KRAJINA PRO ŽIVOT
Krajský úřad Středočeského kraje
Prostřednictvím
Městský úřad Říčany - Stavební úřad
Melantrichova 2000
251 01 Říčany
K č.j.: 354/2018-MURI/OSÚ/00029
K sp. zn.: 61293/2017Ma
V Průhonicích dne 18. dubna 2018

Datovou schránkou: skjbfwd

Věc:
A. Odvolání proti rozhodnutí o změně umístění stavby na stavbu komerční obchodní centrum
Kostka Čestlice a stavebnímu povolení na stavbu komerční obchodní centrum Kostka Čestlice
č.j.: 354/2018-MURI/OSÚ/00029 datovanému 31.1.2018.
B. Žádost o nařízení předběžného opatření dle § 61 správního řádu (zákona č. 500/2004 Sb.).



Spolek Krajina pro život se tímto odvolává proti vydanému územnímu rozhodnutí a
stavebnímu povolení ve věci Kostka Čestlice č.j.: 354/2018-MURI/OSÚ/00029
datovanému 31.1.2018.



Žádáme o nařízení předběžného opatření tak, aby se stavebník zdržel zemních prací a
stavební činnosti do doby vydání správního rozhodnutí, dle § 61 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů.



Odvolání proti napadenému rozhodnutí odvolatel podává proti výrokové části v plném
rozsahu.



Napadené rozhodnutí odvolatel považuje za nezákonné a věcně nesprávné. Odvolání
proti napadenému rozhodnutí podává z následujících konkrétních důvodů.

1. Stavební úřad Městského úřadu Říčany (dále jen stavební úřad) hrubě porušil procesní
oprávnění odvolatele tím, že jej neinformoval o zahájení řízení, čímž mu neumožnil se
do řízení přihlásit a podávat námitky.
a.

Dne 20.11.2017 podal žadatel žádost o vydání společného rozhodnutí na změnu
územního rozhodnutí č.j.: 59336/2015-MURI/OSÚ/00029 ze dne 3.12.2015, spis. zn.
16175/2015/Ma a stavebního povolení.

b. Oznámení o zahájení společného řízení č.j.: 65674/2017-MURI/OSÚ00029 (příloha 1a)
je datováno 13.12.2017 a vyplývá z něj, náš spolek a potažmo ani veřejnost nebyla o
jeho zahájení informována.
c.
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zahajovaných řízeních podle § 70 odst. 2 zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny (dále jen ZOPK), viz příloha 2. Z jiných řízení (viz Rozhodnutí o změně umístění
komerční obchodní centrum CP Čestlice č.j. 48043/2017-MURI/OSÚ/00029, příloha 5,
na str. 12), vyplývá, že stavební úřad si je vědom naší žádosti o informování, jakož i
legitimnosti námitek k devastaci ŽP v rámci komerční zóny Čestlice jih.
d. Připomínáme, že dle § 2, odst. 2/g ZOPK se ochrana přírody a krajiny zajišťuje
zejména „spoluúčastí v procesu územního plánování a stavebního řízení s cílem

prosazovat vytváření ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny“.
e. O zahájení spojeného řízení jsme nebyli stavebním úřadem v rozporu s § 70 odst.
2 zák. 114/1992 Sb. (ZOPK) informováni a dozvěděli jsme se o něm dne 21.
března 2018 a stejného dne jsme se přihlásili jako účastníci řízení (součástí
spisu), odvolání tedy podáváme v zákonné lhůtě.
f.

O tomto řízení nás stavební úřad záměrně neinformoval, přestože v rámci věcné
specifikace uvádíme stavby, které mohou způsobit úbytek ZPF, což je případem
tohoto řízení minimálně vzhledem k existenci v dřívějších řízeních
nezkonzumovaného souhlasného stanoviska k vynětí půdy ze ZPF (viz dále).

g. Souhlasné stanovisko k vynětí půdy ze ZPF č.j.: 091748/2016/KUSK ze dne
23.6.2016 (součástí spisu) bylo vydáno až po vydání územního rozhodnutí č.j.:
59336/2015-MURI/OSÚ/00029 datovaného 3.12.2015 (sic!) a odvolatel neměl
možnost jej napadnout dříve než v tomto řízení1, k čemuž ovšem díky
svévolnému postupu stavebního úřadu, který ignoroval 2 platnou žádost o
informování, nedostal příležitost.
h. Stavební úřad přesto vydal rozhodnutí o změně umístění stavby na stavbu komerční
obchodní centrum Kostka Čestlice a stavební povolení na stavbu komerční obchodní
centrum Kostka Čestlice č.j.: 354/2018-MURI/OSÚ/00029 dne 31.1.2018 (dále jen
napadené rozhodnutí, příloha 1b).
i.

Odvolatel jakožto účastník správního řízení dle § 27 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen SpŘ), ve spojení s § 70 ZOPK je
legitimován k podání odvolání dle § 81 SpŘ.

2. Z procesního hlediska nelze napadené územní řízení považovat za změnové, nýbrž za
prvotní územní řízení.
a.

Vhledem k tomu, že napadeným řízením „měněné“ územní rozhodnutí (59336/2015MURI/OSÚ/00029) bylo vydáno bez platného stanoviska k vynětí půdy ze ZPF
(091748/2016/KUSK ), neexistovalo v době zahájení tohoto řízení platné územní
rozhodnutí, a proto nelze toto řízení považovat za změnové, nýbrž za prvotní územní
řízení.

b. Vydání územního rozhodnutí nemůže předcházet vydání stanoviska k vynětí půdy ze
1

Předpokládáme, že právě problém se stanoviskem k vynětí půdy ze ZPF, který představuje evidentní riziko pro další

povolování stavby, byl důvodem, proč se stavební úřad dohodl se stavebníkem na vyloučení veřejnosti z projednávání
případu.
2

Upozorňujeme v této souvislosti, že stavební úřad není povolán k hájení zájmů stavebníka, nýbrž k zajištění zákonného

postupu.
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ZPF. Nelze pak ani zahájit stavební řízení bez platného územního rozhodnutí, které je
zase podmíněno kladným stanoviskem k vynětí půdy k ZPF.
c.

