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souladu s § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 

vydává  

usnesením č. 89/2020 ze dne 1. 10. 2020 

 

opatření obecné povahy,  

kterým je 
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1 Vymezení dotčeného území 

Územím dotčeným stavební uzávěrou jsou následující zastavitelné plochy (upravené 

podle aktuální katastrální mapy) na katastrálním území Charvatce u Jabkenic (650641), 

vymezené v územním plánu Charvatce ve znění jeho pozdějších změn (dále je Územní plán): 

• PZ03 (p. č. 852, 854)  

• PZ05 (p. č. 26/7, 26/8, 705, 706) 

• PZ10 (p. č. 849, 850, 851) 

• plocha DS1D mezi zastavitelnými plochami PZ03 a PZ10 (p. č. 851, 852, 853, 854, 855) 



 

V závorkách jsou uvedena čísla parcel dotčených částečně nebo úplně stavební 

uzávěrou.  

Nedílnou součástí územního opatření o stavební uzávěře je grafická příloha v měřítku 

katastrální mapy s vyznačením dotčeného území. 

 

2 Stanovení zákazu stavební činnosti 

V dotčeném území se zakazují veškeré stavební činnosti, které mají spojitost s budoucí 

bytovou výstavbou, občanskou a jinou výstavbou (stavbou se rozumí veškerá stavební díla, 

která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické 

provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání), na 

zastavitelných plochách, tedy včetně staveb dopravní a technické infrastruktury souvisejících 

s budoucí bytovou, občanskou a jinou výstavbou. 

 

3 Doba trvání stavební uzávěry 

Stavební uzávěra trvá do doby nabytí účinnosti změny č. 3 územního plánu Charvatce 

(dále jen Změna č. 3). 

 

4 Podmínky pro udělení výjimek 

Výjimky ze stavební uzávěry se nepřipouštějí – zastupitelstvo obce se vzdává možnosti 

povolování výjimek ve smyslu ustanovení § 99 odst. (1) Stavebního zákona. 

 

5 Odůvodnění opatření obecné povahy 

V souladu s ustanovením § 19 odst. (1) písm. c) Stavebního zákona zastupitelstvo 

obce Charvatce (dále jen Zastupitelstvo) soustavně prověřuje a posuzuje potřebu změn v 

území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy a rizika s ohledem například 

na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání. Na území obce bylo dle zprávy o 

uplatňování územního plánu Charvatce k roku 2018 vymezeno přes 27 ha zastavitelných 

ploch, jejichž využití doposud nebylo započato. Z toho na plochách PZ07 a PZ13 (celkový 

rozsah cca 8,5 ha) byla již vydána platná územní rozhodnutí a realizovány stavby. Část ploch, 

jejichž využití dosud nebylo započato, leží na půdách s II. třídou ochrany zemědělského 

půdního fondu (dále jen ZPF). Po zvážení rozlohy zastavitelných ploch, vymezených mimo 

zastavěné území na půdách s II. třídou ochrany (cca 15,5 ha), a potřeby rozvoje bydlení v 

obci, dospělo Zastupitelstvo k závěru, že veřejný zájem na ochraně ZPF je převažující. Značný 

rozsah zastavitelných ploch přitom považuje Zastupitelstvo za ohrožení sociální soudržnosti v 

obci. Proto se rozhodlo pro Změnu č. 3, která zruší vymezení zastavitelných ploch na půdách 

s II. třídou ochrany ZPF mimo zastavěné území, na nichž doposud nezapočala stavební 

činnost (nebylo vydáno územního rozhodnutí o umístění stavby v době účinnosti Územního 

plánu).  

Z výše uvedených důvodů Zastupitelstvo, ve smyslu ustanovení § 19 odst. (1) písm. c) 

Stavebního zákona, rozhodlo v souladu s ustanovením § 6 odst. (5) písm. a) a § 55a odst. (1) 

Stavebního zákona o obsahu Změny č. 3 a bude činit další kroky k jejímu pořízení. Územní 



 

opatření o stavební uzávěře je dočasným opatřením, které zamezuje stavební činnosti ve 

vymezeném území, aby tak předešlo vzniku prokazatelných škod způsobených změnou v 

území. Toto územní opatření se zřizuje do doby pořízení Změny č. 3. Na plochách dotčených 

územním opatřením dosud nebyla zahájena stavební činnost. Dočasným omezením práv, 

kterým je územní opatření o stavební uzávěře, tak nevzniká vlastníkům dotčených nemovitostí 

majetková újma ve smyslu ustanovení § 102 odst. (1) Stavebního zákona. Nárok na náhradu 

za změnu v území může po vydání Změny č. 3 náležet vlastníkům dotčených pozemků podle 

ustanovení § 102 odst. (2) Stavebního zákona, pokud se neuplatní odst. (3) téhož ustanovení. 

