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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Rozhodnutí 

Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský 
úřad, OŽPZ“ nebo „odvolací orgán“) o  odvolání Ing. Dany Posádové, bytem U Pelejových 127, 
588 65 Nová Říše (dále jen „Ing. Dana Posádová“), společnosti Volší s.r.o., se sídlem Olší 36, 
588 56 Telč (dále jen „společnost Volší s.r.o.) a Ing. Hany Liškářové, bytem Okružní 21, 748 01 
Hlučín  (dále jen „Ing. Hana Liškářová“) všichni právně zastoupeni Mgr. Michaelem Strakou, 
advokátem, se sídlem Vídeňská 849/15, 639 00 Brno (dále také jen „Mgr. Michael Straka“ nebo 
„právní zástupce odvolatelů“), proti výroku III. rozhodnutí Městského úřadu Telč, odboru 
životního prostředí (dále jen „MěÚ Telč, OŽP“ nebo „vodoprávní úřad“) č.j. Telč 1671/2020 OŽP, 
sp.zn. MěÚ Telč 9188/2019 OŽP ze dne 6. 5. 2020, kterým vodoprávní úřad na základě žádosti 
Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, IČO 48460915, Žižkova 1867/93, 586 01 Jihlava 1, 
v zastoupení do 18. 6. 2020 JUDr. Irenou Zahradníkovou, Hřbitovní 1213/17, 664 91 Ivančice 
(dále jen „stavebník“)  

I. vydal podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) a § 38 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní 
zákon“) povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze stavby „Městys Nová 
Říše – dobudování kanalizace a ČOV“ do vodního toku Vápovka 

II. stanovil povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami 

III. schválil podle ustanovení § 94p zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
ustanovení § 13 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu stavební záměr na stavbu „Městy Nová Říše – 
dobudování kanalizace a ČOV“ a 

IV. stanovil podmínky pro umístění a provedení stavby. 

Krajský úřad, OŽPZ jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. 
d) vodního zákona, funkčně příslušný podle ustanovení § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako správní orgán příslušný podle 
ustanovení § 89 odst. 1 správního řádu a ustanovení § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal na základě podaného 
odvolání napadené rozhodnutí podle ustanovení § 89 odst. 2 správního řádu a na základě 
ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu rozhodl tak, že napadené rozhodnutí MěÚ Telč, 
OŽP č.j. Telč 1671/2020 OŽP, sp.zn. MěÚ Telč 9188/2019 OŽP ze dne 6. 5. 2020 

r u š í 

a věc vrací správnímu orgánu I. stupně, který napadené rozhodnutí vydal, k novému projednání. 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu a § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona: 
- Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, Žižkova 1867/93, 586 01 Jihlava, IČO: 48460915 
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- Městys Nová Říše, Náměstí 40, 588 65 Nová Říše v zastoupení Advokátní kanceláří JUDr. 
Jana Havlíčka, PhD., advokát JUDr. Jan Havlíček, Ph.D., Masarykovo náměstí 110/64, 586 
01 Jihlava  

- Ludmila Šimáčková, Náměstí 70, 588 65 Nová Říše 
- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 16, 586 01 

Jihlava, IČO: 00090450 

Odůvodnění 
MěÚ Telč, OŽP vyhotovil dne 6. 5. 2020 napadené rozhodnutí, kterým stavebníkovi I. vydal 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze stavby „Městys Nová Říše – 
dobudování kanalizace a ČOV“ do vodního toku Vápovka, II. stanovil povinnosti a podmínky pro 
nakládání s vodami, III. schválil stavební záměr na uvedenou stavbu a IV. stanovil podmínky 
pro provedení a umístění stavby. Podaná odvolání směřovala pouze proti výroku III. 

Ustanovení § 82 odst. 3 správního řádu stanoví, že pokud odvolání směřuje jen proti některému 
výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek 
s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek 
výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci. 

Výroky týkající se povolení k nakládání s vodami a povolení stavby jsou vzájemně podmíněné. 
Právní moci mohou tyto výroky nabýt jen současně, a to i v případě podání odvolání jen do 
jednoho z nich. Podle ustanovení § 9 odst. 5 vodního zákona povolení k nakládání s vodami, 
které lze vykonávat pouze užíváním vodního díla, je možné vydat jen současně se stavebním 
povolením k takovému vodnímu dílu ve společném řízení, pokud se nejedná o vodní dílo již 
existující nebo povolené. Výroky I., II. a IV. napadeného rozhodnutí nejdou samostatně schopny 
nabýt právní moci, proto krajský úřad, OŽPZ rozhodl podle ustanovení § 90 odst. 1 písmeno b) 
správního řádu o celém napadeném rozhodnutí. 

Průběh řízení: 

- MěÚ Telč, OŽP obdržel dne 23. 10. 2019 žádost stavebníka o vydání společného povolení 
výše uvedeného vodního díla. Dne 4. 12. 2019 žadatel svoji žádost rozšířil o vydání 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových – vodního toku Vápovka.  

- Vodoprávní úřad oznámil přípisem ze dne 9. 12. 2019 zahájení společného řízení podle 
ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona a stanovil lhůtu do 15 dnů ode dne doručení 
tohoto oznámení, do kdy mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá 
závazná stanoviska. 