Vzhledem k absenci platného územního rozhodnutí ve věci nebylo možné vést
změnové územní řízení a už vůbec ne stavební řízení.

3. Dosud nebylo předloženo vyhodnocení vlivů na životní prostředí záměru Komerční zóna
Čestlice jih, jehož je projekt Kostka Čestlice součástí (dle Oznámení záměru, příloha 3, str.
6)3, dle závěrů zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., číslo STC1095 4, a proto
nyní nepřipadá vydání územního rozhodnutí nebo dokonce stavebního povolení
k výstavbě v této zóně v úvahu.
a.

Upozorňujeme na nezákonnost dělení projektu Komerční zóny Čestlice jih na menší
části bez jeho celkového vyhodnocení dle zákona 100, jak je požadováno
v citovaném zjišťovacím řízení. Tento postup není ospravedlnitelný, protože
jednotlivé stavby v zóně nejsou schopné samostatné existence a samostatného
provozu: obchodní domy nemohou fungovat bez komunikací a bez infrastruktury a
tato naopak postrádá smyslu bez prodejen.

b. Na základě výše citovaného zjišťovacího řízení STC1095 dospěl příslušný úřad k
závěru (88208/2009/KUSK/OŽP-Bla), že záměr „Komerční zóna Čestlice jih

(lokalizována na území obce Čestlice ležícím jižně od dálnice D1 mezi 6 – 8 km a
ohraničena dálnicí D1 mezi exity E6 a E8 a okrajem Průhonic)“ bude dále posuzován
podle citovaného zákona.
c.

V důsledku rozdělení projektu zóny se pak investorovi u prvních tří částí celkového
záměru („Vybudování infrastruktury v k.ú. Čestlice“, „Kostka Čestlice“ a „CP Čestlice“)
v rámci samostatně konaných zjišťovacích řízení (173133/2012/KUSK,
017966/2013/KUSK, 115425/2014/KUSK)5 ovšem podařilo dosáhnout verdiktu

„nebude dále posuzován podle citovaného zákona“.
d. Náležitost záměru Kostka ke komerční zóně Čestlice jih je přiznána na mnoha
místech v oznámení záměru (příloha 3), např. str. 6: „Objekty budou využívat

společný vjezd a výjezd do areálu napojený na novou páteřní komunikaci komerční
zóny Čestlice JIH.“
e. Obec Průhonice rovněž nesouhlasila s částečným vyhodnocováním vlivů na ŽP (Závěr
zjišťovacího řízení, příloha 4, str. 3): „Předložený záměr navrhuje komerčně obchodní

centrum umístěné v připravované obchodní zóně. Po inženýrských sítích a
komunikacích se jedná již o druhé oznámení o záměru v této lokalitě. Pokud je takto
po etapách posuzována ucelená lokalita, nelze dle našeho názoru objektivně
posoudit dopad na životní prostředí v obci Průhonice. Obec s tímto postupem
nesouhlasí a požaduje posouzení vlivu celé komerční zóny na životní prostředí.“
f.

Za do určité míry relevantní považujeme pouze tzv. Vyhodnocení vlivů návrhu změny

č. 1 územního plánu Čestlic na životní prostředí (příloha 6), které zatím jako jediné
3

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1627.

4

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1095

5

http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr
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poskytuje určitá agregovaná data k této zóně. Např. Oznámení záměru Kostka
Čestlice kalkuluje na str. 8 s „3110 obousměrných pojezdů za den“, kdežto citované
vyhodnocení počítá (str. 40) s 9.500 vozidly v jednom směru, tzn. více než
6tinásobkem.
g. Samotná Kostka Čestlice představuje tedy asi jen 16 % automobilového provozu
v zóně a i pokud by její negativní vliv na ŽP byl shledán přijatelným nebo
zanedbatelným, nemůže to bez vyhodnocení kumulativních a synergických
efektů v celku komerční zóny a na pozadí provozu na dálnici D1 vést k povolení
záměru.
4. Požadavek na ucelené hodnocení záměrů je jednak logický a evidentní a jednak plyne i
ze zákona a mnoha judikátů, o kterých je nadepsaný stavební úřad informován a jejichž
závaznosti pro své rozhodování si je vědom, ale vědomě se jimi neřídí.
a.

V souladu s ustanovením § 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, se v
dlouhodobém záměru jeho jednotlivé etapy posuzují „samostatně a v kontextu

vlivů záměru jako celku“. Podle přílohy 2 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí bodu I. 2. Parametry záměru musí být zváženy zejména s ohledem na

„kumulaci jeho vlivů s vlivy jiných známých záměrů (realizovaných,
připravovaných, uvažovaných)“. Podle přílohy 3 zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí bodu I. 4. Je základním údajem o záměru „Charakter záměru a

možnost kumulace s jinými záměry“. Toto jsou klíčová ustanovení, ze kterých lze
dovozovat, že v procesu EIA by měl být záměr posuzován komplexně a pokud nebyl,
musí být agregovaná hlediska aplikována nyní.
b. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 47/2012 – 38 uvádí: „[15] Právě ze

shora uvedených důvodů je u výše zmíněných postupů (vydávání stanoviska EIA,
územní řízení) nežádoucí tzv. „salámová“ metoda. Takto bývá v praxi neformálně
označována taktika, která se v praxi používá pro strategii, kdy se kontroverzní nebo
obtížné cíle a řešení, nejen ve stavebnictví při trasování silnic a dálnic, rozdělí na dílčí
kroky a prosazují se postupně. Nejvyšší správní soud uvedl např. v rozsudku ze dne 6.
8. 2009, č. j. 9 As 88/2008 - 301, že by měl být určitý návrh podroben posouzení vlivů
na životní prostředí jako jeden záměr. Realizace určité stavby má totiž dopad na
životní prostředí jako celek, vliv dílčích staveb je z tohoto hlediska irelevantní. Právě v
posuzování vlivů na životní prostředí by proto tzv. „salámová“ metoda neměla mít
místo, naopak by se spíše měla uplatnit metoda opačná, jež lze označit termínem
puzzle.“ Obdobně srovnej rozsudky Nejvyššího správního soudu č.j. 2 As 119/2014 –
34: „Právě v posuzování vlivů na životní prostředí by proto tzv. „salámová“ metoda

neměla mít místo …“. nebo rozsudky č.j. 9 As 28/2012 – 129 a č.j. 6 As 207/2014 – 36.
c.