5.1 Odůvodnění vymezení dotčeného území 

Dotčené území bylo vymezeno s ohledem na kvalitu zemědělského půdního fondu. 

Zahrnuty do něj byly všechny zastavitelné plochy mimo zastavěné území, které převážnou 

částí své výměry zasahují na ZPF s vysokou třídou ochrany (tj. I. a II. třída ochrany, zde II. 

třída ochrany). Zastavitelné plochy uvnitř zastavěného území nepředstavují z hlediska využití 

zemědělského půdního fondu podstatnou újmu, proto se do dotčeného území nezahrnují.  

Do dotčeného území jsou zahrnuty celé zastavitelné plochy, včetně částí 

zastavitelných ploch ležících v zastavěném území. Tyto části mohou být podstatné pro 

možnost využití zastavitelné plochy jako celku (napojení na stávající technickou a zejména 

dopravní infrastrukturu). Do doby, kdy bude Změnou č. 3 rozhodnuto o zrušení možnosti 

výstavby na zastavitelné ploše, je tak třeba chránit rovněž tyto části před výstavbou, která by 

znemožnila budoucí využití zastavitelných ploch v případě, že by zůstaly součástí řešení 

Územního plánu. 

Do dotčeného území byla dále zahrnuta plocha DS1D, vymezená jako návrhová plocha 

mezi zastavitelnými plochami PZ03 a PZ10 (dle tabulkového výčtu územního plánu se jedná 

o část zastavitelné plochy PZ10, čemuž ovšem neodpovídá vymezení zastavitelných ploch ve 

výkrese základního členění). Tato plocha byla vymezena primárně pro obsluhu bytové 

výstavby na sousedních zastavitelných plochách. Vzhledem k tomu, že na tyto zastavitelné 

plochy se vydává stavební uzávěra, je nutné omezit výstavbu i na ploše DS1D. Stavba na této 

ploše, zřízená pro obsluhu zastavitelných ploch, by byla bezúčelná.   

5.2 Stanovení zákazu stavební činnosti 

Územní opatření o stavební uzávěře zakazuje v dotčeném území veškeré stavební 

činnosti, které by do budoucna mohly vést k požadavkům náhrady za změny v území plynoucí 

ze Změny č. 3. O pořizovateli Změny č. 3 a jejím obsahu rozhodlo zastupitelstvo obce. 

Pořizovatel zajistí v souladu s ustanovením § 55a odst. (3) Stavebního zákona stanoviska 

podle § 55a odst. (2) písm. d) a e) téhož zákona. Po zohlednění těchto stanovisek 

Zastupitelstvo rozhodne o pořízení Změny č. 3. 

5.3 Odůvodnění doby trvání stavební uzávěry 

Doba trvání stavební uzávěry byla stanovena do doby nabytí účinnosti Změny č. 3. 

Změna č. 3, která bude projednána v souladu se Stavebním zákonem a vydána rozhodnutím 

Zastupitelstva, vypustí z řešení zastavitelné plochy zahrnuté do dotčeného území, nebo je v 

řešení ponechá. Vypuštěním zastavitelných ploch z řešení Územního plánu se stavební 

uzávěra stává bezpředmětnou, možnost výstavby se nadále bude řídit podmínkami využití 

plochy, která bude na území vymezena. Ponecháním zastavitelné plochy, která je součástí 

dotčeného území, v řešení Územního plánu potvrdí Zastupitelstvo možnost budoucí výstavby 

na dané ploše. Rovněž v tomto případě se tak stavební uzávěra stává bezpředmětnou. 



 

5.4 Odůvodnění podmínek pro udělení výjimek 

V rámci územního opatření o stavební uzávěře nebyly povoleny výjimky, které by 

umožnily výstavbu na některých částech dotčeného území. 

Podnětem ke Změně č. 3 se Zastupitelstvo snaží předejít nadměrným záborům 

nezastavěného území s vysokou kvalitou zemědělského půdního fondu. Aby v době do vydání 

Změny č. 3 nedocházelo ke vzniku prokazatelných škod způsobených touto změnou v území, 

přistoupilo zastupitelstvo k územnímu opatření o stavební uzávěře. Zakázána je tak výstavba 

na zastavitelných plochách, které se převážnou částí své rozlohy nacházejí na půdách s 

vysokou třídou ochrany mimo zastavěné území. K udělování výjimek ze stavební uzávěry 

nebyly shledány důvody. Dotčené území má být Změnou č. 3 navráceno do nezastavěného 

území, v němž nebude možné umisťovat stavby pro bydlení, občanské vybavení ani 

infrastrukturu, která by budoucí využití pro tyto účely připravovala. 

