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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T Í
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, se sídlem Brno, Žerotínovo
nám. 3, (dále jen „KrÚ JMK, OŽP“) jako odvolací orgán - vodoprávní úřad příslušný podle §
104 odst. 2 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů rozhodl v odvolacím řízení vedeném ve věci odvolání
paní Milady Balcaříkové, bytem Pod cestou 29, 628 00 Brno a pana Marcela Blatného, bytem
Slatinka 141/3, 627 00 Brno proti rozhodnutí Magistrátu města Brna, odboru vodního a
lesního hospodářství a zemědělství, pod č. j. MMB/0315562/2018 (Sp. zn.:
OVLHZ/MMB/0142235/2017), vyhotovenému dne 02.08.2018 ve věci dodatečného povolení
stavby splaškové kanalizace (stavební objekt SO.03_02), na pozemcích p. č. 1217/85,
1217/83 a 1219 k. ú. Slatina, takto:
Podle § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“), se odvolání účastníka řízení paní Milady Balcaříkové, bytem Pod cestou
29, 628 00 Brno a pana Marcela Blatného, bytem Slatinka 141/3, 627 00 Brno ve výše
uvedené věci
zamítá
a napadené rozhodnutí Magistrátu města Brna, odboru vodního a lesního hospodářství a
zemědělství, pod č. j. MMB/0315562/2018 vyhotovené dne 02.08.2018,
potvrzuje.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
- Student-living Development, s. r. o., IČ: 036 96 804, se sídlem Dominikánské nám.
187/5. 602 00 Brno
- Zlatá pole SLD, s. r. o., IČ: 04627890, se sídlem Dominikánské nám. 187/5. 602 00
Brno
- Ing. Štefan Výrost, nar. 20.06.1979, bytem Vrchlického sad 1963/6, 602 00 Brno
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Odůvodnění:
Mezitimním rozhodnutím Magistrátu města Brna, odboru vodního a lesního hospodářství a
zemědělství (dále jen „MMB, OVLHZ“), pod č. j. MMB/0315562/2018 (Sp. zn.:
OVLHZ/MMB/0142235/2017), vyhotoveným dne 02.08.2018 byla dodatečně povolena
stavba splaškové kanalizace, stavební objekt SO.03_02, na pozemcích p. č. 1217/85, 1217/83
a 1219 k. ú. Slatina pro stavebníky Student-living Development, s. r. o., IČ: 036 96 804, a
Zlatá pole SLD, s. r. o., IČ: 04627890, obě se sídlem Dominikánské nám. 187/5. 602 00 Brno a
Ing. Štefana Výrosta, nar. 20.06.1979, bytem Vrchlického sad 1963/6, 602 00 Brno
(zastoupen advokátem Mgr. et Mgr. Michalem Bouškou, se sídlem Teplého 2786, 530 02
Pardubice, dále jen „žadatel“).
MMB, OVLHZ obdržel žádost o dodatečné povolení stavby dne 29.03.2017. Žadatelem byl
Ing. Štefan Výrost, bytem Vrchlického sad 1963/6, 602 00 Brno jako fyzická osoba.
Předmětem stavby je kanalizace na pozemcích p. č. 1219 a 1217/85 v k. ú. Slatina a p. č.
353/1, 352/85-87 v k. ú. Bedřichovice. Stavba sestává z řadu veřejné kanalizace „S“, který se
má napojovat na stávající kanalizaci, dále řadu „S1“ (již částečně zrealizováno bez stavebního
povolení), „S2“ a „S3“, sloužící pro plánovanou bytovou zástavbu.
Následně bylo řízení přerušeno usnesením ze dne 05.04.2017 pod č. j. MMB/0154242/2017
s výzvou k doložení dokladů se lhůtou pro odstranění nedostatků do 30.06.2017. Poté byly
do spisu doplňovány různá vyjádření a doklady. Dne 29.06. 2017 obdržel MMB, OVLHZ od
žadatele část požadovaných dokladů a současně žadatel požádal o prodloužení lhůty na
odstranění nedostatků žádosti do 31.08.2017. Následně MMB, OVLHZ tedy opětovně
usnesením ze dne 25.07.2017 pod č. j. MMB/0279058/2017 přerušil řízení s prodloužením
lhůty pro odstranění nedostatků do 30.09.2017.
Stavba se nachází na dvou katastrech, přičemž katastr Bedřichovice spadá k provedení úkonu
dle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) pod stavební úřad MěÚ
Šlapanice a katastr Slatina spadá pod stavební úřad ÚMČ Brno-Slatina (dle vyjádření ze dne
23.10.2017 KrÚ JmK, Odboru územního plánování a stavebního řádu pod č. j. JMK
152211/2017).
Vyjádření dle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydal ÚMČ Brno-Slatina pod č. j.
MCBSLA/04281/17 ze dne 28.08.2017 s tím, že na pozemcích p. č. 1219, 1217/85 a 1217/83 je
stavba v k. ú. Slatina v souladu s územním plánováním. K vyjádření na pozemcích v k. ú.
Bedřichovice je příslušný MěÚ Šlapanice, odbor výstavby.
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Spis dále obsahuje žádost o zúžení žádosti o dodatečné povolení stavby ze dne 31.10.2017,
který reaguje na negativní vyjádření MěÚ Šlapanice ze dne 20.10.2017 pod č.j. OV-ČJ/16512817/ZEM.