Obdobně lze odkázat i na ustálenou judikaturu Soudního dvora Evropské unie:

„Konečně je třeba předkládajícímu soudu připomenout, že cíl právní úpravy nelze
obejít rozdělením záměrů a že nezohlednění jejich kumulativního účinku nesmí mít za
praktický následek skutečnost, že všechny záměry uniknou povinnosti posouzení,
když jako celek mohou mít významný vliv na životní prostředí ve smyslu čl. 2 odst. 1
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směrnice 85/337“ (viz v tomto smyslu rozsudek C-392/96, Commission v. Ireland,
paragraphs, 76, 82; C-142/07, Ecologistas en Acción-CODA, paragraph 44 ; C-205/08,
Umweltanwalt von Kärnten, paragraph 53; Abraham and Others, paragraph 27; C275/09, Brussels Hoofdstedelijk Gewest and Others, paragraph 36).
d. Vzhledem k absenci agregovaného vyhodnocení vlivů záměru Komerční zóna
Čestlice jih, jehož je předmětná stavba součástí, na životní prostředí EIA podle
zákona č. 100/2001 Sb., tedy není možné vydávat územní ani stavební povolení
pro dílčí stavby v této zóně.
5. Dílčí vyhodnocování staveb v uvedené obchodní zóně považujeme za irelevantní a
zavádějící, protože souběžně probíhá několik povolovacích a změnových řízení vč.
pokusů o změny v územním plánu obce Čestlice, čehož si je nadepsaný stavební úřad
vědom, avšak na postupném povolování rozsáhlého projektu aktivně participuje a
účelovou argumentací se jej snaží legitimizovat.
a.

Stavební úřad Říčany uvádí v rozhodnutí o změně umístění komerční obchodní
centrum CP Čestlice č.j. 48043/2017-MURI/OSÚ/00029 (příloha 5) na str. 12 doslova:

„Závěr zjišťovacího řízení ze dne 2.6.2009 č.j. 88208/2009/KUSK/OŽP-Bla pro kód
záměru STC 1095 „Komerční zóna Čestlice jih“ byl vydán oznamovateli Obecnímu
úřadu Čestlice společně s RBZ Euro Reality s.r.o. pro jiný, rozsáhlý záměr zástavby
obsahující 5230 parkovacích míst pro osobní automobily, tří hal A – C a rozsáhlého
nákupního centra. Od realizace tohoto záměru bylo ustoupeno a nebylo pokračováno
v jeho projednávání.“
b. Nadepsaný stavební úřad se tedy opět v zájmu investora snaží sugerovat dojem, že
v současnosti připravovaný projekt „Komerční zóna Čestlice jih“, jehož je
inkriminovaný záměr Kostka Čestlice součástí (stejně tak i záměr CP Čestlice a další),
je odlišný od projektu „Komerční zóna Čestlice jih“ z roku 2009.
c.

Jakkoli nerozporujeme, že v projektu zóny mohlo za uvedenou dobu 9 let dojít ke
změnám, na požadavku na celkové vyhodnocení vlivu této komerční zóny na životní
prostředí to nemůže nic změnit. Faktem je, že projekt se stejně jmenuje, je
lokalizován na stejném místě, jednotlivě schvalované projekty se na něj odvolávají a
prohlašují se jeho součástí, jak vyplývá z několika výše uvedených citací.

d. Ovšem i kdyby byla skutečně pravda, že komerční zóna Čestlice jih dnes není
komerční zóna Čestlice jih včera, požadavek na agregované vyhodnocení jejího
vlivu na životní prostředí v celku to nijak neumenšuje. Posuzování jednotlivých
dílčích záměrů v zóně samostatně a bez ohledu na stávající stav ŽP v lokalitě je
flagrantním porušením zákona o vyhodnocování vlivů na životní prostředí.
6. Stavebnímu úřadu je z jiných řízení známá situace překročených hlukových i imisních
limitů v lokalitě a tento skutkový stav neumožňuje legální jednání směřující k
povolování dalších staveb.
a.

V lokalitě nesmí být překročeno únosné zatížení území a do nadlimitně zatíženého
území nelze novou zatěžující funkci bez dalších kompenzačních opatření vůbec
umisťovat. Stavební úřad měl povinnost zabývat se otázkou dodržení či
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překročení nejvyšších přípustných hodnot znečištění ovzduší nebo hlukové
zátěže, a to s ohledem na stávající imisní a hlukové zatížení předmětné oblasti a
nepochybné zvýšení zátěže z realizace záměru. Je obecně známou skutečností, že
znečištěné ovzduší (zejména částicemi jemného polétavého prachu, na které se
navazují další látky jako rakovinotvorný arsen a benzo(a)pyren) a nadlimitní hluková
zátěž mají významný negativní vliv na lidské zdraví.
b. U nových záměrů (i jejich změn) je nutno zcela nekompromisně trvat na dodržení
a nepřekračování imisních limitů a hlukové zátěže, případně dalšího působení na
okolí nad míru stanovenou právními předpisy, a to v kontextu již existujícího
pozadí antropogenního původu. V českém právním řádu není právní opora pro to,
aby byl odsouhlasen, umístěn a povolen záměr, u něhož je již od počátku spolehlivě
dokumentováno, že spolu s již existujícím antropogenním zátěžovým pozadím v
lokalitě překročí závazné limity nebo jejich již existující překračování dále zvýší.
c.

