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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu
Jihomoravského kraje na dobu nejméně 15-ti dnů.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
Městský úřad Zbýšov, odbor výstavby rozhodnutím č. j. MZ 1155/2017, sp. zn. MZ-S 591/2016 ze dne
8.8.2017 umístil stavbu „Víceúčelový objekt Zbýšov“ na pozemcích p. č. 539, 1563 (PK 1195/36, 1195/1),
1598/1 (PK 1195/1, 1219), 1924, 613/29, 613/28, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052 k. ú. Zbýšov
u Oslavan, dle § 92 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a § 9 vyhlášky
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,
k žádosti Josefa Kučery, IČ 12155187, Ocmanická 630, 675 71 Náměšť nad Oslavou, ze dne 22.4.2016.
Proti tomuto rozhodnutí podali odvolání Ing. Jiřina Šlechtická, CSc., Na drahách 25, 664 11 Zbýšov a Skřivan
Zbýšov z. s., IČ 22715002, Družstevní 568, 664 11 Zbýšov.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen KrÚ) v rámci své
působnosti dané § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, a jako nejblíže
nadřízený správní orgán ve smyslu ustanovení § 178 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění (dále jen správní řád), je ve smyslu ustanovení § 89 odst. 1 správního řádu příslušným odvolacím
orgánem.
KrÚ po přezkoumání napadeného rozhodnutí ve smyslu § 89 odst. 2 správního řádu rozhodl takto:
Rozhodnutí Městského úřadu Zbýšov, odboru výstavby č. j. MZ 1155/2017, sp. zn. MZ-S 591/2016 ze dne
8.8.2017 se dle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu
ruší
a věc se vrací tomuto správnímu orgánu k novému projednání.
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
Milan Kučera (nar. 12.4.1964), Ocmanická 630, 675 71 Náměšť nad Oslavou.

Odůvodnění
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále také KrÚ či odvolací
orgán) obdržel prostřednictvím Městského úřadu Zbýšov, odboru výstavby (dále jen stavební úřad)
odvolání Ing. Jiřiny Šlechtické, CSc., bytem Na Drahách 25, 664 11 Zbýšov a odvolání Skřivan Zbýšov z. s.,
IČ 22715002, Družstevní 568, 664 11 Zbýšov, proti jeho rozhodnutí č. j. MZ 1155/2017, sp. zn. MZ-S
591/2016 ze dne 8.8.2017 spolu se spisovým prvoinstančním materiálem věci se týkajícím.
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Povinností odvolacího orgánu, založenou § 89 odst. 2 správního řádu, je přezkoumat soulad napadeného
rozhodnutí s právními předpisy. Správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává jen v rozsahu námitek
uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem. K vadám řízení, o nichž nelze mít
důvodně za to, že by mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy, popřípadě na
jeho správnost, se nepřihlíží.
Dne 1.1.2018 nabyl účinnosti zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších, a další související zákony. Podle Části
první, Čl. II přechodná ustanovení, bodu 10, zákona č.225/2017Sb. platí, že správní řízení která nebyla
pravomocně ukončena před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí stavební úřad podle
dosavadních předpisů; protože odvolací řízení tvoří s řízením na prvním stupni jeden celek (řízení bylo
zahájeno dnem podání žádosti dne 22.4.2016), postupoval KrÚ ve smyslu citované právní úpravy
a napadené rozhodnutí přezkoumával ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním a stavebním řádu, a
jeho prováděcích předpisů, ve znění platném a účinném do 31.12.2017.
KrÚ se v rámci přezkoumání předloženého odvoláním napadeného prvoinstančního rozhodnutí prvořadě
zabýval zjištěním, zda předložená odvolání jsou řádná ve smyslu ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu,
tzn. zda byla podána účastníky řízení a zda jsou ve smyslu § 83 odst. 1 správního řádu včasná, tj. podaná
v zákonné 15-ti denní odvolací lhůtě.
KrÚ ověřil, že Ing. Jiřina Šlechtická, CSc., je účastnice řízení, disponuje vlastnickým právem k pozemkům
p. č. 613/30, 1598/171, 1599/3 k.ú. Zbýšov u Oslavan. Předmětné rozhodnutí bylo Ing. Jiřině Šlechtické,
CSc., doručováno veřejnou vyhláškou. Rozhodnutí č. j. MZ 1155/2017 ze dne 8.8.2017 bylo vyvěšeno na
úřední desce Městského úřadu Zbýšov dne 8.8.2017 a sňato dne 24.8.2017. Písemnost doručovaná
veřejnou vyhláškou se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení, což byl v daném případě den
23.8.2017; 15-ti denní lhůta odvolací lhůta začala běžet následujícím dnem , tj. dnem 24.8.2017 a skončila
dnem 7.9.2017. Ing. Jiřina Šlechtická, CSc., podala odvolání u stavebního úřadu dne 30.8.2017. Odvolání je
tedy řádné a včasné.