Dne 14.11.2017 pod č. j. KS-ČJ/172218-17/BOZ podalo město Šlapanice jako účastník řízení
podnět proti možnému zahájení řízení ve věci dodatečného povolení neexistující stavby.
Podnět je směřován k tomu, že není možné zahájit a vést řízení o dodatečném povolení
stavby, která fakticky neexistuje. Kontrolou místa dne 09.11.2017 bylo shledáno, že na místě
uvažované stavby v k. ú. Bedřichovice se nenacházejí žádné části stavby ani žádná zařízení,
jejichž dodatečné povolení by mělo být projednáváno. S ohledem na to navrhlo město
zamítnout žádost o dodatečné povolení. Město Šlapanice žádá, aby tato skutečnost, že
stavba na k. ú. Bedřichovice neexistuje, byla řádně prozkoumána samotným vodoprávním
úřadem prohlídkou přímo na místě za účasti místně příslušného obecného stavebního úřadu.
Dne 02.01.2018 bylo vydáno závazné stanovisko MěÚ Šlapanice, odbor územního rozvoje a
správy majetku, odd. územního plánování a památkové péče pod č.j. OV-ČJ/17377117/ZEM/20.11.2017, kdy úřad posoudil záměr stavby kanalizace na k. ú. Bedřichovice a
vyhodnotil jej jako nepřípustný. Svoje stanovisko odůvodňuje skutečností, že navržená stavba
zasahuje do navrženého koridoru pro obchvat Slatiny.
Na základě této skutečnosti bylo řízení vedené MMB, OVLHZ usnesením pod č. j.
MMB/0007327/2018 zamítnuto v souladu s § 51 odst. 3 správního řádu. Proti tomuto
usnesení se odvolal žadatel. Rozhodnutím KrÚ JmK, OŽP ze dne 19.04.2018 pod č.j. JMK
54619/2018 bylo toto usnesení o zamítnutí žádosti v rámci odvolacího řízení zrušeno a věc
byla vrácena k novému projednání.
Následně MMB, OVLHZ pozvánkou ze dne 25.05.2018 pod č.j. MMB/0221366/2018 oznámil
pokračování vodoprávního řízení a svolal ústní jednání na 03.07.2018. V tomto oznámení
účastníky řízení informuje o skutečnosti, že žadatel požádal o změnu žádosti, která spočívá
v rozdělení dodatečně povolované stavby na dvě části (včetně doložení aktualizovaných
dokladů a projektové dokumentace). Tato žádost o mezitimní rozhodnutí byla podána
žadatelem dne 18.05.2018, resp. 22.05.2018.
Dále opětovně bylo oznámeno pokračování řízení s termínem ústního jednání 26.07.2018.
Tento správní krok je odůvodněn MMB, OVLHZ ve druhém oznámení absencí doručení
veřejnou vyhláškou předchozího oznámení. Protokol z tohoto, již uskutečněného jednání byl
sepsán a vložen do spisu.
Dále kromě jiného je do spisu vloženo nesouhlasné stanovisko města Šlapanice ze dne
26.07.2018, ve kterém se sděluje, že dne 25.07.2018 vydala Rada města Šlapanice územní
opatření o stavební uzávěře v dotčeném území na k. ú. Bedřichovice.

3/13

Dne 25.07.2018 byly doručeny námitky účastníka řízení paní Marie Balcaříkové (spoluvlastník
pozemku parc. č. 253/84 k. ú. Bedřichovice. Většinou se jedná o námitky procesního
charakteru, kdy účastnice komentuje jednotlivé správní kroky. Dále se jedná o námitky,
týkající se problematiky povolovacího procesu na území Bedřichovic, přičemž většina
připomínek se týká plánované výstavby RD a ne inženýrských sítí. Konkrétní námitka z pozice
vlastníka pozemku poukazuje na řešení příjezdové cesty na pozemek, který účastnice vlastní a
na další, které dle jejího prohlášení má v nájmu a obhospodařuje. Dle jejího názoru projektová
dokumentace neřeší v návaznosti na plánovaný obchvat přístup k předmětným pozemkům
pro zemědělskou techniku. Další námitka pojednává o znehodnocování půdy v jejím
vlastnictví při budování nepovolené stavby, kdy dochází k pojezdu těžké techniky. Považuje za
nepřípustné umístění sítí tak, aby byla možná jejich realizace pouze ze sousedních pozemků.
Současně žádá o geodetické zaměření svého pozemku a provedení jeho oplocení.
Dále účastnice paní Balcaříková podala námitku systémové podjatosti podáním ze dne
31.07.2018. O tomto bylo rozhodnuto usnesením MMB, OVLHZ dne 07.08.2018 pod č.j.
MMB/0321565/2018 s tím, že nelze pochybovat o podjatosti úředních osob určených
k projednávání a rozhodování ve věci předmětné stavby. Proti tomuto usnesení se paní
Balcaříková odvolala přípisem ze dne 20.08.2018. Rozhodnutím KrÚ JmK, OŽP ze dne
31.10.2018 pod č. j. JMK 155187/2018 bylo usnesení MMB, OVLHZ potvrzeno.
