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VIV A Reality. S.f .0.
KOlO unarG\ è. p . 11 3012 S

170 00 Praha

000" BnJkov, It 00234176, Dakelská 11,273 51 BnIkov

a

Ja.a Bed.'fovj a Jift Sedùf, bytem V Úvoze 4,27351 Bralkov

Radka Ne8lDa..ov' . J..I NeuJDan., byte8 PrabkA 87,273 51 Br8lkov

Ja""'va Stehlfkori, bytem V Úvoze 5, 273 51 Bralkov

podali odvolání proti roll)()(jnuti, které vydal Odlx.)t výstavby M&tského úfadu v UnhoIb jako $primf
orpn dne 14.8.2009 pod spis.m. výst. S3S&'06-Hor na dkld}-'dosti, kterou dne 28.12.2006 podIJa

VIV A Reality, B.r.o., zastoupen' jednatelem Janem KaJparem, It 45791074, Kom.nardi
l.p.113M5, 17000 Pr8u,
kterébo zutupuje Ing. Radim OHlek. Dar. 5.3.1974, ~~U Lp. 1332,253 01 HOIdvift

Sprivni orgán Vim podle § 86 odA. 2 zákona È. 500/2004 Sb., sprivnf f6d, ve wnf ~j§ich piedpisò
zasflá stejnopis podaného odvolání . ~ Vú

v,z,tv"
abyste se k n6mu vyjádfili ve Ihòt6 do 7 d.t ode doe ~. výzvy.
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K è. j.: 3888/09Nýst

Vìc: Odvol'ni proti rozhodnuti o vyatitf ózemf, o dìlenf pozemkù a o umistl_i stavby
komunikaci a inlenýnkých liti pro Obytný park Pleteaý Újezd, k. ú. Pletený újud

Dne 14. 8. 2009 bylo M&tským úfadem UnboIt, odbor výstavby, vydáno pod
È. j. 3888/09Nýst. Ip. m. výst. 5358/06-Hor, rozhodnuti, kterým se rozhoduje o vyutiti
územf, o cMlenf po~d . o umfstìIú stavby koml~~ . iDf.eIIýrských Iftí pro "Obytný
park Pletený Újezd" na pozemcfch v k. ú. Pletený Újezd.

Jsme vlastníky pozemk6 v bta..~ním úzenú Brdkov, které pffmo sousedi
s pozemky, na nichž je p1jnovb dIt8vba "Obytný park Pletený Újezd", a tedy jsme
úèastníky pfedmìtného územního øízení.

Proti tomuto rozhodnuti podi~ v cel6m jeho ~y z mte uveclmlýcb dòvod6
. - .iofO

I. Výroky napadeného rozhodnuti jsou piedevtim ~1a neurèité a nevykonatelné; rozhodnuti je
téf. nepiezkoumatelné. nebo• nenf zfejmé, jak bylo rozhodnuto (zejména ve vztahu k výroku
I. a II.).

Pfipomfnáme, f.e výrok ro7JM)dnutf je jdlO ~ij)nf souè6st - ~ výrok
rozhodnutí pdsobf právni DÚledky a musi z n!j být pfedevtfm 7Jejmé. jak bylo v dané vki
ro~. Toto ~1ze suplovat podmfoklmi romodDutf Oe! zde ~c výrok nijak
neosv~tJujO. èi dokonce odkazem na o!jak.6 k rozhodnuti ~~j- dokWDenty. nebo• ty
Dej sou souè6stf ro%hodDutf.

Rozhodnuti jako iodivitbJální správni akt musí být Slmost8tDým obsaOOvým celkem,... .. . '..' ~ . .. .. . .. .. v

I'-UUIUW1UU JaA.U WUlVIUUAUll ~pI"AVIU aA.' In~1 D)" ~~~)'III U~WV)'W ~1A.~

který ~ celistvou 8 sroDDDitelDOu infonnaci oezbytDou t jeho n6slednému výkomI, jakož
i k øádné úèasti v ffzenf a uplatòování procesních práv 6èastnfkd.

Uvm.ým tX)f.adavk6m D~1IdeI16 ~mJtf v ~+~ pff~ ~dpovW (co! je
v dan= pffpad! jdt! závaWjlf o to, ~ se jedná o roD6hlý z6m&).