- Dne 20. 12. 2019 vodoprávní úřad rozšířil zahájené řízení o způsob doručení veřejnou 
vyhláškou a oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení podle ustanovení § 
94m stavebního zákona a vodoprávního řízení podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona. 
Pro velký počet účastníků řízení bylo zahájení řízení doručeno veřejnou vyhláškou podle 
ustanovení § 144 správního řádu. Vodoprávní úřad zároveň stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů 
ode dne doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná 
stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky.  

- Vodoprávní úřad požádal dopisem ze dne 13. 1. 2020 krajský úřad, OŽPZ o prodloužení 
lhůty pro vydání rozhodnutí. Tuto žádost obdržel krajský úřad, OŽPZ dne 27. 1. 2020. 
Vzhledem k tomu, že zákonná lhůta pro vydání rozhodnutí již uplynula, vydal krajský úřad 
OŽPZ dne 3. 2. 2020 příkaz podle ustanovení § 80 odst. 4 písm. a) správního řádu, aby 
vodoprávní úřad vydal rozhodnutí ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení tohoto příkazu. 

- Dne 28. 1. 2020 obdržel vodoprávní úřad žádost Ing. Dany Posádové, společnosti Volší 
s.r.o. a Ing. Hany Liškářové, právně zastoupených Mgr. Michaelem Strakou o prominutí 
zmeškání úkonu – podání námitek k vedenému správnímu řízení. Všechny 3 žádosti byly 
odůvodněny tím, že právní zástupce žadatelů onemocněl. Vodoprávní úřad žádost posoudil 
a shledal, že námitky byly podány ve stanoveném termínu, tedy do 28. 1. 2020. Přílohou 
žádosti o zmeškání úkonů byly tři písemnosti o podání námitek proti vydání společného 
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povolení a záměru žadatele. Po prostudování námitek dospěl vodoprávní úřad k závěru, že 
podané námitky účastníků jsou prakticky totožné. Jedná se o následující námitky: 

Realizací záměru žadatele (stavebníka) bude zasaženo do věcného břemene namítajícího 
– služebnosti chůze přes pozemek p.č. 1707 a p.č. 1708/1 v k.ú. Nová Říše, neboť na 
místech užívaných k průchodu přes pozemek budou stát stavební objekty. Namítajícím 
bude prakticky znemožněno právo chůze vykonávat. 

Realizací záměru žadatele dojde k výraznému snížení tržní hodnoty nemovitostí ve 
vlastnictví namítajícího, neboť bude v těsné blízkosti budované ČOV. 

Realizací záměru žadatele dojde k značnému zvýšení zatížení komunikace „U Pelejových“ 
a to jak při samotné výstavbě, tak pro další provoz ČOV. Komunikace na takový provoz 
přitom není dimenzována a dosud nebyla budoucí zátěž této komunikace nikdy zkoumána. 

Výstavbou ČOV dojde k značnému zvýšení imisí na cizí pozemky, v míře nepřiměřené 
místním poměrům a to z hlediska: světelného smogu, hluku, zápachu a vibrací z průjezdu 
nákladních vozidel při výstavbě a těžkých vozidel po zprovoznění  ČOV. 

Realizací záměru dojde k narušení pohody bydlení v oblasti. 

Realizací záměru dojde ke zvýšení rizika škod způsobených povodněmi či zvýšeným 
množstvím srážek, neboť pozemky namítajícího  se nachází pod úrovní budované ČOV a 
mohou být v takovém případě zaplaveny odpadními vodami. 

- Součástí spisového materiálu je dále vyjádření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina 
k podaným námitkám. 

- Následně vydal vodoprávní úřad dne 6. 5. 2020 napadené rozhodnutí, ve kterém se 
vypořádal s uplatněnými námitkami. 

- Dne 5. 6. 2020 byla vodoprávnímu úřadu doručena samostatná odvolání Ing. Dany 
Posádové, společnosti Volší s.r.o a Ing. Hany Liškářové, všichni právně zastoupení Mgr. 
Michaelem Strakou. Odvolání byla podána pouze proti výroku III. napadeného rozhodnutí. 
Jedná se fakticky o tři totožná odvolání. V obsáhlých odvoláních se uvádí zejména 
následující (shrnutí odvolacích důvodů): 

Odvolatel podává odvolání z důvodu nepřezkoumatelného a nesprávného vypořádání jeho 
námitek, které uplatnil v rámci řízení před orgánem I. stupně. Konkrétně: 

a) Nesprávné vypořádání námitek týkajících se rušení věcného břemene, neboť stavební úřad 
nad rámec své kompetence posuzoval existenci a rozsah věcného práva, přičemž dospěl 
k závěru, že věcné břemeno ve prospěch odvolatele neexistuje, a tedy podrobně 
neposuzoval případné rušení věcného břemene realizací stavebního záměru. Strohé 
konstatování, že stavbu bude možné obejít, je nepostačující, neboť správní orgán I. stupně 
nezkoumal ztížení případného výkonu práva z věcného břemene, ani to, která část 
pozemku je reálně věcným břemenem zatížena. 