5.5 Stanoviska uplatněná ve stanovené lhůtě včetně vyhodnocení a 

podmínek vyplývajících ze stanovisek 

Ve stanovené lhůtě byla doručena následující čtyři podání: 

Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského 

č.j. SBS 07895/2020/OBÚ-02/1 ze dne 6. 3. 2020 

Podatel uplatnil „Vyjádření k návrhu územního opatření o stavební uzávěře v obci 

Charvatce“. Vyjádření nebylo formulováno jako stanovisko a neobsahuje náležitosti stanoviska 

dle Správního řádu. Na podání tak není pohlíženo jako na stanovisko ve smyslu Stavebního 

zákona. 

Obsahem vyjádření je konstatování, že při umisťování staveb v chráněném ložiskovém 

území je nezbytné postupovat v souladu se zákonem č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 

nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Toto vyjádření není z 

hlediska územního opatření o stavební uzávěře relevantní, neboť předmětem stavební 

uzávěry je zamezení výstavby, nikoliv její povolení. 

 

 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 

č.j. KHSSC 10255/2020 ze dne 17. 3. 2020 

Podatel konstatoval, že není ve věci projednávaného návrhu územního opatření o 

stavební uzávěře dotčeným orgánem ve smyslu zvláštních právních předpisů a není tak 

příslušný k uplatnění stanoviska ve smyslu Stavebního zákona. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

č.j. MPO 20597/2020 ze dne 17. 3. 2020 

Dotčený orgán uvedl, že s návrhem územního opatření o stavební uzávěře souhlasí 

bez připomínek. Návrh je tak možno považovat za dohodnutý. 

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav 

č.j. HSKL- 899-2/2020 – MB ze dne 18. 3. 2020 

Dotčený orgán uplatnil souhlasné stanovisko a uvedl, že návrh územního opatření o 

stavební uzávěře je možno považovat za dohodnutý. 

 



 

5.6 Vyhodnocení námitek a připomínek doručených ve stanovené lhůtě a 

vyhodnocení připomínek, resp. návrh rozhodnutí o námitkách 

5.6.1 Podané námitky 

Proti návrhu územního opatření o stavební uzávěře (dále jen Opatření) zastupitelstva 

obce Charvatce (zastupitelstvo obce i obec Charvatce budou dále uváděny i jen jako Obec), 

podali námitky dne 3. 7. 2020 tyto osoby:   

a) Zemědělské družstvo Luštěnice, IČ 00105601, sídlem Luštěnice, Nová ul. 225, 

vlastník pozemku parc. č. 851 v k.ú. Charvatce u Jabkenic, 

b) Ing. Petr DVOŘÁK, bytem Poznaňská 438/27, Praha 8, vlastník pozemku parc. 

č. 850 v k.ú. Charvatce u Jabkenic, 

c) manželé Kateřina a Robert HEYTHUMOVI, oba bytem U Libeňského pivovaru 

1035/30, Praha 8, vlastníci pozemku parc. č. 853 v k.ú. Charvatce u Jabkenic, 

d) Ing. Božena LANGEROVÁ, bytem Charvatce č.p. 36, vlastník pozemku parc. č. 

854 v k.ú. Charvatce u Jabkenic (všichni dále uvedeni společně jako 

Stěžovatelé).  

e) Stěžovatelé jsou všichni zastoupeni advokátní kanceláří KF Legal, s.r.o., a 

jejich námitky proti Opatření jsou totožné. Stěžovatelé považují Opatření za 

nezákonné a domáhají se, aby jej Obec nerealizovala.  

5.6.2 Rozhodnutí o námitkách 

[1] Námitkám se nevyhovuje. 

[2] Odůvodnění rozhodnutí o námitkách je uvedeno v následujícím textu. 

5.6.3 Odůvodnění rozhodnutí 

[3] Obec zjistila, že Stěžovatelé jsou, jako vlastníci pozemků, které mohou být Opatřením 

dotčeny, oprávněnými osobami k podání námitek proti Opatření, a učinili tak v zákonné 

lhůtě. 

 

Doručování Opatření 

[4] V čl. I námitek Stěžovatelé rekapitulují způsob, jakým Obec doručovala Opatření 

veřejnou vyhláškou. Byť tato rekapitulace není Stěžovateli zahrnuta mezi námitky, 

považuje Obec za důležité se k ní vyjádřit.  

[5] Návrh Opatření doručovala Obec veřejnou vyhláškou ze dne 17. 4. 2020 s tím, že lhůtu 

pro podání námitek určila do 18. 5. 2020. Jelikož Stěžovatelé správně upozornili Obec, 

že tato lhůta nemohla skončit přede dnem 4. 6. 2020, doručila Obec Opatření veřejnou 

vyhláškou znovu dne 26. 5. 2020. K podání námitek potom Obec stanovila lhůtu do 

13. 7. 2020, tedy lhůtu o 3 dny delší, než vyžaduje zák. č. 500/2004 Sb., správní řád. 