Napadené rozhodnutí ze dne 02.08.2018 pod zn. MMB/0315562/2018 bylo vydáno jako
rozhodnutí mezitimní dle § 148 správního řádu. Tímto rozhodnutím byla povolena dodatečně
stavba „Splaškové kanalizace (stavební objekt SO.03_02) na pozemcích p. č. 1217/85,
1217/83 a 1219 při ulici Šlapanická v rámci stavby „Výstavba RD lokalita Půllány“.
V odůvodnění tohoto rozhodnutí je vysvětleno opakované oznamování o pokračování řízení
tím, že v prvním oznámení nebyli uvedeni účastníci řízení z k. ú. Bedřichovice, tudíž MMB,
OVLHZ přistoupilo k opětovnému oznámení. Dále se v odůvodnění rozhodnutí konstatuje, že
námitky podané v průběhu řízení se netýkaly povolované části stavby.
Následně MMB, OVLHZ rozhodl usnesením ze dne 03.09.2018 pod č. j. MMB/0353040/2018 o
postoupení část b) kanalizace (k. ú. Bedřichovice) Městskému úřadu Šlapanice jako věcně a
místně příslušnému správnímu orgánu. Rozhodnutí bylo zdůvodněno tím, že část b) je
samostatnou stavbou nacházející se svou větší částí v k. ú. Bedřichovice, tedy ve správním
obvodu MěÚ Šlapanice.
Dalším krokem MMB, OVLHZ bylo opětovné rozhodnutí usnesením ze dne 14.09.2018 pod
č.j. MMB/0371164/2018 o nevyloučení úředních osob z projednávání a rozhodování ve věci
stavebního povolení, a to na základě podání účastníka řízení pana Marcela Blatného ze dne
07.09.2018.
Potud odůvodnění napadeného rozhodnutí.
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Proti tomuto rozhodnutí podala odvolání jako účastník řízení paní Milada Balcaříková,
bytem Pod cestou 29, 628 00 Brno, datované dne 10.09.2018. Odvolání bylo podáno
v zákonné lhůtě a je přípustné.
Hlavní body odvolání:
1…stavba měla být členěna a povolována tak, aby vydaná rozhodnutí nekolidovala se
skutečným stavem, tedy např. takto: rozdělit stavební objekt na část již zrealizovanou
v režimu černé stavby, na tu vydat dodatečné stavební povolení a na část, jejíž stavba ještě
zahájena nebyla a tu povolovat v běžném režimu podle stavebního zákona….
2…prosím, aby v v odvolacím řízení bylo objasněno, proč se projednání ve věci muselo
oznamovat dvakrát, a proč mezi jednotlivými oznámeními došlo ke kardinální změně
v rozsahu povolované stavby…obě vyhlášky se od sebe lišily pouze způsobem doručování,
okruhem účastníků řízení a jiným termínem ústního jednání. Úřad však mezi oběma
vyhláškami zásadně změnil bez jakéhokoli důvodu způsob povolování stavby.
3… napadené rozhodnutí ve výrokové části uvádí podmínky výstavby kanalizace, které
s projednávanou částí a) a dodatečným stavebním povolením nijak nesouvisí. Není možné,
aby v dodatečném stavebním povolení byly uvedeny podmínky, které se vztahují k jiné části
stavby, která se v řízení vůbec neprojednávala….
4…Z napadeného rozhodnutí ze dne 02.08.2018 je patrné, že pracovníci vodoprávního úřadu
prováděli úkony i po té, co bylo úřadu dne 31.07.2018 doručeno podání obsahující námitku
podjatosti a nebylo o této námitce ještě rozhodnuto….Odvolání proti rozhodnutí, že úřední
osoby nejsou vyloučeny z projednávání věci, sice nemá odkladný účinek, ale podle judikatury,
pokud správní orgán vydá rozhodnutí předtím, až nadřízený orgán rozhodne o odvolání ve
věci podjatosti úředních osob, se jedná o porušení práva na spravedlivý proces.
5…Vodoprávní úřad se nezabýval žádnou z 16 námitek uplatněných v podání ze dne
25.07.2018. Na jejich obsahu stále trvám v plném rozsahu.
6…Vodoprávní úřad se zcela zjevně ujal nepřípustné role samozvaného zástupce
navrhovatele, kdy namísto ochrany veřejného zájmu a nestranného posuzování zájmů a
právem chráněných práv ostatních účastníků řízení, jednostranně posuzuje a hájí pouze
zájem žadatele. Tato skutečnost je doložena ve spisu vedeném ve věci v podání ze dne
31.07.2018
Dále bylo podáno odvolání účastníka řízení pana Marcela Blatného, bytem Slatinka 141/3,
627 00 Brno ze dne 30.08.2018, taktéž podáno v zákonné lhůtě a přípustné.
Hlavní body odvolání:
I…Absurdně se tak dodatečně povoluje stavba, která ještě nebyla zahájena. Stavba je přitom
účelově dělena na části, které neodpovídají současnému stavu. Z logiky věci přitom vyplývá,
že dodatečně lze povolit pouze stavbu, která již byla dokončena. Stavbu bylo proto nutno
rozdělit na části tak, aby jedna část zahrnovala dodatečné stavební povolení a druhá se
vztahovala k těm částem stavby, které ještě nebyly postaveny…
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II….sloučení výstavby kanalizace na dvou katastrálních územích do jedné stavby je čistě
účelový postup, kterým si navrhovatel v podstatě podmiňuje povolení i části stavby v k..ú.