Co se týká výroku È. I. (výrok o vyutitf pozcmkt\), potom z n!j není 7lejmá zcela
stl:fejní skuteèoost, kv6Ii které . vy~ rozhodnutí o vyutitf ~ a to u j8kBlO IK»~
se jakým zp6-'Obem m!nf jeho vyutitf.

Krajsk6mu úøadu Stfedoèeského kraje

piW-ifednictvim

Mìst*ý Mld UnhoIt'
Odbor výItaVby
V 6cIa~ n6IM8tf 44
273 51 UnOOI•

odvol'Df



Z rozhodnuti se nikdo ~, jak tedy bylo rozIM>dnuto, nebo• ve výroku ~Ia
absentuje ono rozhodnuti, tj. jaké je nové využiti jakého }X)zemku. Tato vada je tak zAvImá,
k ~ uvdovlt d o nutit! ~ výroku (DetxJt' je v ~ obsafat sice výèet ~akých
pozemkO, ale již není uvedeno to podstatné, tj. jak se využiti územ{ 1MDf).

(Pfipomfnáme, ~ uvedené nenf ani zlejmé z podmfnek romodnutf, kter6 ~ týkají
pouze ~lenf a ~ stavby, nikoli m1!IIy vyufitf .-nf.)

To S8Dé. co bylo feèeIK) výIe, ~ lýk! ~ i výroku è. II. (výrok o ~laú p>zemk6),
nebo• ani z n!j není zøejmá zcela st!fejnf skuteènost, kv6li ktaé se vydává rozhodnuti
o d!lenf ~~k6, a to j~ ~zanky se jak Qif, tj. jak6 nov6 p>zemky mají dìlenfm
(a pffpedn! scelovánfm) stávajfcfch pozemk6 vmikmut.

Z rozbodnutf se nikdo nedozví, jak tedy bylo romodnuto, nebo• ve výroku zcela
absentuje ono ro7JlOdnutí, tj. jaké ~zemky mají ~enfm vmiklXJut. Tato vida je tak DvafJI6,
že lze uvažovat až o nulitì tohoto výroku (nebo• je v D6m obsaf.en sice výèet ~jakých
pozeaDka, ale již nenf u\Iedeno to podstatné, tj. jakým zp6sobem ~ cMlf).

(Pøipomínáme, že uvedené nenf ani zøejmé z podmínek rozhodn~ kde je p>u7.e
uvedeno, f.e d!lenf "blxIe provedeoo osobou oprjvIÏMJu", avtak nenf zfej~ - napø.
z grafické pøílohy ro7l1odnutf - jak má být ~Ienf povecielX).)

Nemtitýje ovlem i výrok m. (výrok o 1DDf~ I88vby). V ~je sice uYeda1 výèet
(POpis) umis•ovaných staveb, ale nenf z nìj 7lej~, jak budou tyto stavby umist!ny.

Není jasné, jaké jsou roDDby 1aDistoV8D~ staveb, na jakých fM)zemclch a s jakými
odstupy od jejich hranic mají být stavby wnfstìny apod. Toto pøitom musí být z rozhodnutí
kaž~u 7lejmé, a to btxI' z plesilélw JX)pisu a plemých podmfnek ve výroku ro7mdnuti Debo
zjeho grafické ~ohy - _jedoo vlK D",,- ~:-~~ ~a.bIic.

(Pfipomfnáme, ~ u~ nenf ani 7lejmé z podmínek rozhodnuti, kde je sice odkaz
na "dokumentaci ovìøenou v územnfm øízeni", a~ tato dokumentace nenf nijak urtitì
a nezammitelnì specifikována - kdy, kým, pod jakým èíslem apod. byla vyhotovena - ani
není pfipojenajako grafická pfí1oha rozhodmld.)

Jak již je uvedeno výte, i toto je tedy nutno považovat za rozOOdnutf neurèité, nebo•
z rozhodnutí - z výroku ani z jeho pfílohy - DeDÍ ~ jak majf být Dvby umfst!ny.

Jedná ~ tìl. o hrubý iv~r s § 68 odst. 2 ~~a è. SOOf2004 Sb., nebo• ve výroku
chvbi fe-ù~ X. ktm ~ieá:csJmt ~ ffzenf.

