KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel. 564 602 292, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Číslo jednací: KUJI 82037/2018
Sp.zn.: ODSH 1459/2018 Ma/Odv

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „odvolací
orgán“) jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 40 odst. 3 písm. e) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
pozemních komunikacích“) a ustanovení § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
ve znění pozdějších předpisů a § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) rozhodl o odvolání
− Petra Křapy, Lesní 678, Náměšť nad Oslavou
− Kateřiny Křapové, Lesní 678, Náměšť nad Oslavou
− Jana Smetany, Lesní 678, Náměšť nad Oslavou
− Jana Matúška, Lesní 678, Náměšť nad Oslavou
− Zdeňky Matúškové, Lesní 678, Náměšť nad Oslavou
− Vladěny Půčkové, Lesní 678, Náměšť nad Oslavou
− Karla Půčka, Lesní 678, Náměšť nad Oslavou
− Jindřišky Smetanové, Lesní 678, Náměšť nad Oslavou
− Veroniky Kopuleté, Lesní 677, Náměšť nad Oslavou
− Josefa Kopuletého, Lesní 677, Náměšť nad Oslavou
− Miroslava Janku, Lesní 677, Náměšť nad Oslavou
− Václava Kosoura, Lesní 645, Náměšť nad Oslavou
− Jaroslavy Kosourové, Lesní 645, Náměšť nad Oslavou
− Vlastimila Krajči, Lesní 677, Náměšť nad Oslavou
− Milady Krajčové, Lesní 677, Náměšť nad Oslavou
(dále jen odvolatelé) proti rozhodnutí Městského úřadu Náměšť nad Oslavou, Odboru dopravy a
silničního hospodářství č. j.: MNnO 2868/18/Dop/Vob ze dne 16. 7. 2018, kterým byla povolena
stavba Dopravní a technická infrastruktura pro lokalitu „Příhoří“ na pozemcích parc.č. 1320,
1307, 638/1, 600/1, 603, 604, 605/1, 608/8, 609/1, 610/1, 615 a 618 v katastrálním území
Náměšť nad Oslavou takto:
podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu rozhodnutí č. j.: MNnO 2868/18/Dop/Vob ze dne
16. 7. 2018 Městského úřadu Náměšť nad Oslavou, Odboru dopravy a silničního
hospodářství ruší a věc vrací k novému projednání.
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Město Náměšť nad Oslavou, Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČO: 002
89 965
Mat.PIS, s.r.o., Drážní 66, 675 73 Rapotice, IČO: 039 74 162
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Odůvodnění
Odvolací orgán při svém rozhodování vycházel z postoupené spisové dokumentace Městského
úřadu Náměšť nad Oslavou, Odboru dopravy a silničního hospodářství (dále jen „MěÚ Náměšť“)
a z odvolání odvolatelů. Z předloženého spisového materiálu vyplývá, že dne 6. 6. 2018 obdržel
Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor dopravy a silničního hospodářství, speciální stavební
úřad ve věcech pozemních komunikací, žádost stavebníka, Města Náměšť nad Oslavou,
Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 002 89 965, o vydání stavebního
povolení na stavbu – Dopravní a technická infrastruktura pro lokalitu „Příhoří“ - na pozemcích
parc.č.1320, 1307, 638/1, 600/1, 603, 604, 605/1, 608/8, 609/1, 610/1, 615 a 618 v katastrálním
území Náměšť nad Oslavou.
Dne 19. 6. 2018 MěÚ Náměšť oznámil veřejnou vyhláškou čj.: MNnO 2890/18/Dop/Vob zahájení
stavebního řízení na výše uvedenou stavbu všem známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům státní správy. Ve stejné lhůtě byla dána možnost seznámit se s podklady pro vydání
rozhodnutí podle § 36 odst. 3 správního řádu. Žádné námitky účastníků řízení nebyly uplatněny.
Oznámení o zahájení stavebního řízení bylo zveřejněno na úřední desce dne 19. 6. 2018 a
sejmuto z úřední desky dne 3. 7. 2018. Doba zveřejnění na úřední desce tak byla 14 dní.
Dne 16. 7. 2018 vydal MěÚ Náměšť stavební povolení - rozhodnutí č. j.: MNnO
2868/18/Dop/Vob, kterým povolil stavbu Dopravní a technická infrastruktura pro lokalitu „Příhoří“
na pozemcích parc. č. 1320, 1307, 638/1, 600/1, 603, 604, 605/1, 608/8, 609/1, 610/1, 615 a
618 v katastrálním území Náměšť nad Oslavou.
Dne 25. 7. 2018 obdržel MěÚ Náměšť odvolání cca 41 osob, které však nebyly identifikovány
v souladu se správním řádem, tj. jménem a příjmením, datem narození a adresou trvalého
pobytu, byla uvedena pouze jména a příjmení a podpisy a nebylo tak možno ověřit, kdo
konkrétně podává odvolání, resp. zda je účastníkem řízení.
MěÚ Náměšť proto dne 30. 7. 2018 tyto osoby vyzval k doplnění odvolání o výše uvedené