Bedřichovice…
II…Jelikož se napadené rozhodnutí týká stavby, jejíž část se nachází v ploše, pro kterou bylo
vydáno dne 26.07.2018 Územní opatření o stavební uzávěře v katastrálním území
Bedřichovice, nemá postup povolování a systém členění stavby žádné opodstatnění, a vydané
rozhodnutí je tak s tímto Územním opatřením v kolizi…
IV….Výrok 28. napadeného rozhodnutí nemůže splňovat požadavky zákona. Jestliže se jedná
o dodatečné povolení stavby, pak není možné, aby pro její realizaci byla stanovena doba dvou
let od vydání rozhodnutí, jelikož stavba již musela být dříve dokončena….
V….podmínka uvedená v bodě 27. rozhodnutí je nesplnitelná, pokud se týká dodatečného
povolení stavby…
VI….Z uvedených žádostí a navazujících správních řízení lze odvodit, že se skutečně jedná o
dvě samostatné stavby, které navíc vyžadují vydání územního rozhodnutí. Z toho hlediska lze
stavební povolení bez existence územního rozhodnutí považovat za nedostatečné…
VII….rozhodnutí nesplňuje požadavek § 111 (1) písm. c) stavebního zákona, podle kterého má
stavební úřad v řízení přezkoumat, že podaná žádost splňuje podmínku, aby ke stavbě byl
zajištěn příjezd. Tato podmínka splněna není, protože navrhovatel od roku 2016 pro výstavbu
využívá ornou půdu na částech pozemků, ke kterým má odvolatel vlastnická a uživatelská
práva…
VIII…V procesu řízení se doručuje veřejnou vyhláškou a úřad přitom požaduje podávat
odvolání v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastník obdržel jeden….
Oba odvolatelé navrhují na základě svých námitek zrušení rozhodnutí v celém rozsahu.
Potud odůvodnění podaného odvolání.
MMB, OVLHZ provedl k podaným odvoláním příslušná opatření podle ustanovení § 86 a násl.
správního řádu vyrozuměním o podaných odvoláních ze dne 20.09.2018 pod č.j.
MMB/0379475/2018. Následně postoupil MMB, OVLHZ spis daného případu KrÚ JMK, OŽP
jako věcně a místně příslušnému odvolacímu orgánu k dalšímu řízení a rozhodnutí, dopisem
ze dne 18.10.2018 č. j. MMB/0142235/2018 doručeným dne 19.10.2018.
Odvolací orgán přezkoumal obsah jednacích spisů daného případu, včetně vlastního odvolání
a odvoláním napadeného rozhodnutí v rozsahu podaných námitek (viz ustanovení § 89 odst.
2 správního řádu). Obě odvolání doručená MMB, OVLHZ, byla podána v zákonné lhůtě a jsou
přípustná. Odvolání jsou hlavně směřována proti prováděným správním krokům, v menší
míře
k hájení svých práv vyplývajících z vlastnictví pozemku sousedícího s částí b) plánované
výstavby kanalizace.
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Odvolací orgán konstatuje po seznámení se spisovým materiálem, že povolovací proces
výstavby kanalizace pro nově budovanou zástavbu na tzv. „zelené louce“ se potýká od
počátku se značnými problémy, spisová agenda je značně rozsáhlá, situaci komplikuje jak
dělení stavby na kompetence několika stavebních úřadů, komunikace s účastníky řízení, tak i
jistá názorová nestabilita stavebního úřadu, tedy MMB OVLHZ.
Ze spisu vyplývá, že MMB, OVLHZ se řídil pokyny nadřízeného orgánu z předešlého řízení o
odvolání žadatele proti usnesení a na žádost rozdělil stavbu na požadované funkční celky
(etapy) a vydal mezitimní rozhodnutí v souladu s § 148 správního řádu.
Paní Balcaříková a pan Blatný (dále odvolatelka a odvolatel) jsou účastníky předmětného
řízení z titulu spoluvlastnictví sousedního pozemku, a to parc. č. 352/84 k. ú. Bedřichovice,
které sousedí s částí b) předmětné stavby (ustanovení § 109 písm. e) stavebního zákona),
která nebyla předmětem rozhodování. V tomto ustanoveni je přímo konkretizováno
účastenství přímým dotčením stavbou („ může-li být jeho vlastnické právo k pozemku
prováděním stavby přímo dotčeno“). Dále je vymezeno v § 114 stavebního zákona, k čemu
může účastník řízení uplatnit námitky, tedy proti projektové dokumentaci, způsobu
provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo
dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření
nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
Nutno konstatovat, že v rámci části a), která je napadeným rozhodnutím povolována,
odvolatelé nesplňují definici tohoto ustanovení § 109 písm. e) stavebního zákona, protože
pozemek v jejich spoluvlastnictví není sousedním pozemkem a odvolatelé nesplňují
podmínky účastenství ani dle jiných kritérií. Tudíž v tomto případě mohl MMB, OVLHZ
přistoupit formou usnesení v rámci mezitímního rozhodování k zúžení okruhu účastníků
řízení tak, aby jejich okruh korespondoval se zúžením předmětu žádosti (rozsahu stavby) a
odpovídal ustanovením stavebního zákona. MMB, OVLHZ toto zúžení v rámci svého
správního rozhodování neučinil a pokračoval se stejným počtem účastníků, jako by povoloval
celou stavbu. Tento krok nemá vliv na zákonnost napadeného rozhodnutí, pouze celé řízení
činí nepřehledné, a to hlavně pro účastníky řízení.