N~Dé rozhodnutfie ImxD da v brub6m ~ s § 68 odst. 2 zákona
è. 500/2004 Sb.: je též zceJa DCurèité.. MVVktWiAt~~ a_mm -~lné.

2. Romodnutf je dále ~~ . DeVykoDIIelDé (nesplnite~ vpoefnce è. Sl výroku
rozhodnuti.

Dle podmínky è. Sl mají být respektovány podmfnky sd~len6 ve vyj6dfení spoleènosti
Stfed~ vodámy, 8.s., ze dne 10. 12. 2007 a 4. 1. 2007, mj. musf být dc;u.-~ tato
podmfnka: "Pro zpracováni PD ke stavebnfmu povoleni je nutno respektovat dokument
,V JeobC(:Dé podmfDky - ke stavb6m '\'ock~M)8J~'fskýcb Dffmú pro vefejoou potfebu vf.
kolizi s dallfmi stavbami' a, VleobecM podmínky - vodovodní pfípojka'".

Ve "V~-ýcb podmf~~ - ke ~ ~hoslJOd'fskýcb mf{zenf pro
vefejDOU potøebu vf. kolizí s daljimi stavbemi" Od j~ ~y i ve spr6vnfm spisu) je
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potom stanoveno, f;e ~vestor mus( respektovat ocInDDé p6snO (dAle jen OP)
a kanali?~ .., V OP se nesmí umis•ovat f.ádné ani drobDé D8dzemnf stavby .,,"!

V daD6m pff~ je ~ pIúno ~ nadm{~rn vodovodem (kolem nìmž je dle
zákona o vodovodech a w.lj~~ích stanoveno ochranné pásmo) vedena po~
komum~~, tedy nadzemnf stavba.

Sp~ této podmínky je tedy nemožn6, nebo• jestlik jsou Dmveò mnis•ov6ny nad
vodovod stavby komunikaci a zároveò ovlem dle uvedeného vyj6dfenf je nutno respekto~
že nad vodovodem nesmf být f.ádn6 stavba mDfstaIa, ~ ~Ia podmfnky ~fbo
ro7J1odnutf (v dal!í fázi) dodržet.

RoDIodnutf je tedy m')8~. nebo• 'Itl"" ~ to, co dodrkt (ve stavebnfm
ffZeIÚ, pti realizaci stavby) droveò ~lze.

a n~vy~=~ ro7JKxInutf _je

Na tuto souvislost jsme ooukazovali již vMmim!d - námitce ze 14.7.2009.
Námitka byla v ro7Jk>dnutf na str. 8 v ~ oddb citovb jako " I) Plbvaná bustA sí•
parcel a pfistupových komlmi~acf ~mM)f.òuje I~~vat stanovisko s~~
vodáJ'en. LS. ze dne 16.4.2009,4.1.2007 a 10.12.2007" a bxla zamftnuta. Zamítnuti bylo na
str. 13 rozhodnuti oo11vod~ irelevantnfmi d4vody. Oddvodnmf obsahuje ta tvrzenf. ~
.,Spoleènost Stfedoèeské vodámy, LS. vydala k návrhu ~ stanovisko..' Stanovisko vlak
obsahuje faduRQdmjD ~k. které musf bÝt dodrf.a1v. a DroveòRQdmiD g 7miòovaná riIe
v tomto bcMIa odvoláni ~ bÝt~ 61&.

J
Romodnutf o námi podané námitce z 5.3.200; ~of.Idujeme doplnit navrhované urbanistick~
lekni lokality ~ aby byl ZKhován venkovský ráz obou obci, zejména s ohledem na
adekváttú podíl zeleM." (str. 8 rozhodnuti, druhá odrM.ka) uv6df, f.e D6mitce bXlo vyhov~.
Toto tvrzeni n~vfdáskutcè Dosti. Byl pouze gfid6n - zelen! na úkor nejblifJí rady
dom6. dle pl6nku ~ SOI~~ s ~~j PO~ky, a to tak, aby v btxlo\alu odQli1
uft)anisticky zcela nesourodé a pøitom t&n! DIpojené lokality. Jde o ooumv6 feIenf.
V ~Rf .. ~ neieck16 oZ8:IKJ v6nf venkov*éhocbarak tcnJ obou obci. N6mitce tcdX

Y):hov!oo nebxlo.

3.