Veškeré navrhované zásahy v území musí být provázeny přesvědčivým důkazem
toho, že jejich uskutečněním nedojde k překročení přípustné míry zatěžování a
znečišťování prostředí, tedy k nadlimitní zátěži území. Pokud již objektivně v
důsledku lidské činnosti existuje v daném území nadlimitní zátěž, tedy
protiprávní stav, pak je nutno u navrhovaného zásahu přesvědčivě prokázat, že
provedením záměru nedojde ani v minimální míře k přitížení nadlimitní zátěže
nebo bude zajištěn pokles zátěže pod předepsané mezní hodnoty - limity. Bez
takového důkazu je odsouhlasení, umístění nebo povolení záměru nezákonné, ba
protiústavní a příslušné dotčené orgány i stavební úřady, jež mají hájit vymezené
veřejné zájmy, závažným způsobem porušují zákon a jednají hrubě chybně (viz
rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j.:1As 135/2011 - 246 ze dne 30.1. 2012 a
č.j. 9 As 28/2012 - 135 ze dne 1.2. 2013 „je-li řada staveb umísťovaná do území, v

němž jsou hlukové limity překročeny, nelze argumentovat tím, že každá
jednotlivá stavba představuje jen nevýznamný, byť měřitelný přírůstek již
stávající hodnoty hluku.“).
d. V oznámení záměru (příloha 3, str. 6) se v odstavci Možnost kumulace s jinými

záměry píše doslova „Jedná se především o hluk a emise z automobilové dopravy na
stávající komunikační síti v zájmové lokalitě (zejména dálnice D1) a ostatních
komunikacích, případně kombinace se znečištěním ovzduší ze zdrojů v okolí záměru
a ze vzdálenějších zdrojů.“
7. V lokalitě dochází k překračování hygienických limitů stanovených pro hluk a není
možné zde umisťovat další stavby tento stav průkazně zhoršující.
a.

V tzv. Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 územního plánu Čestlic na životní

prostředí (příloha 6) se píše na str. 20 doslova: „Dle provedených výpočtů lze
konstatovat, že na fasádách chráněných objektů obce Průhonice (nejbližší obytná
zástavba ke komerční zóně Čestlice JIH) situovaných v blízkosti dálnice D1 a
nechráněných stávajícím zemním valem jsou v současné době ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A z automobilové dopravy překračovány, …“ a na str. 21 : „V
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souvislosti s existencí komerčních objektů v Čestlicích však je generována doprava,
která působí jako zdroj hluku i mimo území Čestlic. Jako nejvíce problematické se jeví
komunikace III/0039 v Průhonicích 6 a III/00311 v Dobřejovicích a jedná se zejména o
osobní dopravu.“
b. Hluková studie (Barillová 2017, součástí spisu) kalkuluje na str. 7 s 1.555
jednosměrných jízd, kdežto citované vyhodnocení počítá (str. 40) s 9.500 vozidly v
jednom směru, tzn. více než 6tinásobkem. Samotná Kostka Čestlice představuje tedy
asi jen 16 % provozu v zóně a i pokud by takto generovaný hluk byl shledán
přijatelným nebo zanedbatelným, nemůže to bez vyhodnocení kumulativních a
synergických efektů v celku komerční zóny a blízké dálnice D1 vést k povolení
záměru.
c.

Závěr citované hlukové studie (str. 13), že „hluk emitovaný vlastním provozem

komerčně obchodního centra Kostka Čestlice (hluk z provozu stacionárních zdrojů a
dopravy na účelových komunikacích a parkovištích) s výraznou rezervou nepřekročí
hygienické limity …“, jakkoli může být správný, nemůže vést k povolení výstavby,
protože (a) zóna jako celek na pozadí dnešního provozu z jiných komerčních zón
v Čestlicích a na D1 není vyhodnocená a (b) v lokalitě je hlukový limit již tak jako tak
překračován.
d. Stanovisko KHSSC č.j.:15636/2017 (součástí spisu) na str. 3 pouze opakuje citovaný
závěr hlukové studie k hluku z provozu centra Kostka Čestlice, který je tedy
objektivně vzato pouze dílčí, a ignoruje jak začlenění v zóně tak i stávající hlukové
pozadí, zejména z dálnice. Pro jakékoli povolovací rozhodnutí si stavební úřad
musí vyžádat stanovisko KHSSČ k celé zóně v součtu s hlukem emitovaným
stávajícím zdroji, zejména dálnicí D1.
e. Vzhledem k negativnímu vlivu hluku na volně žijící živočichy (člověka nevyjímaje) zde
deklarujeme zájem spadající přímo pod ustanovení § 1-3 ZOPK.
8. V inkriminované oblasti jsou překročeny imisní limity již dnes i bez provozu tohoto
obchodního domu a potažmo celé komerční zóny a proto není možné povolit jeho
výstavbu.
a.

Sám stavební úřad v citovaném územním rozhodnutí záměru CP Čestlice (příloha 5)
připouští na str. 13, že „Překročení imisních limitů v blízkosti dálnice D1 je

objektivním stavem“, ovšem ve svém úředním postupu toto svoje prozření nijak
nereflektuje, a to ani zde ani v mnoha dalších řízeních týkajících se předmětné oblasti.
b. Přímo v Oznámení záměru Kostka Čestlice (příloha 3) je na str. 30 uvedeno, že „Na

základě dostupných informací z těchto zdrojů můžeme konstatovat, že v zájmové
lokalitě je epizodicky, v období se zhoršenými rozptylovými podmínkami,
překračován krátkodobý imisní limit pro částice PM10, ostatní imisní limity jsou
plněny.“ Jedná se o průměry z let 2006-2011, přičemž dnes již tvrzení „ostatní imisní
limity jsou plněny“ neplatí – viz dále.