K jednotlivým bodům odvolání:
1. Odvolací orgán nesdílí stanovisko odvolatelky ohledně dělení stavby. V protokolu
z místního šetření a jednání ze dne 26.07.2018 je uvedeno, že stavba kanalizace je
zrealizována v rozsahu cca 200 m (stoka S1). Jedná se o část vedoucí nově zbudovanou silnicí
mezi novou zástavbou RD, chybí napojení na stoku S, která vede ve stávající silnici. Jelikož se
jedná i z hlediska postupu zástavby o samostatně provozovatelnou část, která nezasahuje do
dalšího katastrálního území, je dle odvolacího orgánu toto dělení i z hlediska
komplikovanosti stavebního řízení v druhé navazující části, považováno za rozumné řešení.
Stavba nemusí být dělena striktně na rozestavěnou či částečně dokončenou část a část
nedostavěnou. Z hlediska typu stavby, tedy kanalizace, která musí ke své funkčnosti mít
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nápojný bod – šachtu stávající funkční kanalizace, jinak se nejedná o samostatnou stavbu, by
členění v tomto případě na striktně stavbu zrealizovanou a stavbu teprve plánovanou nebylo
vůbec možné. V režimu řízení o dodatečném povolení stavby se povoluje stavba jako celek,
pokud byla již zahájena a realizována aspoň její část; nicméně pokud se jedná jako v tomto
případě o jednotlivé části kanalizace, které mohou být realizovány a provozovány
samostatně, lze stavbu takto rozdělit.
2. Jednání a místní šetření bylo oznamováno dvakrát z důvodu pochybení MMB, OVLHZ,
který v prvním oznámení opomněl při doručování veřejnou vyhláškou zveřejnit tuto listinu na
Městském úřadě Šlapanice. Tudíž se snažil tento správní krok napravit a učinil tak druhým
oznámením, které již bylo zveřejněno řádně na obou úředních deskách, na desce Magistrátu
města Brna a taktéž i na Městském úřadě Šlapanice, pod které spadá katastrální území
Bedřichovice. Takto je to vysvětleno v odůvodnění napadeného rozhodnutí.
3. Co se týče bodů napadeného rozhodnutí uvedených ve výroku, částečně se odvolací orgán
ztotožňuje s odvolatelkou. MMB, OVLHZ měl precizněji a pečlivěji formulovat body
rozhodnutí. Opravdu jsou zde uvedeny body, které se netýkají povolované části stavby a) a
prokazatelně jsou to podmínky ke druhé částí kanalizace – části b), které jsou na
katastrálním území Bedřichovice. Tím mohli být účastníci řízení trochu uvedeni v omyl. Na
druhou stranu je nutno na obhajobu MMB, OVLHZ dodat, že od počátku byla stavba brána
jako celek a tudíž i většina vyjádření dotčených organizací směřovala ke stavbě jako celku a
tudíž se následně stala součástí výroku rozhodnutí. Na druhou stranu toto nadměrné
uvedení podmínek nemá vliv na zákonnost rozhodnutí, pouze působí zmatečně. Nad rámec
odvolání odvolací orgán dodává, že v rozhodnutí jsou uvedeny i podmínky, které již měly být
v době vydání rozhodnutí vyřešeny a jsou zde nadbytečně.
4. Odvolatelka podala odvolání proti usnesení MMB, OVLHZ ze dne 07.08.2018 o podjatosti
až dne 20.08.2018. Napadené rozhodnutí (stavební povolení) bylo vydáno dne 02.08.2018.
Tedy až následně odvolatelka přípisem ze dne 20.08.2018 podala odvolání proti výše
uvedenému usnesení o podjatosti, přičemž odvolání nemá odkladný účinek. Toto usnesení
již bylo potvrzeno rozhodnutím odvolacího orgánu KrÚ JmK ze dne 31.10.2018 pod č. j. JMK
155187/2018. Tudíž z časové posloupnosti jednotlivých správních kroků nevyplývá pochybení
MMB, OVLHZ a nedošlo k žádnému krácení práv odvolatelky.