Námi podani námitka ze 14.7.2009 citovaná zkr~ v ro~Jtf na str. 9 ve ~ odr6f.ce:
"2.) Obec Pletený Újezd pfiprawje návrh (J?~n_~ plánu. Pfedlofmý D6vrh nov6 výstavby
nerespektuje zadané regulativy pro výstavby RD v obci tak, jak jsou uvedeny
v pfipravov8ném návrhu ÚP" , bvlaZ8Df tma.~g X ~ D6mi1k! ~
v rozbodnutfisou vAak neoravdiv6 a ~ Z8vdávau ddvod k domDìnce. f.e &ji vvd6nf
ro7JlOdnutf ~bvlo resoektov8oustaDO vaú dkona.

V od\\v~ní se na str. 13 pod bodem 2) mj. uv6df: ,.Návrh 7Jltavbx ~~
~v6nf ~o Rlmu obce. Z ddvodu podaných námitek 6èastnfk\\ fízení, následn!
odvolanf k vydanému {l~'mu ro7JMMIDutf a rodK»dmltf odvol8CiOO orI*tu. k1elý vr6til
návrh k novému projednání. Prod1o~f~~~ temúnu projednáni dollo ke skuteèoosti, ~ nivrh
územního pIjnu ~ projedDiv6 souèasn! s 116v1t1em stavby." Toto tVrmDf ( opekoVlDé
v rozhodnutijdtì na str. 14 u posIcdnf odr6fi.y dole 8 na str. 15), DeIIf B!div6.

4.

vodovodu
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Poøizování územního Rlánu obce PletenÝ Újezd zaDOÈa1oicdnomaèn6 døíve. ne! bYl
28.12.2006 stav ebDfmu úfadu ~ Mvrh na Ú7aDnfml.ll~ mld po p-~~ výstav~.
Tuto skuteènost ~ ck>lotit z øady zdrojd. Napø. v textu návrhu "u~~o plmu Pleten6bo
Újezdu" se na str. 23 uv6df: "V roce 2004~IRiJljg m oIM:e ~ ooftdit 62aDnf g1iD
obce, zadjnf ~ podafilo schv6Iit až v prosiJK:i 2006." TIké ji! 18.7 .200S bylo Krajským
úøadem Stfedoèeského kraje (pod èj. 7083-8407S/OSIOŽP-Zan) vyd6no stanovisko k Mvrhu
zadáni 6mnnfbo plánu ~~1DibO Út'YIIU ~SÚ) Pletený Ú"je7.d, Krajský ÍIf8d
Stfedoèeského kraje. 07.l]jmenf Olx:e Pleten,t qJ- o ab6i~ oroiednáv6nf návrhu zadáni
_Ó7.emníhn ~lánu sidelDfm 6tV8n1 PIeImli UaI" ~1.e1 cxnx,r tivotDh I'f~f, .
a zemWIstvf dne 23.6.200S. Tedy,!)Ofimv6nf Ó78ftDfbo RI6nu obce PI~ Ujezd zaDOÈalo
neim~ o I.S roku dffve.. -. bIl m;!d6I D6vrh na ~~ ÚUIDDÍ rozhodnuti.

Na str. 13 romodnutf se dále uvádf: "Rozpor v regu1ativech není pro stavebnf úfad
vposuzovánf zámm relevantní. Stavetxú úf8d ~bázf ~ *'~~ ~ fádost o vyd8f
úzcmnibo romodnutf byla podána v roce 2006 jdi! pøed ZlXBCOvánfm územnfbo plAnu
a projednávaný územní pl6n Den{ do dnemiJ1O dne schválen. "

Zákon È. 50/1976 Sb., o územnfm pljno\fáf. s88:vet.1fm f6du (stavebnf zákon). podle
n!bož je vedeno toto ffzenf v souladu s § 190 dkooa è.18312006 Sb., uvádí v § 37.~. I:
,.P~~J8dem pro vydáni Í!7lmt_nfho rozIKxtDmf je 62aJIM pl6oovacf dokuuleDtlCe. Nebyla-li
pro územf zpracována územD! plánoVKf dok1Dnentace, opatøí stavebnf úfad jiM podklady
v rozsahu nezbytném pro {~nf ro~utf, D8pffklad ~-M plánoVKi podklady,
skuteènosti zjišt!né vlastním ~WDem a pti mfstnfm Aetfenf." Domníváme se, že
ro~van.i územní Rlán. zvWt! pokud - jako v tomto pfipadì - navíc ieho wfi;?Qv6ní
mDOÈalo mnohem dffve. Bet. bYla oodb ~ °1Ïd ~ územní ro71X>dnutí v lOUviJ1osti
se stavbou, ~ie závaŽDVm lIIdk:l8dIInt Domnfv-..e .. lm I8aveI..f úf8d."'B!" v IOuI8du
~. ~ DOb.! M! ~!Q1J~ UlXOOvam val so~ ~!!nt - b.Yt: dosud
neschválen" - územní Dlán obce Pletený mezd za godklad ~ro VYdání územního ro7J1odnuti.