6

Ulice Říčanská – pozn. aut.
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c.

Následující graf znázorňuje ukazatel 36. nejvyšší hodnota denní imise PM10 v
průměru z let 2011-2015 dle ČHMÚ7. Denní imisní limit pro prachové částice PM10 je
stanoven na 50 μg/m3 a tento imisní limit nesmí být překročen více než 35x za
kalendářní rok. Z následujícího obrázku vyplývá, že jakkoli je tento limit plněn, limit
pro průměrnou roční imisi (PM10 IHr = 40 μg/m3) je překročen minimálně 36 dní
v roce, a to jak v lokalitě zóny, tak i ve všech okolních obcích.

d. Hodnota pětiletého průměru pro benzo(a)pyren z let 2011-2015 dle údajů
poskytovaných ČHMÚ8 překračuje v inkriminovaném prostoru imisní limity podle
zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. (1,0 ng/m3) 9 a tento limit je překračován i na
většině rezidenčních částí obcí Průhonice, Čestlice, Nupaky a Dobřejovice – viz obr.:

7

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/15petileti/png/stredocesky_CZ.html

8

Tamtéž.

9

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/info/limity_CZ.html
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Na průměrech posunutých o rok tzn. 2012-201610 vidíme v oblasti plánované
obchodní zóny i rezidenčních čtvrtí zmíněných obcí nárůst v řádu jednotek procent,
což s ohledem na průměrování parametru za 5 let znamená jedině rapidní zhoršování
sledovaného ukazatele – viz obr.

e. ČHMÚ11 publikuje i ukazatele znečišťující látek, které mají stanoven imisní limit pro
ochranu ekosystémů a vegetace. Průměrné roční koncentrace oxidů dusíku (NOx)
za období 2012–2016 jsou uvedeny v následujícím obrázku s tím, že imisní limit je

10

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/16petileti/png/stredocesky_CZ.html

11

Tamtéž.
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stanoven na 30 µg/m3.

Bohužel nelze učinit jiný závěr než, že imisní limit je překračován v řádu desítek
procent jak na většině (pravděpodobně na celé) ploše plánované komerční zóny, tak i
na větší části rezidenčních oblastí obce Průhonice.
f.

Ochranu ekosystémů a vegetace před dalším navyšováním nadlimitních
koncentrací NOx vyvolanou automobilovou dopravou deklarujeme jako další
zájem spadající přímo pod ustanovení § 1-3 ZOPK.

g. S ohledem na výše uvedené si stavební úřad musí před zahájením jakéhokoli řízení
ve věci výstavby v komerční zóně Čestlice jih vyžádat stanovisko orgánu ochrany
ŽP k vlivu zóny v součtu a synergii s ostatními připravovanými záměry a na
pozadí již existujících imisí. Jakkoli mohou být dílčí stanoviska správná,
z pohledu zákona budou vždy nedostatečná.
9. Předložené důvody trvalého odnětí zemědělské půdy ze ZPF jsou v rozporu se zákonem
o ochraně ZPF i s reálným stavem věcí a požadované vynětí je tedy neoprávněné a
neodůvodněné.
h. V oznámení záměru na str. 11 je přiznáno: „V případě této BPEJ 2.15.00 se jedná o

půdu s nadprůměrnou produkční schopností, zařazenou do II. třídy ochrany
zemědělské půdy (podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany). Jedná se
o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní
plánovaní také jen podmíněně zastavitelné.“
i.

V citovaném stanovisku Krajského úřadu Středočeského kraje ČJ 091748/2016/KUSK
ze dne 23.6.2016 „k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF za účelem stavby

„Kostka Čestlice“ je v odůvodnění potvrzeno, že všechny odnímané pozemky jsou
zařazeny do II. třídy ochrany.
i. § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb. však stanoví, že „zemědělskou půdu I. a II.

třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem
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výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního
fondu.“
ii. Při konfrontaci citovaného stanoviska ve znění „za účelem stavby „Kostka

Čestlice“ – komerčního obchodního centra“ s uvedeným paragrafem, který
pro odnětí půdy těchto tříd ze ZPF požaduje „jiný veřejný zájem“,
nemůžeme dospět k jinému závěru, než že je toto požadované vynětí
nezákonné a další diskuse o něm je bezpředmětná.
j.

Souhlasné stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje ČJ 091748/2016/KUSK je
postaveno na tvrzeních, která nemají oporu v realitě. Doslova se tam píše, že „na

výstavbu v lokalitě jsou navázány další investice a nejsou bez ní realizovatelné –
posílení a modernizace ČOV Průhonice, …, prodloužení stávajícího protihlukového
valu a výstavba protihlukových stěn, …, výkup pozemků a založení ochranné zeleně
včetně úseku lokálního biokoridoru. Vynětí pozemků ze ZPF umožní realizaci
chystaného systému vodohospodářských staveb, který vyřeší pravidelně se opakující
povodňové stavy při přívalových deštích, … , ohrožuje zástavbu obce Průhonice (část
Michovka) a vytváří neřízené záplavy na Černém potoce. … „
k.

Máme za to, že uvedená textace je převzata z jiného dokumentu investora bez
bližšího posouzení nebo poměřování pravdivosti a relevantnosti poskytnutých
informací:
i.

Posílení a modernizace ČOV v Průhonicích bylo evidentně realizovatelné
a realizované i bez výstavby předmětného obchodního centra a je
otázkou, zda by bylo vůbec potřeba, kdyby zde nebyl tlak na připojení
inkriminované obchodní zóny.

ii.

ČOV Průhonice je lokalizována v Průhonicích a není nám zřejmé, proč orgán
ochrany ZPF tuto stavbu vůbec zmiňuje, protože souvislosti s vynětím půdy
ze ZPF v této lokalitě naprosto neexistují. Ke dni podání tohoto odvolání je
již hotová i bez budování komerčního centra.

iii.