5. Odvolatelka namítá, že MMB, OVLHZ se ve svém rozhodnutí nezabýval jejími námitkami ze
dne 25.07.2018. Odvolací orgán se zabýval obsahem těchto námitek a konstatuje, že většina
námitek se týká kritiky správních kroků prováděných MMB, OVLHZ a ne konkrétně možného
ovlivnění vlastnického práva odvolatelky stavbou. Z konkrétních námitek, týkajících se
vlastnického práva, je pouze námitka či obava z neřešení přístupu k jejímu pozemku a
pozemkům, které má dle svého tvrzení v užívání. Tato obava je ale vztažena na pozemky
v k.ú. Bedřichovice, kterých se tato povolovaná část netýká, a hlavně na v budoucnu
8/13

plánovanou výstavbu obchvatu, který není taktéž předmětem tohoto řízení. Další námitkou
je námitka týkající se průběžného znehodnocování pozemku odvolatelky pojezdy stavební
technikou v rámci stavby. To se týká i pozemků v nájmu, kdy jsou jí dle jejího tvrzení
znemožněna užívací práva, která jí vyplývají ze smlouvy na užívaní pozemků parc. č. 352/8587 v k. ú. Bedřichovice. Dle odvolacího orgánu jsou to připomínky týkající se taktéž druhé
části kanalizace. Odvolací orgán má zato, že MMB, OVLHZ mohl ale důsledněji popsat průběh
správního řízení, jednotlivé kroky a správní úvahy, včetně zdůvodnění neoprávněnosti
námitek podaných v rámci správního řízení. V tom spatřuje odvolací orgán značné rezervy ze
strany MMB, OVLHZ. Při každém kroku a komunikaci s účastníky řízení musí mít stavební
úřad na paměti, že je třeba podávat informace o všech prováděných úkonech srozumitelně i
pro nezasvěcené tak, aby se orientovali v jednotlivých postupech, a to hlavně při
komplikovanějších řízeních, jako je řízení toto. O tom, že tak MMB, OVLHZ neučinil
dostatečně, svědčí i věcný obsah obou odvolání
Připomínky, které se týkají nájemního vztahu odvolatelky k ostatním pozemkům a případné
narušení tohoto nájemního vztahu včetně poškození pozemku v jejím spoluvlastnictví, není
obecně záležitostí v pravomoci stavebních úřadů, ale jedná se o občanskoprávní spor, který
je potřeba řešit u civilního soudu.
6. Tato námitka se týká podjatosti, která je řešena samostatným správním řízením, tudíž se
jím nyní odvolací orgán nezabýval.
I. Doplňujeme k bodu 1., že zejména liniové stavby je nutno členit na samostatně fungující
objekty či části, jinak nejsou schopny provozu či užívání a tudíž ani kolaudace. V současné
době je položena část kanalizace větve S1, která ale není napojena na stávající již
provozovanou kanalizaci. Tudíž jako samostatná stavba není schopna provozu. Tudíž členění
dle požadavku odvolatele na dokončenou a nerealizovanou část postrádá veškerou logiku.
II.-III. Odvolatel namítá, že si stavebník sloučením kanalizace ve dvou katastrálních územích
podmiňuje i povolení v k. ú. Bedřichovice, neboť v této oblasti je na k. ú. Bedřichovice
opatření o stavební uzávěře. Odvolací orgán se taktéž s tímto tvrzením neztotožňuje, neboť
stavební uzávěra je jen na katastru Bedřichovice a kanalizace z této části (část b)) se napojuje
na části a) v katastru Slatina, která je předmětem napadeného rozhodnutí.
IV. Podmínka 28. ve výroku napadeného rozhodnutí ukládá stavebníkovi ukončit stavbu do
31.08.2020. Jak již bylo výše uvedeno stavba části a) není dokončena celá, chybí celá část
stoky S uložené v silnici a napojení stoky S1. Tudíž je uveden i termín dokončení stavby, což
je standardní postup.
V. Odvolatel považuje za nesplnitelnou podmínku č. 27 uvedenou ve výroku rozhodnutí, kde
se nařizuje stavebníkovi oznamovat stavebnímu úřadu fáze výstavby a závěrečnou kontrolní
prohlídku. Obdobně jako u předcházejícího bodu, odvolací orgán sděluje, že složitější úsek
kanalizace v silnici bude teprve realizován a tudíž na této podmínce neshledává odvolací
orgán žádnou vadu a jedná se taktéž o standardní postup ze strany stavebního úřadu.
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VI. V tomto případě se jedná o stavbu dodatečně povolovanou, stavebník prokazuje, že
stavba není umístěna v rozporu s cíli a úkoly územního plánování. Dodatečné stavební
povolení nahrazuje v příslušném rozsahu územní rozhodnutí. Speciální stavební úřad,
v tomto případě MMB, OVLHZ jako vodoprávní úřad, může vydat povolení stavby jen se
souhlasem obecného stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který
ověřuje dodržení jeho podmínek; souhlas není správním rozhodnutím. Jestliže se nevydává
územní rozhodnutí ani územní souhlas (což v platí případě dodatečného povolení), postačí
vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního
plánování (§ 15 odst. 2 stavebního zákona). Toto vyjádření vydané stavebním úřadem (Úřad
městské části Brno-Slatina, č.j. MCBSLA/04449/17/OVÚR/DF ze dne 28.08.2017) v souladu s
§ 15 odst. 2 stavebního zákona je součástí spisové dokumentace.
VII. Ohledně příjezdu na staveniště odvolací orgán konstatuje, že předložená PD, která je
součástí spisové dokumentace, konkrétně příjezd na staveniště neřeší. Trasa povolované
části kanalizace se vyskytuje buď ve veřejné komunikaci a nebo na pozemcích investora,
které jsou taktéž z této komunikace přístupné. Tudíž není potřeba v PD tento přístup na
staveniště řešit. V případě, že je potřeba v rámci výstavby použít sousední pozemky, je
stavební úřad oprávněn uložit vlastníkům sousedních pozemků umožnění přístupu k
provedení prací (§ 141 stavebního zákona) V tomto případě toto ustanovení MMB, OVLHZ
nevyužil. Pokud dochází v rámci výstavby k využívání či poškozování okolních pozemků nad
rámec vydaného stavebního povolení, nelze tuto záležitost řešit přes stavební úřady, které
k tomuto nemají kompetence, ale je třeba toto řešit žalobou u civilního soudu
občanskoprávní cestou.