Dále se domnívjme. f.eie8 I!BI. -- áfad .vzal v úvahu skuteènost. že
ofedm~ Wost o ázemni rozlK)dnutf_~ 11l1ie ~ mDraVovan'ý územnf glán obce
Pleten'ý Uiezd aje s nim v mm2[Y:

.



5..Námi podaná námitka ze 14.7.2009, citovan6 zkrácen~ a zjednod~ na str. 8 rozbodnuU,
byla mnitnuta. Dfièemž od4vOOD&1f na m. 13 a 14 ro7J1Odnutf ~ie na skuteèný obsah
námitkv. Naooak oddvodnmf rozhodnutí o námitce gglemizuie s ndimi ÝdlinÝmitv rzenfmi.
která vlak v ~utf nr;1.WMl cltov'- a v odich ~.h obsaf.eDa DebvIa.
V rámci Mmitek ~ 14.7.2009j~ mj. uvcd1i:
" Vobcl Pletený Újezd s dndnlml zhruba 400 obyvatelI m4 v dlisl.dku nawJJovaní výstavby
~ vfce - 700 obyWJtIl, t6dy po4d oby_el Rf ,..., o CCQ J 80 '" I~A~1Ý
polet novl vyjlldijlclch osobnkh WJZideI je dle SmlhrnIII priI'VOdnI a technické zprávy
cca 2 J 8, w Jplfce odhadem J 45 11OZIdIL Z4r0ve~ JI v obci ",lIIi"... pr«Owllch pIOefito.ld
a fN'aklkky Iádn4 slulby ani jlltl ~kI 'ry6tIwIÏ. Ndwh 1WWé "ptavby ~ ;~e /Db.
le k bydleni lidi neoddllltelnl patH vhchny tyto .Jouvtsejlcl záltlltosti DmrIniváme se, le
návrh takto rwkonclpfni pojIItl VÝ"tavby JI v~.. ~Ii .JpHprD~ ~ územlll
pl4no~1 dobment«i SI~Uho kraje (Zá.t~ 1øz.,-ijij;ifJ., rozvoje - ZÚR) a s územnl
analytickými podklady k ZÚR (ÚÁP). kle'; byly III na z4kIadI zákona é 18312006 Sb.
a vyhl d.fky f. 500/2006 m, . .. J O. 9.1008 .fClrwile ny ~~ /.JtwM Ir aj e. Mezi j Ii nistIIj Icf
problímy. klm ~ mIhfo "rálciplp'Q~ yaných ZÚR m..c.~ klll, ÚAP zmlltujl je-vy,
k nimi zcela jisti dojde v sOIN#.rlo.Jtl .J phdmlhlml výstavbow v obci Pletený Újezd, pokud by
byla IInIObIina V nawIroWIIII podobl. Plóny na 'r)WGYb8 ~~i s fcknim l6dnIM
z tlchto problílnli, afkoll problímy budou pfbNo vyvolány takto pojatou VJÍo1'tavbou. Zminlme
zde ty Mj záva.fnI j.f i..

Pøi neKoMf'pénl pojati YýoftQvbI tohoto typu dojde k prostorovl segregaci
jednotlivých fimkcí Ú%emí - bydleni, zamlstnání, obchod a slutby, volný "as. Jednlm
z nejhorllch d4rledkl1 je pak prudké nr)\fení automobilové dopravy SI _mJ
.fOM1'u.)1d8i ~~. y"" ,.,.. ".paIO.'IIi jil ,. $/lili wa6y - PrGI-.
Navrhovaná výstavba pfetipok/6d4 takovýto vývoj a nijak ho nefell (Citace z ÚAP..
"Za nejvýznamnìjší problém lze povaf.ovat vysoce negativní saldo nejvìtšlho
støedoèeski/W) mìsta KJatbIa (- 10 lil - 30 "j, bm múto aby bylo centrem dojíftiky
za prac~ je jerbJlm z nejvýznamnljlkh Ú%eml vyjfldiy (netýká se jen mìsta, ale celého

.J:pddowho obo.JOdllj. ")

.

