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ROZHODNUTÍ 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „odvolací 

správní orgán“), jako správní orgán věcně příslušný podle § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., 

o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na podkladě odvolání, které dne 26.7.2021 podali PhDr. 

Jaromír Linda, Ph.D., nar. 17.6.1965, Školní nám. 50, 289 22 Lysá nad Labem, Mgr. Jana Lindová, nar. 

18.10.1982, Školní nám. 50, 289 22 Lysá nad Labem, Vlasta Poláková, nar. 29.4.1975, Školní nám. 49/16, 289 

22 Lysá nad Labem, Marek Smejkal, nar. 23.1.1981, Školní nám. 53/6, 289 22 Lysá nad Labem, Pavel 

Schrötter, nar. 12.3.1986, Přemyslova 463/6, 289 22 Lysá nad Labem, Tereza Schrötterová, nar. 17.1.1985, 

Přemyslova 463/6, 289 22 Lysá nad Labem, Marie Bartoňová, nar. 18.6.1945, Přemyslova 1044/12, 289 22 

Lysá nad Labem, Nikola Blažková, nar. 2.3.1990, Přemyslova 45/4, 289 22 Lysá nad Labem, Lucie Blažková, 

nar. 2.8.1972, Školní nám. 51/12, 289 22 Lysá nad Labem, které společně zastupuje Petr Bláha, nar. 16.4.1977, 

Náměstí B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá nad Labem (dále jen „odvolatelé“), rozhodl podle § 90 odst. 1 písm. 

b) správního řádu takto: 

Rozhodnutí č. j. MULNL-OVŽP/45873/2021/Dul, spis. zn. SÚ/13289/2019/Dul ze dne 28.6.2021, které 

vydal Městský úřad Lysá nad Labem, stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), jímž bylo společnosti PMS, spol. 

s r.o., IČO 18622569, Za Bažantnicí 51, 290 01  Poděbrady, kterou zastupuje Ing. Eva Vernerová, 

IČO 45825360, nar. 20.6.1960, Semice 284, 289 17  Semice, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 94p odst. 1 ve společném povolení schválen 

stavební záměr na stavbu „Novostavba bytového domu Školní náměstí - Vodovod, kanalizace, likvidace 

srážkových vod Parkovací stání, obslužné komunikace, chodníkové plochy“, na pozemku: st. p. 29/1, 29/2, 

29/8, 29/9, 620, parc. č. 301/2, 301/3, 303/3, 303/4, 306, 3451/11 v katastrálním území Lysá nad Labem (dále 

jen „stavba“),    s e   r u š í   a   v ě c   s e   v r a c í   k   n o v é m u   p r o j e d n á n í   stavebnímu úřadu. 

Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou: PMS, spol. s r.o., Za Bažantnicí 51, 290 01  

Poděbrady, Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 289 22  Lysá nad Labem. 

O d ů v o d n ě n í 

Stavební úřad vydal dne 28.6.2021 pod č. j. MULNL-OVŽP/45873/2021/Dul výše uvedené rozhodnutí. 

Proti tomuto rozhodnutí odvolatelé podali odvolání, ve kterém na 23 stranách (zkráceně a upraveně) uvedli, 
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že nesouhlasí s předmětným rozhodnutím. Ve svých odvolacích důvodech velmi podrobně popsali důvody, proč 

nesouhlasí s daným rozhodnutím a mimo jiné napadli „správnost“ závazných stanovisek, které byly podkladem 

daného rozhodnutí. 

Stavební úřad vyrozuměl podle § 86 odst. 2 správního řádu všechny účastníky řízení, aby se vyjádřili 

k podanému odvolání. Této možnosti využil stavebník, který (zkráceně a upraveně) uvedl na 5 stranách, že 

nesouhlasí s danými odvolacími důvody a velmi podrobně tyto důvody rozepsal. 

Následně předal stavební úřad spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu k dalšímu 

řízení. U odvolacího správního orgánu byl spis evidován dne 8.9.2021. 

Podle § 81 odst. 1 správního řádu může účastník řízení podat proti rozhodnutí odvolání, pokud zákon 

nestanoví jinak. Rozhodnutí ve výše uvedené věci je správním rozhodnutím, proti kterému se lze odvolat. 

Odvolatel byl účastníkem řízení vedeného u prvoinstančního orgánu, odvolání je tedy přípustné. Dále odvolací 

správní orgán zkoumal, zda odvolání bylo podáno v zákonné lhůtě. Podle § 83 odst. 1 správního řádu činí 

odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolací správní orgán ze spisu zjistil, že rozhodnutí bylo 

zástupci odvolatelů doručeno datovou schránkou dne 10.7.2021 (zpráva byla označená jako doručená fikcí), 

odvolání bylo u správního orgánu podáno dne 26.7. 2021, odvolání je proto včasné. 

Podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu, jestliže odvolací správní orgán dojde k závěru, že napadené 

rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy nebo že je nesprávné, napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší 

a věc vrátí k novému projednání správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal, v odůvodnění tohoto rozhodnutí 

vysloví odvolací správní orgán právní názor, jímž je správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, při novém 

projednání věci vázán.  

 Odvolací správní orgán přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí 

předcházelo, s právními předpisy a správnost napadeného rozhodnutí přezkoumal jen v rozsahu námitek 

uvedených v odvolání podle § 89 odst. 2 správního řádu a zjistil, že odvolání směřuje proti stanoviskům 

dotčených orgánu, a to odboru dopravy Lysá nad Labem č.j. MUNLNL-OD/18995/2021 ze dne 31.3. 2021, 

KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze č.j. KHSSC 07638/2019 ze dne 11.3.2019, HZS Středočeského 

kraje ev.č. Ny-877-2/2020/PD ze dne 11.1. 2021. 

Proto odvolací správní orgán požádal dne 5.10. 2021 o potvrzení nebo změnu předmětných závazných 

stanovisek orgány nadřízené správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska, tedy Krajský úřad 

Středočeského kraje, odbor dopravy; Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo vnitra, generální ředitelství HZS 

ČR, a to v souladu s ustanovením § 149 odst. 7 správního řádu o potvrzení nebo změnu daných závazných 

stanovisek, jelikož o námitkách, které náleží do věcné působnosti dotčeného orgánu, nelze opřít toliko  

o konstatování, že tento dotčený orgán vydal nesouhlas s předmětnou stavbou dle projektové dokumentace, aniž 

by uvedený orgán zároveň vydal odborné stanovisko ve věci námitek.  

V dané věci odvolací správní orgán obdržel tyto dokumenty: 

a) Potvrzení závazného stanoviska č.j. 125694/2021/KUSK-DOP/HOL ze dne 11.10.2021, které vydalo 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy,   



Č.j. SZ 112055/2021/KUSK ÚSŘ/DO str. 3 

 
b) Souhlasné závazné stanovisko č.j.  MV-165686-6/PO-PRE-2021 ze dne 16.11.2021, které vydalo 

Ministerstvo vnitra, generální ředitelství HZS ČR, 

c) Nesouhlasné závazné stanovisko č.j.  MZDR 37708/2021-4/OVZ ze dne 29.11.2021, které vydalo 

Ministerstvo zdravotnictví. 

Odvolací správní orgán informoval účastníky řízení dne 15.12.2021, že spisový materiál byl doplněn  

o výše uvedené dokumenty a umožnil dle § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení nahlédnutí do spisu  

a možnost k vyjádření k podkladům pro rozhodnutí o odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení dané 

informace. 

V předmětné lhůtě se účastníci řízení k doplněným podkladům řízení nevyjádřili. 

Odvolací správní orgán konstatuje, že stavební úřad musí, postupoval v souladu se zákonem, a to 

v souladu s ustanovením § 51 odst. 3 a § 149 odst. 6 správního řádu, jelikož pokud správní orgán postupuje  

v dokazování v souladu s § 3 a v průběhu dokazování zjistí skutečnost bránící vyhovět žadatelově žádosti, další 

dokazování již neprovádí a žádost zamítne. Z hlediska zásad procesní efektivity a hospodárnosti správního 

procesu zůstává provádění dalších důkazů nadbytečné, jakmile by již byl v dosavadním dokazování nade vší 

pochybnost prokázán relevantní důkaz o nepřípustnosti žadatelovy žádosti.  

Závazné stanovisko představuje stanovisko dotčeného správního orgánu, jímž tento orgán uplatňuje 

zájmy, jejichž ochrana mu přísluší. Závazné stanovisko je určeno jinému vykonavateli veřejné správy v procesu 

vydávání správního rozhodnutí. Jedná se o prezentaci odborného názoru, který je správní orgán, jemuž je 

určeno, povinen při dalším vydávání správního rozhodnutí respektovat.  

Pokud odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, jímž právě byl správní orgán při vydávání 

svého rozhodnutí vázán, vyžádá si odvolací správní orgán potvrzení či změnu závazného stanoviska od 

správního orgánu nadřízeného tomu správnímu orgánu, který toto závazné stanovisko vydal. 

Odvolací správní orán konstatuje, že Ministerstvo zdravotnictví dne 29.11.2021 změnilo závazné 

stanovisko na nesouhlasné dokumentem č.j. MZDR 37708/2021-4/OVZ. 