VIII. Dle § 82 správního řádu se odvolání podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby
jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Tento
stejnopis se následně rozesílá všem účastníkům řízení k seznámení a případnému vyjádření
(§ 86 správního řádu). V rámci celého správního řízení by měl být dodržen stejný postup při
doručování písemností ze strany správního orgánu. Jelikož v tomto případě se jedná o řízení
s velkým počtem účastníků, lze doručovat formou veřejné vyhlášky. Z rozdělovníku
napadeného rozhodnutí je patrné, kolika účastníkům je oznamováno prostřednictvím
veřejné vyhlášky, kolika datovými schránkami a kolika účastníkům fyzicky, tedy standardně
poštou. Tudíž bylo třeba podávat odvolání v počtu kopií doručovaných pouze fyzicky. (Dle §
144 odst. 5 správního řádu odvolatel není povinen podávat odvolání s potřebným počtem
stejnopisů podle § 82 odst. 2 správního řádu). K tomu navíc odvolací orgán doplňuje, že
doručování písemností v rámci řízení neproběhlo standardně v souladu s § 144 odst. 6
správního řádu, kdy se veřejnou vyhláškou doručuje všem kromě účastníků uvedených v § 27
odst. 1 správního řádu, tedy v tomto návrhovém řízení pouze žadatel. Ostatní účastníci
(vedlejší), kteří jsou rozhodnutím dotčeni ve svých právech či povinnostech, tedy v tomto
řízení většinou vlastníci pozemků, na kterých je realizována stavba a vlastníci či
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provozovatelé dotčené infrastruktury jsou taktéž uvědomování veřejnou vyhláškou. Odvolací
orgán taktéž zaznamenal, že výčet účastníků řízení se v průběhu řízení měnil, aniž tato
skutečnost je ze strany MMB, OVLHZ jakkoliv zaznamenána a vysvětlena. Z důvodu zachování
kontinuity informovanosti účastníků řízení, zachovává odvolací orgán stejnou doručovací
strategii.
Nad rámec bodů námitek odvolání odvolací orgán k samotnému správnímu řízení doplňuje,
že
hlavní problém spatřuje v nedostatečném popisu jednotlivých kroků a úvah, které MMB,
OVLHZ učinil v rámci celého správního řízení. V rámci správního řízení docházelo nejen ke
změně rozsahu žádosti (změny ve vedení trasy kanalizace) tudíž pozemků, ale taktéž ke
změně žadatelů a taktéž i účastníků řízení. MMB, OVLHZ se upozorňuje, že správní orgán je
v rámci své rozhodovací pravomoci povinen při odůvodňování svých kroků precizněji
strukturovat své správní úvahy tak, aby odůvodnění splňovalo požadavky § 68 odst. 3
správního řádu. Je potřeba vyhodnocovat jednotlivé kroky správního řízení tak, aby byly
srozumitelné pro všechny účastníky řízení. MMB, OVLHZ měl účastníky informovat, že
přistoupil k vydání stavebního povolení jen na část stavby a že přistupuje k předání zbývající
části na MěÚ Šlapanice.
Odvolací orgán posoudil podané námitky a vedení celého řízení v souladu s § 89 odst. 2
správního řádu, kdy k vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na
soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy, případně na jeho správnost, se
nepřihlíží. Z důvodu procesní ekonomie přistoupil KrÚ JmK k potvrzení rozhodnutí, přičemž
zvážil pečlivě obsah námitek. Jelikož charakter námitek se povětšinou týkal jen nesouhlasu se
správními kroky ze strany MMB, OVLHZ a případně stavby druhé části kanalizace, a nedošlo
vydaným mezitimním rozhodnutím k přímému dotčení vlastnických práv k pozemkům
odvolatelů, přistoupil KrÚ JmK k potvrzení rozhodnutí, neboť nezjistil žádná závažná
pochybení, která by zakládala nezákonnost rozhodnutí.
Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku
tohoto rozhodnutí.
P O U Č E N Í Ú Č A S T N Í K Ů:
Proti tomuto rozhodnutí o odvolání se nelze podle § 91 odst. 1 správního řádu dále odvolat.
Rozhodnutí je konečné.
Ing. František Havíř, v. r.