Vyhláška Obce o Opatření ze dne 26. 5. 2020 a lhůta daná pro podání námitek tedy 

splnila zákonné podmínky, neboť poskytla Opatřením dotčeným subjektům možnost se 

k němu řádně vyjádřit.  

Námitka č. 1 

• Obec Charvatce postupuje v rozporu se zásadou subsidiarity a nepřípustným způsobem 

zasahuje do ústavně garantovaného práva na ochranu vlastnického práva 



 

[6] Podstatou této námitky je zejména stížnost na údajně ničím neodůvodněnou změnu 

v uvažování Obce stran využití ploch označených jako PZ03, PZ05 a PZ10 (dále jen 

Území uzávěry). Stěžovatelé tvrdí, že změnou č. 2 územního plánu Obce ze dne 

29. 6. 2018 Obec rozhodla o tom, že je pro ni důležité využít Území uzávěry jako 

zastavitelné plochy pro účely bydlení, naopak o necelé 2 roky později již Obec Opatřením 

zapovídá, s ohledem na připravovanou změnu č. 3 územního plánu Obce, na Území 

uzávěry stavět s ohledem na potřebu chránit zemědělský půdní fond. Tato nedůvodná a 

neodůvodněná změna v určení využitelnosti Území uzávěry představuje z pohledu 

Stěžovatelů exces a zcela nepředvídatelný a nezákonný postup Obce.  

[7] Stěžovatelé se tak  snaží vzbudit dojem, že k 29. 6. 2018 rozhodla Obec o tom, že Území 

uzávěry bude náležet mezi zastavitelné území určené pro rozvoj bydlení. Ve skutečnosti 

však o charakteru Území uzávěry, tedy že se jedná o zastavitelné území a že hlavní 

hodnotou Obce má být soustředěný a cílový rozvoj bydlení, bylo rozhodnuto již 

24. 7. 2009 v rámci Územního plánu Charvatce. Ke změně názoru Obce na 

zastavitelnost Území uzávěry od potřeby stavět ve prospěch ochrany zemědělského 

půdního fondu tak došlo po více než 10 letech. Tento fakt potom plyne z níže uvedeného 

srovnání původního Územního plánu Charvatce z roku 2009 a změny č. 2 územního 

plánu Charvatce, kdy posledně uvedený dokument cíle Obce v otázce zastavitelnosti 

pozemků oproti předchozí úpravě nikterak neměnil: 

 

Územní plán Charvatce z r. 2009  Změna č. 2 z r. 2018 

I když lze konstatovat, že se jedná o území se střední 
ekologickou stabilitou, rozsáhlé zemědělské plochy 
orných půd a absence lesních ploch jsou rizikové 
faktory. Dojde-li k využití rozvojových ploch bydlení 
venkovského typu a smíšených obytných 
venkovských ploch, dojde paradoxně i ke zvýšení 
ekologické stability krajiny, neboť dojde ke zvýšení 
podílu trvalého zatravnění a zvýšení podílu 
vysokorostoucí zeleně v rámci zahrad rodinných 
domů.  

I když lze konstatovat, že se jedná o území se 
střední ekologickou stabilitou, rozsáhlé zemědělské 
plochy orných půd a absence lesních ploch jsou 
rizikové faktory. Dojde-li k využití zastavitelných 
ploch bydlení venkovského typu a smíšených 
obytných venkovských ploch, dojde paradoxně i ke 
zvýšení ekologické stability krajiny, neboť dojde ke 
zvýšení podílu trvalého zatravnění a zvýšení podílu 
vysokorostoucí zeleně v rámci zahrad rodinných 
domů. 

Obec Charvatce plní funkci nestřediskového sídla 
trvalého významu. Její rozvojové předpoklady 
spočívají v soustředěném a cíleném rozvoji bydlení, 
dále ve využití části rozvojových ploch pro částečné 
uplatnění pobytové rekreace a drobných služeb v 
rámci smíšených obytných venkovských ploch .  

Obec Charvatce plní funkci nestřediskového sídla 
trvalého významu. Její rozvojové předpoklady 
spočívají v soustředěném a cíleném rozvoji bydlení, 
dále ve využití části zastavitelných ploch pro 
částečné uplatnění pobytové rekreace a drobných 
služeb v rámci smíšených obytných venkovských 
ploch. 



 

Uvedená situace ovlivňuje malá sídla zejména v 
poptávce po dostupných pozemcích pro výstavbu 
rodinných domů...Zastupitelé obce Charvatce si 
uvědomují, že vlastní obec neoplývá kvalitním 
obytným prostředím, ale přitom velmi kvalitní životní 
prostředí přímo navazuje na hranice katastru obce. 
Dále si jsou vědomi, že pro další udržitelný rozvoj 
obce bude v jejím případě plnit rozhodující úlohu i 
kompletní vybavení sídla sítěmi technické 
infrastruktury. V souvislosti s předpokládaným 
rozvojem obce Charvatce je v návrhu územního 
plánu věnována pozornost i zkvalitnění obytného 
prostředí, jako jednoho z hlavních faktorů rozvoje 
individuálního bydlení...V současné době v řešeném 
území došlo ke stabilizaci zemědělské prvovýroby. 
Zemědělská prvovýroba již nadále nebude zdrojem 
růstu pracovních příležitostí. S rozšiřováním živočišné 
zemědělské výroby na katastru obce Charvatce se již 
neuvažuje. 