Spolek Skřivan Zbýšov, z. s., je účastníkem řízení. Rozhodnutí mu bylo doručováno na dodejku, dle které si
rozhodnutí převzal dne 9.8.2017. Rozhodnutí č. j. MZ 1155/2017, sp. zn. MZ-S 591/2016 ze dne 8.8.2017
oznamoval správní orgán i veřejnou vyhláškou. V části poučení předmětného rozhodnutí mj. uvedl, že
právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou, tzn., že s ohledem na již výše uvedené bylo
rozhodnutí
Skřivan Zbýšov, z. s., doručeno veřejnou vyhláškou dne 23.8.2017. Skřivan Zbýšov, z. s.,
napadlo rozhodnutí odvoláním dne 22.8.2017; odvolání je nutno klasifikovat jako odvolání řádné a
včasné.
Ing. Jiřina Šlechtická, CSc., (dále také odvolatelka) napadla předmětné rozhodnutí v celém rozsahu s tím, že
požaduje jeho zrušení. Uvedla - cit.: „Dne 9.5.2016 stavební úřad oznámil zahájení řízení v uvedené věci
oznámením č.j. MZ 691/2016 podle § 87 stavebního zákona. Po doplnění žádosti a dalším přerušení
řízení dne 19.4.2017 oznámil stavební úřad pokračování řízení oznámením č. j. MZ 595/2017, ovšem
řízení podle § 112 a § 129 stavebního zákona, tedy stavebního řízení, resp. řízení odstranění stavby.
Napadené rozhodnutí bylo následně vydáno podle § 92 stavebního zákona. Všechny účastníky tak stavební
úřad během řízení uvedl v omyl, že je vedeno nějaké jiné řízení. Z hlediska správního řádu bylo rozhodnutí
vydáno chybným procesním postupem a není nadáno dostatečnou bezvadností, aby mohlo vyvolat jakékoliv
právní účinky.“ Dále uvedla, že dne 16.5.2017 požádala správní orgán o prodloužení lhůty k provedení
úkonu, která byla stanovena do 22.5.2017. Stavební úřad opatřením č. j. MZ807/2017 ze dne 29.5.2017
žádosti vyhověl, ovšem jen částečně. Odvolatelka se domnívá, že správní orgán nepostupoval v souladu s
§7 správního řádu, kdy dotčené osoby mají mít rovné postavení a poukazuje na to, že žadateli byla
poskytnuta lhůta k doplnění jeho žádosti v délce více než devět měsíců.
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Výrok o umístění stavby považuje odvolatelka za nejednoznačný - cit.: „V předmětném rozhodnutí jsou
v územní specifikaci uvedeny také pozemky 1563 (PK 1195/36, 1195/1) a 1598/1 (PK 1195/1, 1219). Jinak
nelze pominout skutečnost, že parcely PK nebyly v oznámení o zahájení řízení uvedeny a dále skutečnost, že
žádné PK parcely se v katastrálním území Zbýšov u Oslavan od 2.11.2016 nevyskytují. Zásadní ovšem je, že
pozemek p. č. 1563 uváděný v oznámení o zahájení řízení a v následných písemnostech stavebního úřadu,
včetně rozhodnutí samotného, vůbec neexistuje. Pozemek č. 1598/1 uvedený v rozhodnutí neobsahuje
zřejmě žádnou část stavby, tedy žádná část stavby na něm má být umístěna. Naopak, zcela prokazatelně
má být část stavby umístěna na pozemku p .č. 1598/173, který není v žádné písemnosti stavebního úřadu
zmíněn.“ Uvedla, že výrok rozhodnutí musí být dále srozumitelný, přezkoumatelný a hlavně odpovídající
stavu ke dni vydání rozhodnutí. Konstatovala, že v řízení uplatnila námitky, které stavební úřad posoudil;
k tomu posouzení uvádí - cit.:„V návaznosti na mé předchozí námitky v průběhu řízení jsem dne22.7.2017
uplatnila námitku ohledně nesouladu projektové dokumentace a skutečně navrhovaného řešení odvodnění,
které se přímo dotýká mých vlastnických práv. Obsahem mé námitky byla skutečnost, že nově navrhované
řešení není zároveň součástí dokumentace a tudíž stavební úřad bude rozhodovat o dokumentaci, která
není v souladu se skutečným stavem. Nijak jsem nezpochybnila vyjádření jiného účastníka (Vodárny
Zbýšov), jež prokazuje, že dešťové vody nemají být svedeny na můj pozemek. Tento účastník ale není
oprávněn jakkoliv za žadatele projektovat a stavební úřad musí rozhodnout o žádost, tak jak mu byla
předložena. Jinak by došlo k absurdní situaci, kdy umístí stavbu na základě vyjádření Vodáren, ale v rozporu
s předloženou dokumentací. Na základě stanoviska Vodáren měl žadatel dokumentaci upravit, předložit
stavebnímu úřadu a o takové dokumentaci mělo být rozhodnuto. Stavební úřad mou námitku vypořádal tak,
že nezpochybňuje stanovisko vodáren. To já také ne, jen požaduji aby bylo řádně zaneseno do dokumentace,
o níž je rozhodováno a měla jsem jako účastník řízení dostatečnou právní jistotu, o skutečném technickém
řešení, které neomezuje má vlastnická práva.“ Dle odvolatelky se správní orgán nevypořádal s podmínkami