vedoucí odboru

11/13

Za správnost vyhotovení: Ing. Dana Holomková
Účastníci řízení – doručováno do vlastních rukou:
1. Ing. Štefan Výrost, Vrchlického sad 6, 602 00 Brno – DS
2. Zlatá pole SLD s. r. o., Dominikánské náměstí 5, Brno – DS
3. Student-living Development, s. r. o., Dominikánské náměstí 5, Brno – DS
4. Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno – DS
5. statutární město Brno, Majetkový odbor MMB – I
6. Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 7, Šlapanice – DS
7. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, Praha – DS
8. Ing. Jiří Dědek, Ve Strhanci 146, 686 04 Kunovice – DS
9. Jiří Žák, L. Košuta 1064, 760 01 Zlín
10. Marie Grolichová, Krátká 64/2, 664 51 Šlapanice
11. Ing. Mojmír Mašek, Česká 359, 664 31 Lelekovice
12. Ing. Petr Mašek, Starobrněnská 289/7, 602 00 Brno
13. NET4GAS, s. r. o., Na hřebenech II 1718/8, Praha – DS
14. GridServices, s. r.o., Plynárenská 1, Brno – DS
15. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p. o., Žerotínovo náměstí 3, Brno – DS
16. itself s. r. o., Pálavské nám. 4343/11, Brno – DS
17. E.ON Česká republika, s. r. o., Hády 2, Brno – DS
18. Dial Telecom, a. s., Křižíkova 36a, Praha – DS
19. Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 6, Praha – DS
20. Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., Pisárecká 1a, Brno – DS
21. Brněnské komunikace, a. s., Renneská třída 1a, Brno – DS
22. Dopravní podnik města Brna, a. s., Hlinky 151, Brno – DS
23. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 156, Brno – DS
24. T-Mobile Czech Republic a. s., Tomíčkova 1, Praha – DS
25. UPC Česká republika, s. r. o, Závišova 5, Praha – DS
26. SITEL, spol. s r.o., Baarova 15, Praha (zástupce společnosti Optiline a.s.) – DS
27. Milada Balcaříková, Pod cestou 29, 628 00 Brno a
28. Marcel Blatný, Slatinka 141/3, 627 00 Brno
Účastníci řízení – doručováno veřejnou vyhláškou:
27. vlastníci pozemku p. č. 1213/7 v k. ú. Slatina
28. vlastníci pozemku p. č. 1215/1 v k. ú. Slatina
29. vlastník pozemku p. č. 1215/14, 1217/32, 1217/41 v k. ú. Slatina
30. vlastník pozemku p .č. 1217/2, 1217/60 v k. ú. Slatina
31. vlastník pozemku p. č. 1217/3, 1217/59 v k. ú. Slatina
32. vlastníci pozemku p. č. 1217/4, 1217/78 v k. ú. Slatina
33. vlastník pozemku p. č. 1217/5, 1217/77 v k. ú. Slatina
34. vlastníci pozemku p. č. 1217/6 v k. ú. Slatina
35. vlastníci pozemku p. č. 1217/7 v k. ú. Slatina
36. vlastníci pozemku p. č. 1217/19 v k. ú. Slatina
37. vlastník pozemku p. č. 1217/20 v k. ú. Slatina
38. vlastníci pozemku p.č. 1217/61, 1217/62 v k. ú. Slatina
39. vlastník pozemku p. č. 1217/63, 1217/64 v k. ú. Slatina
40. vlastníci pozemku p. č. 1217/67, 1217/68 v k. ú. Slatina
41. vlastníci pozemku p. č. 1217/69, 1217/70 v k. ú. Slatina
42. vlastníci pozemku p. č. 1217/71, 1217/72 v k. ú. Slatina
43. vlastníci pozemku p. č. 1217/73, 1217/74 v k. ú. Slatina
44. vlastníci pozemku p. č. 1217/75, 1217/76 v k. ú. Slatina
45. vlastník pozemku p. č. 1217/79, 1217/80 v k. ú. Slatina
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46. vlastníci pozemku p. č. 1217/81, 1217/82 v k. ú. Slatina
47. vlastník pozemku p. č. 2169/1 v k. ú. Slatina
48. vlastníci pozemku p. č. 2174/5 v k. ú. Slatina
49. vlastníci pozemku p. č. 2175/1 v k. ú. Slatina
50. vlastník pozemku p. č. 2177/1 v k. ú. Slatina
51. vlastníci budovy č.p. 1320 na pozemku p. č. 1217/45 v k. ú. Slatina
52. vlastník budovy č.p. 1307 na pozemku p. č. 2177/4 v k. ú. Slatina
53. vlastníci budovy č.p. 1339 na pozemku p. č. 2175/6 v k. ú. Slatina
54. vlastník budovy č.p. 1355 na pozemku p. č. 1215/22 v k. ú. Slatina
55. vlastníci budovy č.p. 1320 na pozemku p. č. 1217/45 v k. ú. Slatina
56. vlastník budovy č.p. 1355 na pozemku p. č. 1215/22 v k. ú. Slatina
57. vlastníci budovy č.p. 1237 na pozemku p. č. 2174/6 v k. ú. Slatina
58. vlastník pozemku p. č. 352/88 v k. ú. Bedřichovice
59. vlastníci pozemku p. č. 352/84 v k. ú. Bedřichovice

Na vědomí
60.ÚMČ Brno–Slatina, stavební úřad – DS
61. Městský úřad Šlapanice, stavební úřad – DS
62. Odbor životního prostředí MMB – I
63. Odbor dopravy MMB – I
64. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova 24, Brno – DS
65. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, Brno – DS
66. Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku
Brno, Svatoplukova 84, Brno – DS
67. MMB, OVLHZ
ostatní:
67.
Odbor investiční MMB, Brno – I

Město Brno a Město Šlapanice, jejichž katastrální území jsou dotčena, se žádají o
vyvěšení tohoto dokumentu po dobu 15-ti dnů na úřední desce a zaslání potvrzení o
vyvěšení tohoto oznámení zpět na adresu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru
životního prostředí.
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