Protihlukový val nebude dle našeho názoru prodlužován vůbec, protože už
dnes na něj bezprostředně navazuje protihluková stěna, která by se
v případě dostavby valu musela bourat – viz foto. A i kdyby prodlužován
byl, dělo by se tak až za tzv. primární komunikací, tzn. mimo řešenou oblast.
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iv.

Zmíněné protihlukové stěny byly vybudovány zcela mimo zde řešené území
opět až za tzv. primární komunikací (viz foto výše) a byly povoleny v rámci
jiného řízení. Rozhodně není nutný zábor ZPF v rámci tohoto řízení.

v.

Založení biokoridoru by bylo nutné pouze tehdy, pokud by byl původní
přirozený biokoridor zničen kvůli výstavbě komerčního centra. Stávající
pole je biokoridorem samo o sobě a je absurdní tvrdit, že je nutný zábor
ZPF a potažmo stavba obchodního centra pro jeho založení.

vi.

Co se týče „chystaného systému vodohospodářských staveb“, podstatnou
stavbou je retenční nádrž v ploše Z12b blíže ulici Říčanská, která je opět již
povolená v jiném řízení a je dnes již dokončena (viz následující foto). Její
realizací je nutné považovat zmíněné „povodňové stavy“ za vyřešené.
Naopak, vynětím další plochy ze ZPF a výstavbou komerčního centra
s množstvím zpevněných ploch dle požadavku investora dojde ke
zrychlení odtoku povrchových vod na cca 12ti násobek12 a tudíž
k opětovnému zhoršení povodňové situace, čili dle úřadu situaci nežádoucí.
Opět tedy není nutný ba ani žádoucí zábor ZPF v rámci tohoto řízení.

12

Informace o rapidním zrychlení odtoku povrchových vod v případě nahrazení orné půdy zpevněnou plochou je vč.

vstupních údajů a mechanismu výpočtu uvedena a zdůvodněna v citovaném vyhodnocení vlivů na ŽP na několika místech
(str. 46 a 47) a zcela explicitně a bez možnosti alternativního výkladu na str. 55: „Na ploše Z12c dojde oproti současnému

stavu ke 12ti násobnému zvýšení odtoku povrchových vod.“
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l.

Tvrzení, že povodně na Černém potoce mají původ právě v ploše, kde má být
vystavěno toto komerční centrum je absurdní a zcela mimo realitu. Černý potok má
charakter trvalého vodního toku, zatímco předmětná plocha je většinou zcela suchá a
(v širším kontextu nikoli sama o sobě) problematická pouze v obdobích déletrvajících
intenzivních dešťů. Černý potok je napájen mj. dvěma retenčními nádržemi u
akvaparku Čestlice, kam je mj. odváděna voda z různých zpevněných ploch (tzn.
jiných komerčních zón). Povodňové stavy na Černém potoce hrozí zejména
z důvodu nedostatečné kapacity retenčních nádrží ve vztahu k aktuálnímu
rozsahu zpevněných ploch a tato situace se dalším rozšiřováním zpevněných
ploch v jeho povodí bude dále zhoršovat.
i.

Při pohledu na mapu je dále evidentní, že předmětné území s ornou půdou
oddělené jinou obchodní zónou, vícero komunikacemi, několika čerpacími
stanicemi a dálnicí včetně sjezdů a nájezdů a nyní i retenční nádrží nemůže
za normálních okolností napájet potok vzdálený ne méně než 1000 metrů
(označen zeleným bodem na mapě).
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ii.

Připouštíme nicméně, že z titulu nesprávně/nevhodně provedených
meliorací v plochách, které jsou odvodněny opět do retenčních nádrží u
akvaparku, může v případě silného dlouhotrvajícího deště dojít
k podmáčení a tato voda pak může potrubím doputovat až do zmíněného
potoka. Tento příspěvek bude ovšem vždy marginální vůči ostatním
zmíněným zdrojům.

iii.

V důsledku realizované salámizace povolovacího procesu tzv. Komerční
zóny Čestlice jih, která vyústila mj. v dokončení retenční nádrže v ploše
Z12b13 (viz foto výše), však považujeme problém záplav na Černém
potoce v intencích logiky developera za vyřešený a uzavřený14. Ani zde
tedy není zábor ZPF nutný, naopak by působil proti efektu již realizovaných
„vodohospodářských opatření“.

m. Vynětí půdy ze ZPF za účelem výstavby komerčního objektu v sousedství zde
napadeného záměru na základě prakticky identických zástupných argumentů zamítl
Krajský soud v Praze rozsudkem 50 A 2/2017 – 147 (příloha 7).
n. Celkově vzato tedy považujeme úřadem poskytnuté odůvodnění uděleného
souhlasu s vynětím půdy ze ZPF za čistě účelové a v rozporu s evidentní realitou i
zákonem na ochranu ZPF. Potažmo tedy tvrdíme, že na základě konfrontace
poskytnutého odůvodnění se skutečným stavem věcí není možné povolit a
realizovat vynětí orné půdy ze ZPF.

13

Uznáváme v tomto ohledu dílčí pozitivní roli sporného přístupu k rozdělení záměru.

14

Ve skutečnosti však vyřešený není, protože vliv inkriminované plochy je minimální a je zde především problém disproporce

mezi rozsahem zpevněných ploch ve stávajících komerčních centrech v Čestlicích a objemem retenčních nádrží.
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10. Negativní důsledky nezákonného vynětí půdy ze ZPF odvolatel považuje za nepochybné
porušení zájmů spadajících přímo pod ustanovení § 1-3 ZOPK.
a.