uvedenými ve vyjádření Ministerstva životního prostředí. Dále uvedla, že vyjádření Policie České republiky
č.j. KRPB-163394-2/ČJ-2013-0600Di-Sko ze dne 16.9.2013 je neplatné, že součástí spisu je rozhodnutí o
povolení zvláštního užívání komunikace podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích,
které vydal Městský úřad Rosice, odbor dopravy dne 12.3.2014, kterým povolil umístění přípojky
splaškové kanalizace, avšak v silničním pozemku silnice nemá být umístěna přípojka, nýbrž prodloužení
řadu splaškové kanalizace, že smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene uzavřená
mezi Městem Zbýšov a žadatelem ze dne 8.7.2013 je dle článku II. této smlouvy, ve kterém je uvedena
klauzule, že souhlas je udělen pouze na dobu určitou ohraničenou termínem pro uzavření smlouvy o
zřízení věcného břemene neplatná. Uvedla, že termín je specifikován v článku V. smlouvy s ohraničující
podmínkou nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy, tj. do 8.7.2015 a že tak žadatel nedoložil
právo umístit stavbu na cizích pozemcích dle § 86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.
Spolek Skřivan Zbýšov, z. s., (dále také odvolatel) v odvolání mj. uvedl, že - cit.: „Stavební úřad nezákonně
zasáhl do našich procesních práv, (stejně tak i do práv jiných účastníků) tím, že v oznámení o pokračování
řízení č. j. MZ 595/2017 ze dne 19.4.2017, stanovil lhůtu pro vyjádření dle §129 a § 112 stavebního zákona,
tedy lhůtu pro námitky a uplatnění důkazů). Odkazujeme na poslední větu, jež je zcela jasnou formulací dle
§ 36 (1) správního řádu. Tuto lhůtu následně prodloužil do 31.7.2017 a opět uvedl, že se jedná o lhůtu
§ 112 stavebního zákona. Tuto lhůtu jsme využili k podání námitek, viz dále. Stavební úřad vydal následně
rozhodnutí ve věci a nestanovil účastníkům řízení novou lhůtu pro vyjádření k podkladům dle § 36 (3)
správního řádu.“ Dále, že stavební úřad nezákonně zasáhl do procesních práv tím, že v poučení napadeného
rozhodnutí uvedl, že stavební úřad požadoval, aby odvolání byla podána v takovém počtu, aby každý
odvolatel obdržel jeden stejnopis, což je v rozporu s § 144 odst. 5 správního řádu. Dále uvedl, že se
stavební úřad nedostatečně vypořádal námitku ohledně platnosti a správnosti stanovisek dotčeného
orgánu Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen KHS) č. j. KHSJM
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44009/2013/BM/HOK ze dne 29.10.2013 a vyjádření č. j. KHSJM 74734/2016/BM/HOK ze dne 25.1.2017.
Odvolatel namítá, že KHS se dopustilo nezákonnosti, neboť prodlužit platnost závazného stanoviska, či
jinak stvrdit obsah pro nový právní stav, lze opět pouze závazným stanoviskem, a proto obsah závazného
stanoviska a i vyjádření ze dne 25.1.2017 napadá. Dále uvedl, že stavební úřad ve výroku rozhodnutí
stanovil podmínku plynoucí ze stanoviska Povodí Moravy - vybudování systému pro čištění dešťových vod
s možností kontaminace ropnými látkami a že instalaci předčištění doporučuje i odbor životního prostředí
Městského úřadu Rosice č.j. MR-C 1436/17-OZP/2 ze dne 20.2.2017, avšak stavební úřad se touto
skutečností nezabýval.
Jak je patrno z obsahu odvolání spolek Skřivan Zbýšov, z. s., odvoláním napadl i obsah závazného
stanoviska Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, č. j. KHSJM
44009/2013/BM/HOK ze dne 29.10.2013
a požadoval i
přezkoumání vyjádření
č.j. KHSJM
74734/2016/BM/HOK ze dne 25.1.2017. KrÚ proto v souladu s ustanovením § 149 odst. 5 správního řádu
vyžádal jeho potvrzení nebo změnu od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému
k vydání závazného stanoviska, tj. Ministerstva zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví (dále také MZ)
přípisem č. j. MZDR 21691/2018-4/OV ze dne 5.9.2018 potvrdilo závazné stanovisko Krajské hygienické
stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č.j. KHSJM 44009/2013/BM/HOK ze dne 29. 10. 2013,
vydané k dokumentaci stavby „Víceúčelový objekt Zbýšov“ na pozemcích p. č. 3047 až 3051 v k. ú. Zbýšov,
jako podklad pro předmětné řízení. V cit. přípisu ze dne 5.9.2018 k vyjádření č. j. KHSJM
74734/2016/BM/HOK ze dne 25.1.2017 uvedlo - cit. „ Dne 25. 1. 2017 pod č.j. KHSJM 74734/2016/BM/HOK
vydala KHS vyjádření k námitkám odvolatele. I těmito námitkami se MZ zabývalo se závěrem, že jsou
obsahově totožné s námitkami směřujícími proti územnímu rozhodnutí a které byly vypořádány výše.
