č. 160/3 a stavba pro výrobu a skladování bez č. p./č. e. na tomto pozemku,
st. p. č. 160/9 a stavba pro výrabu a skladování bez č. p./č. e. na tomto pozemku,
st. p. č. 160/22 a jiná stavba bez č. p7č. e. na tomto pozemku,
st. p. č. 160/31 a jiná stavba bez č. p./č. e. na tomto pozemku,
st. p. č. 136 a jiná stavba bez č. p./č. e. na tomto pozemku,
st. p. č. 160/35 a stavba pra výrobu a skladování bez č. p./č. e. na tomto pozemku,
st. p. č. 160/36 a stavba pro výrobu a skladování bez č. p./č. e. na tomto pozemku,
st. p. č. 160/8 a stavba pro výrobu a skladování bez č. p./č. e. na tomto pozemku,
st. p. č. 160/37 a stavba pra výrobu a skladování bez č. p./č. e. na tomto pozemku.
st. p. č. 160/20 a stavba ubytovacího zařízení č. p. 196 na tomto pozemku,
st. p. č. 280 a jiná stavba bez č. p./č. e. na tomto pozemku,
st. p. č. 224 a stavba technického vybavení bez č. p./č. e. na tomto pozemku,
st. p. č. 223 a jiná stavba bez č. p./č. e. na tomto pozemku,
st. p. č. 222 a víceúčelová stavba č. p. 177 na tomto pozemku,
st. p. č. 225 a jiná stavba bez č. p./č. e. na tomto pozemku, vše v katastrálním území
Březhrad
pozemky p. č.: 131/2, 131/4, 114/25, 131/15, 726/4, 113/12, 113/11, 114/21, 112/2,
241/38, 112/5, 112/6, 112/7. 113/1, 113/13, 113/14, 113/15, 113/16, 113/18. 114/22,
114/23, 114/24, 241/30, 661/1, 661/2. 661/3, 726/1, 726/2, 726/3, 726/5, 726/6, 113/10,
737, 720, 721, 748/2, 751/4, 751/5, 751/7, 751/8, 751/11, 748/3, 751/9, 738/1, 750,
738/2, 737, 109/12, 113/2, 114/3, 114/1, 112/1, 113/7, 113/9, 114/2, 114/20, 503/11,
508/10, 508/121, 109/11, 113/8, 113/10, 736/1, 736/2, 736/3, 109/1, 109/3, 739, 749,
751/2, 751/3, 751/6, 751/10, 751/12, 747, 660, 115, 659/2, 116/1, 241/27, 659/1, 116/2,
241/28, 241/29, 241/36, 241/37, 241/1, 241/26, 280, 292/18, 241/67, 241/65, 241/66.
241/64, 131/9. 131/8. 131/10. 131/11, 131/7, 131/14, 131/6, 131/5, 131/12, 131/13,
241/40, vše v katastrálním území Březhrad

Zdravý a bezpečný Březhrad, o. s., U Lesíka 159, 503 32 Hradec Králové
cestou zmocněnce: Mgr. Ing. Ján Bahýl. advokát, IDDS: 8dks3du
Český svaz ochránců přírody základní organizace „Orlice" Hradec Králové, Lhotecká
179, 500 09 Hradec Králové
a dále osoby, jejíchž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být rozhodnutím přímo dotčeno

Poučeni
Proti tomuto rozhodnutí se podle § 91 odst. 1 zákonač. 500/2004 Sb., správní řád, věznění
pozdějších předpisů, nelze dále odvolat.
/''ww^/T^

z p. Inii/OanaTCIórandbvá
referent oddělení stayjbbního řá
Doručí se následovně:
Jednotlivě na dodeiku
-

účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 a odst. 2 písm. a) stavebního zákona

Veřejnou vyhláškou
- účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona
- veřejnost podle zákona č. 6/2010 Sb., úplné znění zákona o právu na informace
o životním prostředí.
Na vědomí
Magistrát města Hradec Králové, odbor stavební. Příloha: spis
K vyvěšení, následnému potvrzení a vrácení
'Magistrát města Hradec Králové, ČSA 408, 502 00 Hradec Králové
Krajský úřad KráióvsnraflecKsr^o kraje, zae
Toto razhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů, patnáctým dnem po vyvěšení
se písemnost považuje za doručenou, byla-li zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
Po dobu vyvěšení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí na úřední desce bylo toto
rozhodnutí zveřejněno i způsobem umoží^ujícím dálkový přístup.

Správa železniční a dopravní cesty, s. o., IDDS: uccchjm
Povodí Labe, s. p., IDDS: dbyt8g2
obec Opatovice nad Labem, IDDS: kvsbqar
Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., IDDS: xsdgx3v
Bytové družstvo Březhradská 149, 503 32 Hradec Králové
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