Uvedená situace ovlivňuje malá sídla zejména v 
poptávce po dostupných pozemcích pro výstavbu 
rodinných domů...Vlastní obec neoplývá kvalitním 
obytným prostředím, ale přitom velmi kvalitní životní 
prostředí přímo navazuje na hranice katastru obce. 
Pro další udržitelný rozvoj obce bude rozhodující 
vybavení sídla sítěmi technické infrastruktury. V 
souvislosti s předpokládaným rozvojem obce 
Charvatce je v územním plánu věnována pozornost i 
zkvalitnění obytného prostředí, jako jednoho z 
hlavních faktorů rozvoje individuálního bydlení...V 
současné době v řešeném území došlo ke stabilizaci 
zemědělské prvovýroby. Zemědělská prvovýroba již 
nadále nebude zdrojem růstu pracovních příležitostí. 
S rozšiřováním živočišné zemědělské výroby na 
katastru obce Charvatce se již neuvažuje.  

 

[8] Územní plán rovněž není neměnným opatřením, jak se domnívají Stěžovatelé. Obec je 

naopak povinna přizpůsobovat územní plán aktuálním potřebám a okolnostem, jak 

ostatně požaduje i § 55 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) (dále jen Stavební zákon) a jak uvádí Nejvyšší správní soud ve svém 

rozhodnutí sp.zn. 1 Ao 4/2011 ze dne 31. 8. 2011 (cit.) „Výsledek, nový územní plán, 

vyjadřuje rovnováhu, kompromis mezi zájmy obce, stanovisky dotčených orgánů, 

vlastníků pozemků a staveb i sousedních obcí. Cílem je dosáhnout obecně prospěšného 

souladu veřejných a soukromých zájmů při harmonickém využití území. Takový 

kompromis může nabýt celé řady podob a konkrétní volba využití určitého území 

reflektuje i aktuální politickou vůli v orgánech obce. Ke stávajícímu způsobu využití 

dotčených pozemků musí orgány samospráv z povahy věci přihlížet v souladu se 

zásadou legitimního očekávání, vzhledem k územnímu a společenskému vývoji však 

nelze očekávat absolutní neměnnost poměrů.“ 

[9] V rámci Územního plánu Charvatce v roce 2009 Obec rozhodla, že pro její další rozvoj 

je prioritou zvýšení počtu jejích obyvatel, a to prostřednictvím výstavby na místech, na 

kterých se nacházel/nachází zemědělský půdní fond. Po 10 letech potom Obec 

revidovala své původně stanovené cíle, kdy by takto velkoryse určené zastavitelné 

plochy mohly jednak vést k razantnímu navýšení počtu obyvatel (v roce 2017 v Obci 

bydlelo 225 osob) a k narušení sociální soudržnosti v Obci a jednak by došlo ke 

znehodnocení zemědělského půdního fondu nad míru potřebnou a nutnou. Proto se 

Obec rozhodla prostřednictvím v budoucnu přijaté změny č. 3 územního plánu mimo jiné 

vrátit Území uzávěry mezi nezastavitelná území a do té doby prozatímně zajistit v těchto 

místech zákaz stavební činnosti pomocí Opatření. 

[10] Právě Území uzávěry vybrala Obec z toho důvodu, že se jedná, v případě Stěžovatelů, 

bez výjimky o ornou půdu, na níž je provozována zemědělská činnost, a do dnešní doby 

na těchto územích nebylo započato se žádnou stavební činností a ani nedošlo k vydání 

rozhodnutí, jež by takovou činnost povolovalo. Tyto okolnosti tak byly jedinými 

objektivními kritérii, podle nichž Obec vymezila Území uzávěry. Nejedná se tedy o žádný 

exces či nezákonný a nepředvídatelný postup Obce, a to ani tehdy, pokud by vedl 

k případnému omezení plánů Stěžovatelů na budoucí využití jejich pozemků, jak plyne 

např. z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který ve svém rozhodnutí sp.zn. 9 Ao 

1/2011 ze dne 2. 10. 2013 uvádí (cit.) „Jak již bylo uvedeno, řešení zvolené územním 



 

plánem může legitimně omezit výkon vlastnického práva vlastníků dotčených 

nemovitostí (popř. též  výkon dalších práv s těmito nemovitostmi spojených – např. práva 

na podnikání) a není-li zjištěno, že jde o řešení nezákonné či excesivní, soud se 

vhodností a účelností takového postupu nezabývá.“ 

[11] Dále Stěžovatelé citují rozhodnutí Nejvyššího správní soudu č.j. 8 As 2/2016 ze dne 

1. 7. 2016, k němuž Obec uvádí, že se s tímto rozhodnutím jednoznačně ztotožňuje a o 

změně územního plánu hodlá v jeho intencích rozhodnout.  