Obsahová stránka vyjádření KHS nikterak nezakládá to, aby toto vyjádření bylo chápáno jako závazné
stanovisko či jakkoliv upravovalo závazné stanovisko, které je předmětem tohoto přezkumu. V textu tohoto
vyjádření je pouze uvedeno, že předmětné závazné stanovisko vydané pro účely územního řízení zůstává
nadále v platnosti, což je faktem, neboť orgán ochrany veřejného zdraví jiné (nahrazující) závazné
stanovisko k územnímu řízení nevydal, resp. nenastaly nové skutečnosti, kvůli nimž by bylo nutné vydat nové
závazné stanovisko. Závazné stanovisko je vztažené ke konkrétní PD a pokud nedojde ke změně PD,
významné z hlediska ochrany veřejného zdraví, má závazné stanovisko neomezenou platnost“.
KrÚ po obdržení písemností MZ opatřením č. j. JMK 133511/2018 ze dne 19.9.2018 vyrozuměl účastníky
řízení o pokračování odvolacího řízení a ve smyslu dle § 36 odst. 3 správního řádu je uvědomil o možnosti
seznámit se a vyjádřit se ke všem pokladům rozhodnutí před jeho vydáním, k čemuž jim stanovil 7-mi
denní lhůtu.
KrÚ k věci nejprve v obecné poloze uvádí následující.
Postup správního orgánu v územním řízení je zakotven v ustanovení § 87 až § 92 stavebního zákona.
V územním řízení se uplatňuje princip koncentrace řízení. Závazná stanoviska a námitky účastníků řízení
mohou být uplatněny nejpozději při ústním jednání. V případě, že bude od ústního jednání upuštěno, musí
stavební úřad stanovit lhůtu, která nesmí být kratší než 15 dnů. Stavební úřad musí také účastníky řízení
řádně poučit, ve smyslu ustanovení § 89 stavebního zákona, o podmínkách uplatňování námitek, tzn. které
mohou být v řízení uplatněny a ke kterým se nepřihlíží. V územním řízení stavební úřad dle § 90 stavebního
zákona posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu a) s vydanou územně plánovací dokumentací, b) s cíli a
úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a
urbanistických hodnot v území, c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
zejména s obecnými požadavky na využívání území, d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu, e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem
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chráněných zájmů účastníků řízení. Dle § 92 odst. 1 stavebního zákona územním rozhodnutím stavební
úřad schvaluje navržený záměr a stanoví podmínky pro využití a ochranu území, podmínky pro další
přípravu a realizaci záměru, zejména pro projektovou přípravu stavby. Obsahové náležitosti rozhodnutí o
umístění stavby stanoví ustanovení § 9 odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (dále jen vyhl.č.503/2006 Sb.), které uvádí mj., že
rozhodnutí o umístění stavby kromě obecných náležitostí rozhodnutí a náležitostí stanovených v § 92
stavebního zákona obsahuje a) druh a účel umisťované stavby, b) katastrální území a parcelní čísla a druh
pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umisťuje c) umístění stavby na pozemku, zejména
minimální vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb.
Dle § 68 odst. 3 správního řádu správní orgán v odůvodnění rozhodnutí uvede důvody výroku, podklady pro
jeho vydání, úvahy, kterými se řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů a informace o tom,
jak se vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí.
Dle § 87 odst. 1 stavebního zákona se oznámení o zahájení územního řízení a další úkony v řízení se doručují
účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě; nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s
velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují postupem podle §144
odst. 6 správního řádu. Dle § 144 odst.5 správního řádu platí, že v řízení s velkým počtem účastníků správní
orgán účastníky uvědomí o podaném odvolání veřejnou vyhláškou, v níž určí lhůtu k podání vyjádření, která
nesmí být kratší než 5 dnů. V tomto případě pak odvolatel není povinen podávat odvolání s potřebným
počtem stejnopisů podle § 82 odst. 2 správního řádu.
Po prostudování předloženého prvoinstančního spisového materiálu KrÚ k zákonnosti napadeného
rozhodnutí a postupu, který jeho vydání předcházel, uvádí následující.