náležitosti.
Dne 3. 8. 2018 obdržel MěÚ Náměšť doplnění odvolání, ve kterém bylo uvedeno 15 odvolatelů.
Toto podané odvolání již mělo díky doplnění požadované náležitosti a MěÚ Náměšť je takto
akceptoval s tím, že je podalo 15 odvolatelů, jež byli řádně identifikováni. Odvolatelé ve svém
odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Náměšť nad Oslavou, Odboru dopravy a silničního
hospodářství č. j.: MNnO 2868/18/Dop/Vob ze dne 16. 7. 2018 namítají zejména tyto
skutečnosti.
− rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s platnými právními předpisy, neboť MěÚ Náměšť
nepřistoupil k místnímu šetření a přistoupil ke koncentraci řízení, přičemž dal účastníkům
řízení možnost vyjádřit se ve lhůtě 10 dní
− MěÚ Náměšť nedostatečně zjistil skutečný stav stavbou dotčeného území, když na části
území se vyskytuje zákonem přísně chráněny živočich žába rosnička zelená.
− MěÚ Náměšť nepostupoval v souladu s principy dobré správy zakotvené v § 2-8
správního řádu, což je doloženo obsáhlými citacemi těchto ustanovení spolu s citacemi
rozsudků soudů či odborné literatury.
− Napadené rozhodnutí nebylo možno v souladu s platnými právními předpisy vydat, neboť
realizací stavby se podstatně mění poměry v dotčeném území a zhoršení jeho „kvality“
MěÚ Náměšť vyzval dne 29. 8. 2018 ostatní účastníky k vyjádření k podanému odvolání. Další
účastníci se k podanému odvolání nevyjádřili.
MěÚ Náměšť posoudil odvolání odvolatelů, a protože neshledal důvody k jeho vyřízení podle
ustanovení § 87 správního řádu (autoremedura), předložil dne 8. 10. 2018 spis odvolacímu
orgánu.
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Odvolací orgán přezkoumal odvolání z hlediska jeho včasnosti a přípustnosti. Z uvedených
hledisek neshledal závad, a proto dále přezkoumal odvoláním napadené rozhodnutí i řízení,
které mu předcházelo a konstatuje následující.
Dle § 89 odst. 2 správního řádu odvolací správní orgán přezkoumává soulad napadeného
rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, 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 mohly
mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy, popřípadě na jeho správnost, se
nepřihlíží.
Odvolací orgán po přezkoumání spisového materiálu konstatuje, že rozhodnutí je
v rozporu s právními předpisy.
Dle § 112 odst. 1 stavebního zákona totiž stavební úřad oznámí účastníkům řízení, kteří jsou mu
známi, a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení nejméně 10 dnů před ústním jednáním,
které spojí s ohledáním na místě, je-li to účelné. Současně však platí i ustanovení § 112 odst. 2
stavebního zákona, podle kterého od ohledání na místě, popřípadě i od ústního jednání může
stavební úřad upustit, jsou-li mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění.
Při doručování písemností veřejnou vyhláškou se postupuje podle § 25 správního řádu,
konkrétně dle § 25 odst. 2 správního řádu se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že se
písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce
správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost
nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po
vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle
věty druhé. Z ustanovení § 40 odst. 1 správního řádu je totiž zřejmé, že den vyvěšení, se do
patnácti dnů na doručení nezapočítává, běh lhůty začne až den po vyvěšení písemnosti na
úřední desku. V tomto konkrétním případě mohla být písemnost považována za doručenou 4. 7.
2018, a až tento den mohla být sňata.
MěÚ Náměšť nepostupoval v souladu s tímto ustanovením, neboť oznámení o zahájení řízení
nezveřejnil na úřední desce po dobu 15 dnů, ale pouze po dobu 14 dnů. Oznámení o zahájení
řízení tak nebylo účastníkům platně doručeno a řízení je tak zatíženo vadou, kterou odvolací
orgán nemůže svým postupem zhojit. MěÚ Náměšť tedy musí v dalším řízení oznámit zahájení
stavebního řízení v souladu s právními předpisy a znovu provést stavební řízení. Námitky
podané v odvolání, budou považovány za námitky uplatněné v řízení.
S ohledem na výše uvedené procesní pochybení a s ohledem na to, že odvolatelé byli ve svém
odvolání úspěšní, nebude se odvolací orgán samostatně zabývat jejich námitkami.