[12] Stěžovatelé konečně tvrdí, že zahájili přípravné a projekční práce směřující k výstavbě 

na Území uzávěry. Obci vyčítají, že je neinformovala o změně budoucí využitelnosti 

tohoto území, ačkoli s ní Stěžovatelé svůj záměr stavět konzultovali. Obec se nedokáže 

vyjádřit k tomu, zda s takovými pracemi Stěžovatelé započali, když jí o tom není nic 

známo.  S naprostou jistotou ovšem ví, že žádnou stavební činnost na Území uzávěry 

se Stěžovateli neřešila.  

Námitka č. 2 

• Nezákonnost územního opatření z důvodu zneužití zákonných pravomocí obcí a jejími 

zástupci, postup na základě lživých informací, zneužití pravomoci úřední osoby a 

vyhrožování 

[13] Stěžovatelé tvrdí, že starosta a místostarosta Obce zneužívají pravomoc správního 

orgánu, které mělo spočívat v tom, že Obec nejprve jednala s developery o stavbách na 

Území uzávěry, což vyplývá i z ročenky Obce, následně byli Stěžovatelé kontaktováni 

uvedenými osobami a Ing. MRÓZEM s nabídkou odkupu jejich pozemků, přičemž po té, 

kdy se nedohodli na ceně, měl starosta jednomu ze Stěžovatelů, panu Robertu 

HEYTHUMOVI, pohrozit, že v takovém případě zařídí, aby na Území uzávěry nestavěl 

nikdo. 

[14] Ohledně jednání o případné výstavbě může Obec uvést pouze tolik, že jejího starostu 

krátce navštívila osoba, jejíž jméno si již nepamatuje, a při krátké nevyžádané schůzce 

starostovi sdělila, že má plán na blíže nespecifikovanou výstavbu. Následně byl 

starostovi Obce doručen dne 29. 1. 2020 email z adresy BrianRZ@seznam.cz, který byl 

podepsán osobou Tomáš VYSKOČIL, neobsahoval žádný průvodní text a jehož přílohou 

byly 3 soubory – 2 obrázky vizualizace domu a nákres rozparcelovaných pozemků. Na 

uvedené jednání Obec nikterak nereagovala. Obec proto uvádí, že není pravdivým 

tvrzení Stěžovatelů o tom, že by měla jednat s jakýmkoli developerem stran připravování 

nových obytných lokalit na Území uzávěry. Nic podobného potom nevyplývá ani 

z ročenky Obce. 

[15] Obec rovněž důrazně odmítá, že by za ni či soukromě jednali starosta s místostarostou 

o odkupu jakýchkoli pozemků na Území uzávěry od Stěžovatelů a že by jim měli 

v případě odmítnutí jakkoli vyhrožovat. K případnému jednání Ing. MRÓZE se Obec 

vyjádřit nedokáže. K důvodům, pro které se Obec rozhodla ke změně č. 3 územního 

plánu Charvatce a k přijetí Opatření, odkazuje na čl. IV. tohoto vyjádření/rozhodnutí 

s tím, že se v žádném případě nejednalo o plnění nikdy neučiněných výhružek.    

[16] Stěžovatelé rovněž brojí proti výběru Území uzávěry. Uvádí, že pokud Obec odůvodnila 

zachování zastavitelného území na plochách PZ07 a PZ13 tím, že zde již byla vydána 

územní rozhodnutí, jedná se o tvrzení lživé, jak vyplývá ze sdělení Městského úřadu 

Dobrovice. Tato informace Stěžovatelů není správná. U plochy PZ07 byl vydán 

Městským úřadem v Dobrovicích územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného 

stavebního záměru č.j. Výst/1723/2018/Vi dne 20. 7. 2018 se stavebním záměrem 



 

rodinný dům a u plochy PZ13 bylo týmž úřadem vydáno územní rozhodnutí č. 31/2013 

pod č.j. Výst/0466/2013/Ti, jehož předmětem bylo oplocení pozemku, přičemž v obou 

případech bylo se stavbami započato. 