Dne 22.4.2016 obdržel stavební úřad žádost Josefa Kučery, IČ 12155187, Ocmanická 630, 67571 Náměšť
nad Oslavou, zastoupeného v řízení Ing. Simonou Šedivou, Dvořáka 89, 675 71 Náměšť nad Oslavou,
o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Víceúčelový objekt Zbýšov“ na pozemcích 539, 1563,
1598/1, 1924, 613/29, 613/28, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052 k. ú. Zbýšov u Oslavan. K této žádosti
stavební úřad opatřením č. j. MZ 691/2016 ze dne 9.5.2016 oznámil účastníkům řízení zahájení územního
řízení ve smyslu dle § 87 odst.1 stavebního zákona na stavbu: „Víceúčelový objekt Zbýšov“ na pozemcích
539, 1563, 1598/1, 1924, 613/29, 613/28, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052 k. ú. Zbýšov u Oslavan, která
obsahuje víceúčelový objekt, prodloužení splaškové kanalizace, plynu a vodovodu, včetně přípojek, výškové
přeložení optického kabelu sítě elektronických komunikací, komunikace a zpevněné plochy, areálovou
dešťovou kanalizace, odvodněn silničního rigolu (dále jen stavba). V oznámení o zahájení řízení správní
orgán nařídil ústní jednání s ohledáním na místě na den 14.6.2016; účastníky řízení poučil o možnosti
uplatnit námitky nejpozději při ústním jednání. Při ústním jednání správní orgán zjistil, že žádost není
úplná, proto žadatele opatřením č. j. MZ 923/2006 ze dne 16.6.2016 vyzval k doplnění žádosti a řízení
přerušil. Z průběhu předmětného řízení dále vyplývá, že správní orgán opatřením č.j. MZ 1605/2016 ze
dne 4.11.2016 oznámil pokračování územního řízení dle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona. Jak
KrÚ zjistil, správní orgán však např. v písemnosti č. j. MZ1828/2016 ze dne 12.12.2016 účastníkům řízení
oznámil pokračování územní řízení, avšak současně uvedl, aby se vyjádřili podkladům v souladu s § 129
odst. 2, 3 a § 112 odst. 1 stavebního zákona. Téhož pochybení se dopustil v písemnostech č. j. MZ
595/2017 ze dne 19.4.2017 a č. j. MZ 8907/2017 ze dne 29.5.2017. Ustanovení § 129 odst. 2, 3 a 112
odst. 1 stavebního zákona jsou ustanoveními upravujícími řízení o odstranění stavby, resp. řízení o
dodatečném povolení stavby; ze spisu je však zřejmé, že v daném případě je vedeno územní řízení, což
správní orgán v citovaných písemnostech slovně uváděl. Uvedení chybných ustanovení stavebního zákona
způsobuje zmatečnost a vnitřní rozporuplnost předmětných písemností.
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Co se týče žádosti odvolatelky ze dne 16.5.2017 o prodloužení lhůty, které správní orgán vyhověl jen
částečně KrÚ konstatuje, že stavební úřad opatřením č. j. MZ 595/2017 ze dne 19.4.2017 oznámil
pokračování řízení s tím, že žadatel doplnil podklady pro řízení a že se k nim účastníci řízení mohou vyjádřit
ve lhůtě do 22.5.2017. Ing. Jiřina Šlechtická ,CSc., požádala dne 18.5.2017 správní orgán o prodloužení
této lhůty do 22.10 2017 s odůvodněním, že lhůtu v délce 18 dnů od obdržení písemnosti shledává
nedostatečnou. Stavební úřad lhůtu prodloužil písemností č. j. MZ807/2017 ze dne 29.5.2017 do
31.7.2017. Dle § 39 správního řádu platí, že správní orgán určí účastníkovi řízení přiměřenou lhůtu
k provedení úkonu, pokud ji nestanoví zákon. Lhůtu stanovuje správní orgán s přihlédnutím k úkonu, který
má účastník řízení provést. KrÚ konstatuje, že lhůta stanovená v opatření stavebního úřadu č. j. MZ
595/2017 ze dne 19.4.2017 byla dostatečně dlouhá a odvolatelka rozhodně na svých právech zkrácena
nebyla.
Po provedeném územním řízení stavební úřad vydal rozhodnutí č. j. MZ 1155/2017, sp. zn. MZ-S 591/2016
ze dne 8.8.2017, kterým dle § 92 stavebního zákona stavbu umístil.
Ve výroku citovaného rozhodnutí je uvedeno, že stavbou budou dotčeny pozemky p. č. 539, 1563 (PK
1195/36, 1195/1), 1598/1 (PK 1195/1, 1219), 1924, 613/29, 613/28, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052
k.ú. Zbýšov u Oslavan. Ve výčtu správní orgán uvedl mj. i pozemek cit.: „...1563 (PK 1195/36, 1195/1),
1598/1 (PK 1195/1, 1219)“. KrÚ dálkovým přístupem do katastru nemovitostí zjistil, že ke dni 2.11.2016
byla provedena obnova katastrálního operátu přepracováním na digitální katastrální mapu (DKM). V rámci
této obnovy byly zmíněné pozemky přečíslovány a přeparcelovány. Výše uvedené pozemky po obnově
katastrálního operátu odpovídají pozemkům p. č. 1563/3 a 1598/173 k. ú. Zbýšov u Oslavan. Změny pak
musí být v předmětném řízení projednány a zapracovány do výsledného rozhodnutí. Údaje uvedené
v rozhodnutí musí odpovídat stavu katastru nemovitost k datu jeho vydání, což se v daném případě nestalo
Stavební úřad tak nezjistil stav věci o němž nejsou důvodné pochybnosti ve smyslu § 3 správního
řádu, čímž pochybil.