Poučení
Podle ust. § 91 odst. 1 správního řádu je toto rozhodnutí konečné a nelze se proti němu odvolat.
V Jihlavě dne: 5. 11. 2018

Ing. Jiří Macura
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství
elektronicky podepsáno

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Náměšť nad Oslavou a
Krajského úřadu Kraje Vysočina po dobu 15 dnů.
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Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední
desky Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Vyvěšeno dne…………………

Sejmuto dne…………………
Razítko, podpis

Prosíme o vrácení potvrzení o vyvěšení Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Odboru dopravy a
silničního hospodářství.
Obdrží:
Městský úřad Náměšť nad Oslavou – k vyvěšení
Účastníci řízení:
Dle § 109 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona a dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.
500/2004 Sb., správní řád:
Město Náměšť nad Oslavou, Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 002
89 965
Mat.PIS, s.r.o., Drážní 66, 675 73 Rapotice, IČ: 039 74 162
Dle § 109 odst. 1 písm. c) až f) stavebního zákona, v postavení účastníků dle § 27 odst. 2 a
3 správního řádu:
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno, divize
Třebíč - Kubišova 1172, 674 11 Třebíč, IČ: 494 55 842
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 279 35 311
Itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, Židenice, 628 00 Brno, IČ: 188 26 016
E. ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice,
IČ:280 85 400
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 040
84 063
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 708 90 013
vlastníci sousedních pozemků nebo stavby na něm identifikovaní označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí: parc.č. 1320, 1307, 638/1, 600/1, 603, 604, 605/1, 608/8,
609/1, 610/1, 615, 618, 630/1, 630/9, 630/19, 1224/2, 1224/3, 630/5, 630/6, 630/4, 673/2, 600/2,
600/3, 600/4, 1310, 1311, 1306 a st. 643, st. 644, st. 638, st. 740, st. 872, st. 871, st. 1095, st.
1452 a st. 1093 - včetně odvolatelů:
Petra Křapy, Lesní 678, Náměšť nad Oslavou
Kateřiny Křapové, Lesní 678, Náměšť nad Oslavou
Jana Smetany, Lesní 678, Náměšť nad Oslavou
Jana Matúška, Lesní 678, Náměšť nad Oslavou
Zdeňky Matúškové, Lesní 678, Náměšť nad Oslavou
Vladěny Půčkové, Lesní 678, Náměšť nad Oslavou
Karla Půčka, Lesní 678, Náměšť nad Oslavou
Jindřišky Smetanové, Lesní 678, Náměšť nad Oslavou
Veroniky Kopuleté, Lesní 677, Náměšť nad Oslavou
Josefa Kopuletého, Lesní 677, Náměšť nad Oslavou
Miroslava Janku, Lesní 677, Náměšť nad Oslavou
Václava Kosoura, Lesní 645, Náměšť nad Oslavou
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Jaroslavy Kosourové, Lesní 645, Náměšť nad Oslavou
Vlastimila Krajči, Lesní 677, Náměšť nad Oslavou
Milady Krajčové, Lesní 677, Náměšť nad Oslavou
- doručováno veřejnou vyhláškou
Dotčené orgány:
Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát,
Bráfova 1247/11, 674 01 Třebíč, IČ: 720 52 147
Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský, Masarykovo nám.
104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Žďárského 180, 674 01 Třebíč,
IČ: 708 85 184
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč,
Bráfova 31, 674 01 Třebíč, IČ: 710 09 311
Po nabytí právní moci obdrží včetně spisu:
Městského úřadu Náměšť nad Oslavou, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Masarykovo
nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou + spis
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