[17] Dle Stěžovatelů uvedla Obec lživé informace i Městskému úřadu Dobrovice, neboť již 

dne 22. 5. 2020 sděluje úřad Stěžovatelům, že dle vyjádření Obce tato přijala Opatření, 

jež však bylo veřejně projednáno až 26. 5. 2020. Obec uvádí, že Městskému úřadu 

Dobrovice oznámila, že (cit.) „Obec Charvatce oznamuje Městskému úřadu Dobrovice, 

Odboru Výstavby, že Usnesením č. 59 přijatého dne 20. 2. 2020 na veřejné schůzi OZ 

rozhodlo Zastupitelstvo obce Charvatce o obsahu Změny č. 3 Územního plánu 

Charvatce, která pojednává kromě jiného o změně charakteru zastavitelných ploch 

PZ03, PZ05 a PZ10 a o zpracování a projednání územního opatření o stavební 

uzávěře...“ Vzhledem k tomu, že Obec skutečně na jednání svého zastupitelstva dne 

20. 2. 2020 o obsahu změny č. 3 územního plánu Charvatce a o zpracování a projednání 

Opatření rozhodla, nemůže se vyjádřit jinak, než že Městskému úřadu Dobrovice sdělila 

přesné a pravdivé údaje, pročež závěr Stěžovatelů považuje Obec za nesprávný a 

způsob jeho prezentace za velice nevhodný.  

[18] Stěžovatelé se obávají, že z plochy PZ05 jsou bez jakéhokoli odůvodnění vyjmuty 

pozemky ve vlastnictví starosty Obce. I tyto obavy Stěžovatelů jsou liché, když u obou 

pozemků parc. č. 26/7 a 26/8 je v Opatření bez jakýchkoli nejasností uvedeno, že je na 

nich zakázána jakákoli stavební činnost (cit. z Opatření) „Územím dotčeným stavební 

uzávěrou jsou následující zastavitelné plochy (upravené podle aktuální katastrální mapy) 

na katastrálním území Charvatce u Jabkenic (650641) vymezené v územním plánu 

Charvatce ve znění jeho pozdějších změn (dále jen Územní plán)... PZ05 (p.č. 26/7, 

26/8, 705, 706)... V závorkách jsou uvedena čísla parcel dotčených částečně nebo úplně 

stavební uzávěrou. Nedílnou součástí územního opatření o stavební uzávěře je grafická 

příloha...“ V grafické části Opatření jsou potom tyto pozemky rovněž vymezeny coby 

Opatřením dotčené pozemky. Nemůže se tedy jednat o Stěžovateli naznačenou snahu 

Obce o zvýhodnění starosty či jeho syna. Že se Opatření týká i starosty Obce naopak 

dokazuje, že Území opatření bylo vybráno objektivně bez ohledu na konkrétní zájmy 

konkrétních osob. 

[19] Stěžovatelé poukazují na skutečnost, že 

byť hodlá obec chránit 

zemědělský půdní fond, mění pozemky 

parc. č. 535/19 a 535/17 ve vlastnictví 

Ing. MRÓZE a Ing. MARČEKA na 

zastavitelnou plochu. Obec uvádí na 

pravou míru, že tato do budoucna 

uvažovaná změna se mimo výše 

jmenovaných osob a uvedených 

pozemků dále týká pozemků parc. č. 

535/16 (ve vlastnictví Jana a Venduly ŠIMÁNKOVÝCH), parc. č. 535/27 (Martin a 

Martina HOCHMANOVI), parc. č. 535/23 (Milan HRDLIČKA a Pavlína MAREŠOVÁ), 

parc. č. 535/20 (Antonín a Emílie GREGOROVI) a parc. č. 535/21 (Jan a Šárka 

RÖSLEROVI). Všechny uvedené pozemky přiléhají k pozemkům výše uvedených 

vlastníků, na nichž mají postavené rodinné domy, a i když jsou dnes evidované jako 

zemědělský půdní fond, tak fakticky se jedná buď o  zahrady nebo o drobnými stavbami 

zastavené pozemky (jak plyne z výše uvedeného obrázku, na němž jsou předmětné 

pozemky v dolní části), nikoli o pozemky, na kterých by probíhala nyní či v budoucnu 

zemědělská činnost. Obec tak změnou č. 3 územního plánu Charvatce pouze uvede 

 



 

faktický stav pozemků do souladu s územním plánem, nikoli že by snad někomu tímto 

umožňovala realizaci výstavby. 

[20] Z výše uvedených skutečností tedy vyplývá, že Obec nepostupuje nezákonně, 

nepodává nikomu lživé informace a neupřednostňuje zájmy určitých osob nad zájmy 

osob jiných. 

Námitka č. 3 

• Návrh územního opatření je diskriminační a v rozporu se zásadou legitimního 

očekávání, důvody pro vydání územního opatření pouze ve vztahu k některým plochám 

se navíc prokazatelně nezakládají na pravdivých informacích 

[21] K již vznesené výtce Stěžovatelů o tom, že Obec nedůvodně ponechala plochy PZ07 a 

PZ13 jako zastavitelné, protože na těchto se již započalo stavět, ačkoli tomu tak ve 

skutečnosti není, Obec odkazuje na bod 16 tohoto vyjádření/rozhodnutí. 