Dále stavební úřad ve výroku rozhodnutí uvedl, že se jedná o novostavbu samostatně stojícího objektu
obdélníkového půdorysu o základních rozměrech 44,80 x 19,00 m (zastavěná plocha 839,50 m 2), že stavba
bude mít tři nadzemní a jedno částečně zapuštěné podzemní podlaží, výška stavby je +10,6 m. Dále uvedl,
že součástí stavby je prodloužení vodovodu a splaškové kanalizace, včetně přípojek, výškové přeložení
optického kabelu sítě elektronických komunikací (SEK), včetně nové telefonní přípojky, komunikace a
zpevněné plochy, areálová dešťová kanalizace, odvodnění silničního rigolu, napojení na plyn. Dále ve
výroku rozhodnutí stanovil podmínky 1 až 9 pro umístění a projektovou přípravu stavby.
V podmínce č. 1 uvedl- že cit.: „Stavba víceúčelového objektu bude umístěna na pozemcích parc. č.
pozemcích 3049, 3050, 3051 v k.ú. Zbýšov u Oslavan, na společné jihozápadní hranici s pozemkem p.č.3052
v k.ú. Zbýšov u Oslavan a ve vzdálenosti 54,28 m od jihozápadní hranice se sousedním pozemkem p. č.
613/25 v k.ú. Zbýšov u Oslavan. Součást stavby tvoří prodloužení splaškové kanalizace a vodovodu, včetně
přípojek, přeložka SEK, telefonní přípojka, komunikace a zpevněné plochy, areálová dešťová kanalizace,
odvodnění silničního rigolu. Celý záměr je znázorněn ve výkresu „Celková situace“ (M 1:500), který je
součástí tohoto rozhodnutí. Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Pavel Šedivý (ČKAIT - 1002631),
A. Dvořáka 89, 675 71 Náměšť nad Oslavou.“
Dále v této podmínce uvedl, že celý záměr je znázorněn ve výkresu „Celková situace“ (M 1:500), který je
součástí rozhodnutí. Zda byl citovaný výkres skutečně nedílnou součástí rozhodnutí však z předloženého
spisového materiálu nevyplývá.
Podmínkami 2 -7 výroku rozhodnutí stavební úřad umístil splaškovou kanalizaci KG 250, vodovod PE
100, dešťovou kanalizace pro odvodnění silničního rigolu, přeložku sítí elektronických komunikací,
komunikace a zpevněné plochy, areálovou dešťovou kanalizaci.
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Ačkoliv je ve výroku rozhodnutí uvedeno, že součástí stavby je i napojení na plyn, správní orgán se
umístěním této stavby nezabýval.
KrÚ z předložené dokumentace zjistil, že uváděný výkres je výkres č. 1, 10/2016. Ve výkresu celková
situace nejsou zřetelné hranice jednotlivých pozemků ani není jednoznačné navrhované umístění předmětu
řízení a dotčení pozemků navrhovaným záměrem - legenda obsahuje 21 číselných položek. Součástí
předloženého spisu je dokumentace - prodloužení vodovodu a kanalizace a dokumentace prodloužení
plynovodu, obě zpracované Milošem Freibergem, autorizovaným technikem, dokumentace komunikace a
zpevněné plochy, zpracovaná Ing. Josefem Šarounem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby,
avšak ani z těchto dokumentací není jednoznačné dotčení předmětných pozemků navrhovanými
stavbami. Dokumentace prodloužení vodovodu a kanalizace uvádí např., že se jedná o vodovodní řad PE
90, což nekoresponduje s výkresem celkové situace, kde je uváděno prodloužení vodovodního řadu PE 100.
S ohledem na výše uvedené, je KrÚ nucen konstatovat, že celková situace projednávaného záměru
nesplňuje požadavky stanovené v příloze č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby v části B, bodu 6, který stanoví, že přílohou žádosti je celková situace stavby v měřítku katastrální
mapy, včetně parcelních čísel se zakreslením stavebního pozemku, požadovaného umístění, s vyznačením
vazeb na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků.
K námitkám odvolatelů KrÚ konstatuje následující.