Vzhledem k tomu, že došlo ke změně závazného stanoviska orgánu a meritorní rozhodnutí s ním musí 

být v souladu, rozhodl odvolací orgán tak, jak je uvedeno ve výroku. 

Dále se odvolací správní orgán uvádí, že ačkoliv je povinností správních orgánů svá rozhodnutí řádně 

odůvodnit, nelze tuto povinnost interpretovat jako požadavek na detailní odpovědi na každou námitku. 

Požadavky kladené na správní orgány nesmí být přemrštěné. Takové detailní požadavky by byly výrazem 

přepjatého formalismu, který by ohrožoval funkčnost orgánů, především pak jejich schopnost efektivně, 

zejména v přiměřené době a v odpovídajícím rozsahu, plnit zákonem jim uložené úkoly. Tento názor je obsažen 

v nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 989/08 ze dne 12. 2. 2009. 

Tento názor uvedl i NSS pod č. j. 3 As 218/2014-33 ze dne 7. 10. 2015, kde sdělil, že dle zásady 

definované již rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 6. 1996, č. j. 6 A 825/95, však může soud jako 

překonatelnou procesní chybu posoudit to, když i přes určitou nedostatečnost odůvodnění písemného 

vyhotovení rozhodnutí jsou skutkové údaje, z nichž správní orgán vycházel, obsahem správního spisu a 
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skutkové a právní úvahy správního orgánu, které vedly k vydání rozhodnutí, jsou ze spisu bez pochyb 

rekonstruovatelné. 

Odvolací správní orgán stanovil okruh účastníků řízení shodně se stavebním úřadem. Účastníky řízení 

jsou: PMS, spol. s r.o., Město Lysá nad Labem, PhDr. Jaromír Linda, Ph.D., Mgr. Jana Lindová, Vlasta 

Poláková, Jana Kyselová, Marek Smejkal, Lucie Blažková, Tom Kadeřábek, Pavel Schrötter, Tereza 

Schrötterová, Zdeněk Dlouhý, Miloslava Klikošová, Marie Bartoňová, Nikola Blažková, Jan Mikušek, Ing. Jan 

Němec, Bc. Eva Němcová. 

Po vrácení spisového materiálu stavební úřad znovu posoudí žádost a následně bude pokračovat v řízení 

a po novém projednání věci vydá rozhodnutí. 

P o u č e n í 

Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se podle § 91 odst. 1 správního řádu nelze dále odvolat. 

 

 

Ing. Markéta Dostálová 

odborný referent 

   otisk úředního razítka 

 

     

 

 Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

Dále se doručuje k vyvěšení a s žádostí o sdělení data vyvěšení a sejmutí: 

Městský úřad Lysá nad Labem  

Krajský úřad Středočeského kraje   
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Obdrží  

účastníci řízení (dodejky) 

Ing. Eva Vernerová, Semice č.p. 284, 289 17  Semice 

 zastoupení pro: PMS, spol. s r.o., Za Bažantnicí 51, 290 01  Poděbrady 

Město Lysá nad Labem, IDDS: 5adasau 

 sídlo: Husovo náměstí č.p. 23/1, 289 22  Lysá nad Labem 

Petr Bláha, IDDS: gdf3vue 

 trvalý pobyt: Náměstí B. Hrozného č.p. 14/21, 289 22  Lysá nad Labem 

 zastoupení pro: PhDr. Jaromír Linda, Ph.D., Školní nám. 50, 289 22  Lysá nad Labem 

 zastoupení pro: Mgr. Jana Lindová, Školní nám. 50, 289 22  Lysá nad Labem 

 zastoupení pro: Vlasta Poláková, Školní nám. 49/16, 289 22  Lysá nad Labem 

 zastoupení pro: Marek Smejkal, Školní nám. 53/6, 289 22  Lysá nad Labem 

 zastoupení pro: Lucie Blažková, Školní nám. 51/12, 289 22  Lysá nad Labem 

 zastoupení pro: Pavel Schrötter, Přemyslova 463/6, 289 22  Lysá nad Labem 

 zastoupení pro: Tereza Schrötterová, Přemyslova 463/6, 289 22  Lysá nad Labem 

 zastoupení pro: Marie Bartoňová, Přemyslova 1044/12, 289 22  Lysá nad Labem 

 zastoupení pro: Nikola Blažková, Přemyslova 45/4, 289 22  Lysá nad Labem 

- účastníci územního řízení uvedení v ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona veřejnou vyhláškou 

 

ostatní 

MěÚ Lysá nad Labem, stavební úřad, IDDS: 5adasau 

 sídlo: Husovo náměstí č.p. 23/1, 289 22  Lysá nad Labem 

 

Co: spis KÚ 
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