Silný nárùst nároH - :lt4Yajicí dopravrú obslad1WJ.Jt Q j:#ede'l'lt. IWirobný polet
poldfvaných motorových \/Oz/d,1 zatltuj, kroml ltvotnIho prostf,df ta výdojOYOU
str6nbl YehJných rozpotd, ko.DrikDCI j, ,.",., z tlchto ro~1) ùfot'cD'1

.

K nerovnoválni zdlllt wle}njch rozpolti) dochád kro1IIi mIIné údrlby nových i vlce
zaliten,ých pe)vodIalch kDWIIDrIkDd lB. skDimll "Yw~w puri1r1kJ.rli 1dI0YaI doUi
InfraytrubllTU I t1a8..1IOvých Obyvatl/ na zaji.ftbú zcela c1tybljiclch s/uleh, pfileml
nelze olek4vat adeWlni navý.f.enJ pil}",,) vde}ných rozpo"'l1

Pli náhlém cca J 80 " "Q,.,)stII polili obyvatel se Mlze vyhnout soclá/nim dI1f/edk,)m
a ohroleni soclálnf a súil/nI stDbilily okDln{J., ,..,10-. ..

.

.

V oa.-deoém ro7J.odDutf ~ .. str. 14 ~: .. Co ~ týèe posOenf vazby ua Pnhu,
~ tuto skuteènost Dfediimat. " My jsme vlak ve 7mfD!né D6mitce De~jfmali, pouze jsme

doslovM citovali z materi41uoof izeného StfedoìeskVm kraiem ze z6kOM a schv~
ZI!lYRi1,CIB~ Stfcdoèesk& baie a ta1to fakt iane vojmitkjch 1M. u'Yedli (viz cit vtIe).
Jde o Uzemn~ aoaJytické podklady k pøipravovaným Z~~ fL~-1Úho rozvoje (Zt!R).
k~ Rozbor 1xIržite~ rozvoje - vylM)dlM)ceD{ ~~~ JXO rozbor, str. 72. UAP

s



byly na ~cikl8dì úkona è. 18312006 Sb. avybJ&y è. 500/2006 Sb. dne 10.9.2008 aváleny
zastupitelstvem kraje.

Dále se v od6v~ na str. 14 neloaicty uv*If, a .,pobMi se jedná o Divrh obytn6
zástavby, nelze RQ tomto 1:YRYmtIY bx~ gvat vvtvofenf oraoovnich míst ve smvslu
~D6mi ~ a ~ "PobxI n*o JCJ8IJM) DemA vytvofa1O ~:~~~ JX'8:Qvnfch
pffletitostf v primárním syst6mu a potýká ~ s vyjff.d'kou za prací, Jak uvjd{ namítající. nelze
RQtMQ.YI& ~ žad8t~li lm: tuto- ~ feIil v r6IIM:ilÙdk!f&ld ~ Divrh1L 1& V rozlM)cjmdf

vak chxbj citKe nalíll6mi Ikx. ve ~ bvchom m6li Dìco R2d2~ RQf.adoval
Námi ~ námiJkI f.6dn'Ý~ Im.tm~ yg DeObI8hgií. Smvslsn mi obIabem

~ èMti Dalich ojmitrk. nebvlo fát8. Ibx iD\IeItOI'm 11m fdi1iak&oliiif. dnes exil1gjící
Rl:Qbl~y. Namísto toho jsme poukazovali na fakt, f.e výstavba maèMho rozsahu, která je
jedoostrBlm! D8vrfa1a, vyvolá ~~~ f8du JXObIm.6 komplexnf povahy. (Výèet
pøedpokládaných dóslcdk6 tohoto typu výstavby jsme èerpali mj. z vý§e zm:ín6ných Územn6
analytických podkladd k ZÚR - POOtJ~ \xIrtiteln6bo rozvoje ~ a Rozboru OOržite~
rozvoje území (pURÚ, RURÚ), pofízených ze mkODa a schválených Zastupitelstvem Stè.K.
V tìchto materiálech jsou DEj výte ZlDí~ d6s1edky IM:JPImy v mnoha souvislostech a jsou
podrolxl! uvedeny též ve výètu ~b JXO dallí období.)