K námitce týkající se odvodnění silničního rigolu, KrÚ považuje za nezbytné zmínit, že protokol z ústního
jednání ze dne 14.6.2016 obsahuje vyjádření Městského Úřadu Rosice, odboru životního prostředí, že cit: „při ústním jednání bylo upřesněno, že dešťová kanalizace odvodňující silniční rigol, slouží i k odvodnění
přilehlých ploch, proto její povolení podléhá režimu vodního zákona. Na dnešním jednání bylo dohodnuto,
že projektová dokumentace bude doplněna o propojení dešťové kanalizace se stávající dešťovou
kanalizací“. Na základě tohoto požadavku byl žadatel vyzván opatřením stavebního úřadu ze dne
16.6.2016 č.j. MZ 923/2016 k doplnění projektové dokumentace o propojení navrhované dešťové
kanalizace se stávající dešťovou kanalizací. Žadatel předložil stavebnímu úřadu výkres „celková situace“,
výkres č. 01, 10/2016, který dle uvedené legendy má zachycovat stávající stav dešťové kanalizace
(uvedeno pod č.21) a odvodnění silničního rigolu (uvedeno pod č.19). Výkres však nemá dostatečnou
vypovídající schopnost o umístění těchto staveb. Odvolatelce je nutno dát za pravdu, že dokumentace musí
obsahovat stávající stav odpovídají skutečnosti a nově navrhovaný stav musí být jednoznačný, musí
odpovídat textové části dokumentace a být zpracován i s ohledem na vyjádření dotčených orgánů (viz
vyjádření odboru životního prostředí Městského úřadu Rosice ze dne 20.2.2017 č.j. MR-C 1436/17OZP/2).
Město Zbýšov má platný územní plán (ÚP Zbýšov), který nabyl účinnosti dne 13.8.2018 a jeho změna č. I
nabyla účinnosti dne 2.1.2013, změna č. II nabyla účinnosti 12.7.2017. Novostavba víceúčelového objektu
je situována do návrhové zastavitelné plochy označené I/1 (dle změny č. I ÚP Zbýšov) se stanoveným
způsobem využití O – plochy občanského vybavení. Z důvodu výskytu poddolovaného území je k výstavbě
v dané lokalitě nutné vyžádání stanoviska Ministerstva životního prostředí. Součástí spisu je vyjádření
Ministerstva životního prostředí č. j. 85263/ENV/15 ze dne 8.12.2015, v němž je uvedeno - cit.:„Při
navrhování staveb na plochách dotčených těžební činností je povinností investora zajistit zpracování
báňského posudku a následně, přizpůsobit projekt stavby báňskému posudku. Nejbližší důlní dílo se
nalézá ve vzdálenosti cca 150 m severovýchodním směrem ( šachta č. 12-2-3155, ID HDD3961, ve správě
Diamo s.p.). Zda investor pro svůj záměr zajistil zpracování báňského posudku ze spisu nevyplývá.
Naopak je nutno zmínit, že souhrnná technické zpráva „Víceúčelové stavby Zbýšov“, část B1.4 nazvaná
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„Poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území“
uvažovaném území.

uvádí, že se stavba nenachází

v žádném

K žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel připojí dle § 86 odst.2 písm. a) stavebního zákona doklady
prokazující jeho vlastnické právo nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k
pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn; tyto doklady se připojují,
nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem. Námitka odvolatelky, že žadatel
nedoložil právo umístit stavbu na cizích pozemcích dle § 86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - viz
smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená mezi Městem Zbýšov a
žadatelem ze dne 8.7.2013, že souhlas je udělen pouze na dobu určitou ohraničenou termínem pro
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a že termín je specifikován v článku V. této smlouvy KrÚ
konstatuje , že v článku V je také uvedeno, že pokud nedojde k uzavření smlouvy z důvodu porušení
ujednání ze kterékoliv smluvní strany, může druhá strana odstoupit s účinky ke dni doručení písemného
oznámení o odstoupení straně , která písemnost porušila. Odstoupení od smlouvy spis neobsahuje. KrÚ
však uvádí, že dle čl. II. této smlouvy se vyslovuje souhlas s uložením prodloužení plynovodu STL PE 63
plynovodu, dále vodovodního řadu PE 63, splaškové kanalizace KG 250, na pozemcích uvedených v článku
II. Výkres 01 celková situace uvádí stávající rozvod plynu PE 90, stávající rozvod vodovodního řadu PE
100 . KrÚ upozorňuje, že ve smyslu § 86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, je nutno k umístění staveb
vodovodního a kanalizačního řadu doložit souhlas vlastníka této stavby s napojením.
S ohledem na výše uvedené nezbývá KrÚ než uzavřít, že napadené rozhodnutí je nezákonné a tudíž ho
nelze nechat v platnosti. S ohledem na skutečnost, že zbývající námitky odvolatelů nemohly ovlivnit
výsledek odvolacího řízení odvolací orgán se k nim z důvodu ekonomie detailně nevyjadřuje. V obecné
rovině uvádí, že v novém projednání věci bude prvoinstanční správní orgán řádně zkoumat, zda žádost o
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby splňuje obsahové náležitosti dle přílohy č. 1 k vyhlášce č.