[22] K opakující se námitce Stěžovatelů, že z plochy PZ05 byly vyjmuty pozemky starosty 

Obce, si Obec dovoluje odkázat na bod 18 tohoto vyjádření/rozhodnutí.  

[23] Stěžovatelé trvají na tom, že by vůči všem osobám měla Obec postupovat shodně a že 

za situace, kdy Obec umožní na plochách PZ07 a PZ13 stavět, ovšem na Území uzávěry 

nikoli, postupuje vůči Stěžovatelům diskriminačním způsobem. Obec v rámci této 

opětovně uvedené stížnosti poukazuje na body 8 – 12 tohoto vyjádření/rozhodnutí a 

opakuje, že o použití Opatření právě na Území závěry rozhodla proto, že za celých 10 

let, kdy se na těchto pozemcích mohlo stavět, žádná stavba nevznikla a Obci nejsou 

známy ani žádné konkrétní plány, z nichž by bylo možné dovodit, že by se tak mělo 

v dohledné době stát.  

[24] Dle Stěžovatelů nebyly splněny podmínky § 97 odst. 1 Stavebního zákona, neboť 

správně měla Obec do Území uzávěry zahrnout i další plochy. Obec se domnívá, že 

podmínky Stavebního zákona splnila. Nerozumí však úvaze Stěžovatelů, podle kterých 

by byla litera zákona naplněna pouze tehdy, pokud by Obec zakázala stavět na všech 

zastavitelných plochách, neboť i kdyby snad této námitce měla hypoteticky vyhovět, tak 

na pozici Stěžovatelů by se nic nezměnilo.  

Námitka č. 4 

• Dotčeným vlastníků vznikla a nadále vzniká územním opatřením újma 

[25] Stěžovatelé tvrdí, že jim může náležet náhrada újmy za přípravné práce výstavby a že 

jim Obec krátí právo se jí domáhat. Stěžovatelé dále uvádí, že na Území uzávěry měla 

zahájit stavební práce celá řada subjektů, a to jednak sami Stěžovatelé a jednak několik 

developerů.  O ničem podobném však Obec doposud nemá žádné povědomí, pokud 

tedy nepočítá 2 obrázky domů a nákres rozparcelovaných pozemků zaslaných z adresy 

BrianRZ@seznam.cz (viz bod 14 tohoto vyjádření/rozhodnutí) a Stěžovateli zmíněný 

email (alinea 4 bodu 2.2.5.1. námitek Stěžovatelů) od Bc. Marka PROCHÁZKY 

z Magistrátu města Mladá Boleslav ze dne 25. 2. 2019 (pozn. správně  25. 2. 2020) o 

tom, že nákres rozparcelovaných pozemků, zaslaných mu z adresy 

BrianRZ@seznam.cz, je plný chyb (není vyřešeno parkování, není dodržena orientace 

staveb, prostorové uspořádání či šířka veřejných prostranství), což o odborně 

připravených plánech developerů či kohokoli jiného spíše nesvědčí.  

[26] Bez ohledu na výše uvedené však platí, že na náhradu případné škody vzniklé přijetím 

Opatření mají Stěžovatelé i jimi zmínění developeři nárok dle § 102 Stavebního zákona 



 

a Obec Stěžovatelům a developerům nikdy v uplatňování náhrady škody nebránila a 

bránit nehodlá. 

Námitka č. 5 

• Dotčeným orgánům byly poskytnuty nepravdivé informace, na základě kterých byl jimi 

schválen návrh územního opatření. 

[27] V této poslední námitce Stěžovatelé opět obviňují Obec z podávání nepravdivých 

informací Stěžovatelům a Městskému úřadu Dobrovice. K tomu se již Obec vyjádřila 

v bodech 16 a 17 tohoto vyjádření.  

Rozhodnutí Obce 

[28] Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem, kdy Opatření Obce (i) má ústavně 

legitimní a o zákonné cíle opřený důvod, (ii) je činěno v nezbytně nutné míře, (iii) je 

činěno nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě rozumně k zamýšlenému cíli, (iv) je 

činěn nediskriminačním způsobem a (v) je činěn s vyloučením libovůle, má Obec za to, 

že postupuje v souladu s pravomocemi svěřenými jí zákonem a ve prospěch svých 

občanů. 

[29] Z dříve uvedených důvodů Obec považuje námitky Stěžovatelů za nedůvodné, 

nevyhovuje jim a rozhoduje tak, že námitky Stěžovatelů zamítá. 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy územního opatření 

• vymezení dotčeného území – výřez č. 1 – zastavitelná plocha PZ05 

• vymezení dotčeného území – výřez č. 2 – zastavitelné plochy PZ03 a PZ10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 