Dle § 2, odst. 1 se ochranou přírody a krajiny rozumí nejen „péče státu a fyzických i

právnických osob o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich
společenstva“, nýbrž i „péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o
vzhled a přístupnost krajiny.“ Připomínáme zde dále, že dle § 2, odst. 2/h ZOPK se
ochrana přírody a krajiny zajišťuje zejména „účastí na ochraně půdního fondu“ a
dle § 2, odst. 2/k „ochranou krajiny pro ekologicky vhodné formy hospodářského

využívání“.
b. Nezákonným záborem ZPF v dané třídě ochrany pro výstavbu plošně rozsáhlého
komerčního centra a potažmo zastavěním dnešních polí dojde k degradaci stávajícího
přirozeného biokoridoru. Toto implicitně přiznává i orgán ochrany ZPF v citovaném
stanovisku, kde připouští nutnost zřízení nového biokoridoru po výstavbě
obchodního centra.
c.

Zachování funkčního biokoridoru odvolatel považuje také za zájmy spadající přímo
pod ustanovení § 1-3 ZOPK. Odvolatel zdůrazňuje, že slíbené zřízení biokoridoru jako
součásti komerční zóny považuje za řešení účelu zcela nevyhovující a se současným
stavem důsledně vzato nesrovnatelné. Nehledě k tomu, po zkušenostech s
vybudováním nefunkční15 „cyklostezky“ (viz foto) v rámci projektu „komunikace a
inženýrské sítě Čestlice“ se nelze vyhnout důvodným pochybám o konečné podobě a
reálné funkčnosti slíbeného biokoridoru.

15

Pokud by chtěl stavebník postavit funkční cyklostezku, postavil by ji mezi silnicí pro motorová vozidla a val (resp.

protihlukovou stěnu) tak, aby se tato stezka nekřížila s trasou pro auta. V reálu je však komunikace označená jako stezka pro
cyklisty a zároveň pro chodce je umístěna na druhé straně silnice a každých pár desítek metrů přerušená odbočkou na
budoucí parkoviště.
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d. Je rovněž evidentní, že výstavba dalšího komerčního centra s obrovskou rozlohou
zpevněných ploch v již tak v tomto ohledu nadmíru zatíženém katastru Čestlic dále
zhorší schopnost krajiny zadržovat povrchové vody i její schopnost vytvářet zásoby
podzemních vod. Vynětím další plochy ze ZPF a nahrazením orné půdy množstvím
zpevněných ploch dle požadavku investora dojde ke zrychlení odtoku povrchových
vod na cca 12ti násobek, jak je uvedeno v dostupném vyhodnocení vlivů na ŽP pro
jinou část komerční zóny Čestlice jih. Zrychlení odtoku povrchových vod má v
obdobích déletrvajících nebo intenzivnějších dešťů za následek vznik povodní, které
mají mimo jakoukoli pochybnost negativní vliv na volně žijící živočichy a planě
rostoucí rostliny. I zde odvolatel deklaruje zájmy spadající přímo pod ustanovení § 13 ZOPK.
e. ŽP obce Průhonice je významně dotčeno provozem na dálnici D1 a zároveň zde chybí
plochy pro relaxaci a odpočinek jejích současných obyvatel. Nemá ani k dispozici
volný přístup veřejnosti do žádného parku. Zabírání další orné půdy pro obchodní
centra v bezprostředním sousedství rezidenční čtvrti obce je tedy z hlediska bydlení
současných obyvatel více než nežádoucí.
11. Žádáme o nařízení předběžného opatření tak, aby se stavebník zdržel zemních prací a
stavební činnosti do okamžiku vydání správního rozhodnutí o tomto odvolání, dle § 61
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Pro nařízení předběžného
opatření jsou splněny celkem tři předpoklady:
a. Výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí by pro odvolatelem bráněné zájmy
znamenaly újmu.
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i. Výkon napadeného rozhodnutí by znamenal dopad nejenom na odvolatelem
bráněné zájmy dle ustanovení § 1-3 ZOPK, jak je výše podrobně prokázáno
v odůvodnění odvolání. Zejména se jedná o negativní a nevratné důsledky
změny stávající orné půdy na plošně rozsáhlé komerční zařízení (vynětí půdy
ze ZPF a výstavby a provozu obchodního centra s vyvolanou dopravní zátěží):
ii. Degradaci stávajícího přirozeného biokoridoru a nenávratnou likvidaci
životního prostoru zvířat obývajících pole.
iii. Mnohonásobné zvýšení rizika povodní s výše popsaným negativním vlivem na
bráněné zájmy dle ustanovení § 1-3 ZOPK.
iv. Zvýšení hlukové zátěže v situaci překročených hygienických limitů, opět
s negativním dopadem na volně žijící živočichy vč. člověka.
v. Ohrožení ekosystémů a vegetace dalším navyšováním nadlimitních imisí NOx
a dalších vyvolanou automobilovou dopravou.
b. Újma je pro odvolatelem bráněné zájmy nepoměrně větší, než jaká přiznáním
odkladného účinku může vzniknout jiným osobám, tzn. stavebníkovi.
i. Odvolatelem bráněné zájmy jsou zájmy veřejnými, kdežto zájem stavebníka je
zájmem čistě soukromým.
ii. V napadeném rozhodnutí je uvedená podmínka č. 15 (str. 3), že „Skrývku

zeminy je možno provádět v období od září do března.“ Což znamená, že
pokud by chtěl stavebník podmínky rozhodnutí dodržet, do září 2018 by
stejně žádnou stavební činnost vyvíjet nemohl. V následujícím zimním období
by pak stejně v době nepříznivých povětrnostních podmínek byl nucen
stavební práce přerušit na nezanedbatelnou dobu několika týdnů až měsíců.
Je tedy pravděpodobné, že reálné zdržení bude v případě předběžného
opatření pro stavebníka minimální a pokud bude vydáno do září 2018,
pak nebude žádné.
iii. Bohužel však hrozí odůvodněné riziko, že stavebník podmínky napadeného
rozhodnutí respektovat nebude a stavební úřad to bude tolerovat. Např. v
platném územním rozhodnutí ze dne 26.1.2015 1879/2015-MURI/OSÚ/0029,
spis. Zn. 112889/2014/Ma „komunikace a inženýrské sítě Čestlice“ (Příloha 8)
na straně 6 se v odstavci 5 píše, že se má „Zásobování stavby infrastruktury (i