503/2006 Sb., včetně dokumentace, která se dokládá podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb a zda je možné dle návrhu umístit. Údaje uvedené v žádosti musí odpovídat stavu
katastru nemovitostí, všechna vyjádření, stanoviska a závazná stanoviska dotčených orgánů a správců sítí
musí být v platnosti. Rovněž platné musí být smlouvy. V případě neúplné žádosti, je povinností správního
orgánu, vyzvat žadatele ve smyslu § 86 odst. 5 stavebního zákona k jejímu doplnění o potřebné podklady
nezbytné pro řádné posouzení věci, tak, aby stavební úřad při svém rozhodování vycházel z dostatečně
zjištěného stavu věci o němž nejsou důvodné pochybnosti.
KrÚ uvádí, že odvolací rozhodnutí doručuje stejnému okruhu účastníků, tak jak ho vymezil prvoinstanční
správní orgán s výjimkou účastníků řízení Milana Kučery, Ocmanická 630, 675 71 Náměšť nad Oslavou a
Josefa Kučery, IČ 12155187, Ocmanická 630, 675 71 Náměšť nad Oslavou. Jak KrÚ zjistil , spis obsahuje
plnou moc Milana Kučery ze dne 21.11.2017 k zastupování jeho osoby v předmětném řízení Ing. Simonou
Šedivou, Dvořáka 89, 675 71 Náměšť nad Oslavou. Dne 22.11.2017 stavební úřad obdržel oznámení o
uzavřené smlouvě o převodu investorství mezi Milanem Kučerou a Josefem Kučerou. Smlouva o převodu
investorství je součástí spisu. Dle článku I. této smlouvy je předmětem smlouvy převod veškerých práv a
povinností vyplývajících z podané žádosti o územní rozhodnutí o umístění stavby“ Víceúčelový objekt
Zbýšov“ na pozemcích p. č. 539, 1563, 1598/1 , 1924, 613/29, 613/28, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052
k ú. Zbýšov u Oslavan. KrÚ proto v odvolacím rozhodnutí označil Milana Kučeru za účastníka řízení ve
smyslu § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu. Josef Kučera z důvodu převodu investorství pozbyl účastenství
v řízení.
S odkazem na uvedené KrÚ rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
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Poučení
Podle ustanovení § 91 odst. 1 správního řádu se proti rozhodnutí o odvolání nelze dále odvolat.

„otisk úředního razítka“
Ing. arch. Eva Hamrlová, v.r.
vedoucí odboru

Počet stran rozhodnutí:
Počet příloh/listů příloh:

10
0/0

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:
Rozdělovník
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. - doručení jednotlivě
Milan Kučera, nar. 12.4.1964, Ocmanická 630, 675 71 Náměšť nad Oslavou, Ocmanická 630, 675 71 Náměšť
nad Oslavou, zastoupený Ing. Simonou Šedivou, IČ: 04822102, A. Dvořáka 89, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Město Zbýšov, IČ: 00282928, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 – doručení jednotlivě
Milan Kučera, nar. 12.4.1964, Ocmanická 630, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Město Zbýšov, IČ: 00282928, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, Rašínovo nábřeží
390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, územní pracoviště Brno, Příkop 11, 604 47 Brno
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., prostřednictvím veřejné vyhlášky
vyvěšené na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje, kdy patnáctým dnem od vyvěšení na
úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje se písemnost považuje za doručenou:
účastníci řízení identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí / parc. č.
KN 3053, 613/27, 613/26, 613/25, 613/24, 613/28, 613/30, 613/31, 1562, 1598/171, 1599/3, 1599/2 (PK
1220/1), 3046, 539, 1598/1 (PK 1219), 1599/4, 557/1, 2988, 1924, stavba č.p. 528 na pozemku p. č. 538 v k.
ú. Zbýšov u Oslavan (11 vlastníků nebo spoluvlastníků bytových jednotek)
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., - doručení i jednotlivě
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
itself, s.r.o., IČ: 18826016, Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno
SITEL, spol. s r.o., IČ: 44797320, Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
Telia Sonera International Carrier Czech Republic, a.s., IČ: 26207842, K červenému dvoru 25a, 130 00 Praha
GridServices, s.r.o., IČ: 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem
Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov, IČ: 49459058, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
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Jihomoravské energetické závody, státní podnik „v likvidaci“, Lidická 1873/36, Černá Pole, 659 44 Brno;
likvidátor: Ing. Josef Šrámek, Seifertova 14, 130 00 Praha 3
Účastníci ÚŘ dle § 85 odst. 2 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., - doručení i jednotlivě
Skřivan Zbýšov, z.s., IČ: 22715002, Družstevní 568, 664 11 Zbýšov
Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce a ke zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:
Městský úřad Zbýšov, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov, 664 11 Zbýšov
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kancelář hejtmana, oddělení organizační, zde

Na vědomí:
Městský úřad Zbýšov, odbor výstavby, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
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