Domníváme ~, ~ výstavba, která svou koacepcí (JiesD!ji øeèeno nekoncepèností
zpiIsobujicf ~gJegKi jcd.-tivých funkci èáti 62mf) ~ vyvolá takovouto lkáIu
probl~d a zároveò nepoèítá s felenfm žádn6ho z nich - za feJenf v tomto smyslu nelze
považovat existenci pouze pozemku po Itolku - by ~~~ nem~1a být mn~ Jedním

z dùvodù je to, že øada probl~ù zapøfèin!ných nekoncepènosti výstavby bude následn~
odstraòována z již tak pøetižených vefejných n)ZpGÈt6.

V oddvodn~nI na str. 14 se uvMf g~ožen6 a neadekvátní tvrzení: "Více ob):Yatel
~ Rm obec mamenat ro~ více Rfjjmu do obecoíIK> ro~tu04. Zkuknost dnešnfch obci
s masivní zástavbou satelitního tmgie ale ~1a ~ Noví obyvatelé se èasto nepøihlásí
k trvalému pobytu. V odbcxDých publikK(ch jMJU uvWay odI8dy až stovek nepfih1á.tenýcb
nových obyvatel v satelitu na jednu obec, napø. u obce Hostivioo .. nal6zt odhadovaný údaj
až 1000 nepfih16knýcb obyvatel bydlících v o~ ~f.-dD6 90 % Deliihl6lenýcb oových
obyvatel satelitu (zdroje informacl: Václav COek, Miroslav Bale - Suburban~ pnf.lkiébo
okolí: dopady na soci6lní prostøedí a krajinu, 2005, studie pro Stfed~ý kraj; Z vodaj
Sp»lku pro oboow venkova ÈR è. SflOO9). Obec v dGsIedtu ~ na ~JJl~ mW
obYVatele nezíská oomocím ~~ urèeni dani ~Rm§b dk.Y. POvodnI obec -
ocien že De7Jská vÝmamMg~k I D8vfc.. alel! ~ ~1I1IIbx B2 oowRfi.~ 11
èást obce a její obYVatele. Zutupitelstva t!chto obci zatfm ~h~ D6str0je k teleni

po~ho problému.

Romodnutf dále obsahuje DCInvdi:y;é tvrzeni. Na str. 13 v prvnf .>dr~ ~ uv6df: .:N'vrh byl
upraven. .. S túnto ~ namftajfcf souhlasili. col. DOtvrdili svVmi DOdnisv na moiektové
dokumentaci." Podpis jedné (~~ ffzaIf .. ck)klDlJeDt8Ci ve spisu pochbJ ~ 7.8.2008,
kdy v obckJbf dopldovmf a vymMovbf podkhMld k rolhodnutf n~kteff z óèastDik\\ ffzenf
nahlíželi do spisu. Podpis slouf.il jako stVrDnf Dravosti aktu6lnf dokumentace vzhledem
k tomu, že p6vtx1nf výkresy ve sIob s projektovou doktJir:.~:::;f byly naluazeny novými.
Tato skuteènost byla též takto 7A7nAmenAna V m~isu. poffzeném na mfst! z jednáni
a podepsaném vtemi ùè-tDiky jedn6nf. ()ri.Rinjl DDisu ie ~ ~ kopie vlastnfme.
Podois v dokumentaci ie tedy DOuaOO tvrzenfmR[IY 2ID konkrétní èásti dokumentace
a v žádném Dff~ jel nelze ~1iJv8t. iako muhl8s.

6.
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Z tìchto da\voda\ pod'v'me toto odvoláni. žád'me, aby rozhodnuti M&tskfho
úøadu Unhoš•, odbor výstavby, ze dne 14. 8. 2009, ì. j. 3888/09/Výl~ Ip. zn. Výlt.
~3S8/06-Hor, bylo v celém jeho rozsahu z r u len o.

J8D8 BedD6fovi R.Idka NeWDaDIM)~ J..a..v. Steb~~
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