vlastních areálů) zajistit z Exitu 8 nebo z nově vybudovaného Exitu 6, nikoliv
tedy ze stávajícího Exitu 6 přes místní komunikace a silnici III/0039 (ul.
Říčanská).“ Jak je vidět na fotografiích v příloze 9, tato podmínka byla
porušována v průběhu celé výstavby, a to při vědomé ignoranci stavebního
úřadu MÚ Říčany, který toto rozhodnutí vydal a o stavu porušování byl
opakovaně informován a nabádán ke zřízení nápravy16.
iv. V případě nařízení předběžného opatření stavebníkovi hrozí pouze riziko
zdržení, které by v případě dodržení podmínky o časování skrývky bylo
minimální nebo žádné. Újma pro zájmy bráněné odvolatelem je však
16

I z těchto událostí usuzujeme, že stavební úřad Říčany zájmy stavebníka prosazuje nad rámec svých pravomocí.
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obrovská a nevratná. Stavební a zemní práce budou znamenat hluk a imise
nad rámec již dnes překročených limitů, jak je uvedeno výše. Orná půda bude
při zemních pracích smíchána s podložím a tím znehodnocena. Při zemních a
stavebních pracích bude usmrceno, vystresováno a potažmo vyhnáno ze
stávajících životních prostorů mnoho volně žijících živočichů. Jedná se
tedy o změny nevratné a nenapravitelné.
c.

Odvolatelem navržené předběžné rozhodnutí je v souladu s několika zákonem
definovanými a tedy nepochybně zásadními veřejnými zájmy.
i. Podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

„Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy
jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany
zemědělského půdního fondu.“. Napadené rozhodnutí umísťuje záměr právě
na zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany. Odvolatel tvrdí, že na výstavbě
komerčního centra není veřejným zájmem. V lokalitě je již dostatek jiných
nákupních příležitostí a jediným zájmem na výstavbě je tak soukromý zisk
investora, který – jakkoli může být legitimní – nelze v žádném smyslu
považovat za veřejný.
ii. Vynětí půdy ze ZPF za účelem výstavby komerčních objektů v sousedství zde
napadeného záměru na základě prakticky identických zástupných argumentů
zamítl Krajský soud v Praze rozsudkem 50 A 2/2017 – 147 (příloha 7) s tím, že
výstavba dalších plošně rozsáhlých komerčních zařízení v Čestlicích není
ve veřejném zájmu na rozdíl od ochrany ZPF.
iii. Odvolatel dále tvrdí, že jím bráněné zájmy dle ustanovení § 1-3 ZOPK, jsou
rovněž ve veřejném zájmu, opět na rozdíl od výstavby dalšího komerčního
centra na okraji Prahy.
iv. Nezastavěná krajina požívá nad rámec ZOPK a na rozdíl od komerčních center
i další zákonné a tedy veřejné ochrany. Např. zákon 183/2006 Sb. uvádí
výslovně v § 18 odst. 4, že územní plánování „…chrání krajinu jako podstatnou

složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to
určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje
ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.“
v. K předchozí citaci „hospodárné využívání zastavěného území“ ještě uvádíme,
že na katastru obce Čestlice jsou prázdné obchodní objekty, např. objekt
bývalého Gigasportu naproti přes dálnici je prázdný mnoho let a nové
obchody mohou vznikat tam zcela bez nároku na zabírání orné půdy.
vi. Situace překročených hlukových a imisních limitů s nepřípustným negativním
dopadem na zákonem chráněný zájem na veřejném zdraví je popsána a
prokázána výše.
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S ohledem na hrubé porušení procesních oprávnění žadatele, závažná procesní pochybení
stavebního úřadu, absenci agregovaného vyhodnocení vlivů tzv. Komerční zóny Čestlice jih na
životní prostředí, překročeným hlukovým a imisním limitům v předmětné lokalitě, neexistenci
zákonných důvodů pro vynětí zemědělské půdy ze ZPF a celkovou zmatečnost řízení
požadujeme, aby odvolací úřad vydané územní rozhodnutí a stavební povolení zrušil. Zároveň
žádáme nařízení předběžného opatření tak, aby se stavebník zdržel zemních prací a stavební
činnosti do okamžiku vydání správního rozhodnutí o tomto odvolání.

Ing. Mgr. Petr Lukáš
Předseda spolku

Přílohy:
1. Ad Společné řízení
a.

Oznámení o zahájení společného řízení č.j.: 65674/2017-MURI/OSÚ00029

b. Napadené rozhodnutí č.j.: 354/2018-MURI/OSÚ/00029
2. Žádost o informování o zahajovaných řízeních podle § 70 odst. 2 zák. 114/1992 Sb. ze dne od
30.1.2017
3. Oznámení záměru Kostka Čestlice podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí
4. Závěr zjišťovacího řízení Kostka Čestlice
5. Rozhodnutí o změně umístění komerční obchodní centrum CP Čestlice č.j. 48043/2017MURI/OSÚ/00029
6. Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 územního plánu Čestlic na životní prostředí
7. Rozsudek Krajského soudu v Praze sp.zn.: 50 A 2/2017, ze dne 27. 4. 2017
8. Územní rozhodnutí 1879/2015-MURI/OSÚ/0029, spis. Zn. 112889/2014/Ma
9. Dokumentace porušování podmínky o zásobování stavby z exitu 8 a nepoužívání ulice Říčanská
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Příloha 9 – Dokumentace porušování podmínky o zásobování stavby z exitu 8 a nepoužívání
ulice Říčanská: datovaná fota.
1.2.2017

20.3.2017
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