 Správní orgán nesprávně vypořádal námitku odvolatele ohledně existence a rušení věcného 
břemene chůze, a to ve dvou podstatných bodech: 

V první řadě učinil správní orgán nesprávný závěr o neexistenci věcného břemene, když to 
dovodil pouze ze stavu zapsaného v katastru nemovitostí. Jak však odvolatel uvedl již 
v námitkách, v případě vzniku věcného břemene vydržením není zápis do katastru 
nemovitostí podmínkou vzniku, ale jeho účinky jsou pouze deklaratorní (§ 1262 občanského 
zákoníku). Nad rámec tohoto je třeba uvést, že závěr o existenci či neexistenci věcného 
břemene není stavební úřad oprávněn učinit (§ 89 odst. 6 stavebního zákona). 

Odvolateli není známo, že by žadatel či jiný účastník řízení činil existenci věcného břemene 
sporným, a je tedy třeba vycházet z toho, že věcné břemeno – služebnost chůze přes 
předmětné pozemky, existuje v rozsahu, jak tvrdí odvolatel. 
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Nesprávný je také závěr správního orgánu o tom, že realizací záměru žadatele k rušení 
služebnosti nedojde, a to proto, že stavbu ČOV bude možné obejít. Proti takové 
argumentaci uvádí odvolatel dvě hlavní námitky:  

Jednak tato argumentace pomíjí skutečnost, že služebnost existuje v konkrétním rozsahu a 
v konkrétní části předmětných pozemků, jak ji odvolatel popsal v námitkách. Je právem 
odvolatele služebnost užívat v tomto rozsahu a ani stavební úřad ani žadatel, ani vlastník 
pozemku není oprávněn rozsah této služebnosti měnit (tj. určovat, kudy konkrétně může 
odvolatel procházet). Podpůrně se lze v tomto ohledu odkázat na ustanovení § 1277 
občanského zákoníku, které dopadá na situaci, kdy se výkon služebnosti v konkrétním 
místě (konkrétní stezkou) stane nemožným v důsledku náhody. Pro tento případ se 
oprávněný může domáhat určení náhradní plochy pro výkon práva, do doby, než se stav 
napraví. Ustanovení však směřuje na případ náhody, nikoli úmyslného jednání – je zjevné, 
že zákon nijak nepočítá s možností, že by povinný (vlastník služebného pozemku), nebo 
jiná osoba mohla určovat, kudy stezka povede. 

Dále argumentace zcela pomíjí původní námitku odvolatele, že do práva chůze zasáhne i 
ochranné pásmo ČOV a k rušení práva bude docházet imisemi (zejména zápachem). K této 
části námitky se správní orgán nevyjádřil a odvolatel tedy nemůže blíže reagovat. 

b) Absence vypořádání námitky snížení hodnoty nemovitosti odvolatele, když správní orgán I. 
stupně pouze uvedl, že není oprávněn tuto otázku posuzovat. Takový přístup je však 
v rozporu s judikaturou správních soudů. 

K tomu lze odkázat na závěry rozsudku Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) sp.zn. 
1 As 1/2007-104: „Jelikož se tedy jedná o námitku teprve budoucího snížení tržní hodnoty 
žalobcova domu, je k jejímu posouzení příslušný stavební úřad, neboť neexistuje zásah, o 
kterém by mohl rozhodovat soud. Naopak stavební úřad je dostatečně vybaven a odborně 
způsobilý, aby sám či ve spolupráci s dalšími orgány posoudil vliv plánované stavby na tržní 
hodnotu domu žalobce. V tomto smyslu však nemusí absolutně platit tvrzení žalovaného, že 
ke snížení tržní hodnoty domu dojde jen za podmínky narušení pohody bydlení žalobce; 
proto je vhodné námitku snížení tržní hodnoty zkoumat nezávisle na pohodě bydlení“. 

Závěr správního orgánu je tedy v přímém rozporu s citovaným závěrem NSS. Správní orgán 
je povinen námitku posoudit za pomocí nástrojů, které mu k tomu poskytuje stavební zákon 
a související předpisy, není přípustné, aby se jí zcela odmítl zabývat. 

Odvolatel přitom není povinen nechávat na své náklady zpracovávat posudky či odhady 
ceny nemovitostí, musí stačit jeho tvrzení, z čeho snížení hodnoty dovozuje. Ostatně 
v daném případě je i laikovi zřejmé, že nemovitost v blízkosti ČOV je méně hodnotná než 
stejné nemovitosti mimo oblast umístění ČOV . 

c) Nedostatečné vypořádání námitky o nutnosti posouzení zatížení komunikace „U Pelejových“ 

Případné zvýšení zatížení souvisejících komunikací je nezbytnou součástí posouzení 
stavebního záměru, a pokud tak správní orgán odmítl učinit, zatížil své rozhodnutí vadou. 

Na tom nic nemění ani skutečnost, pokud došlo k vydání závazného stanoviska, které 
zvýšené zatížení a nevhodný stav pozemní komunikace „U Pelejových“ nezhodnotilo a 
nestanovilo žádné podmínky provozu na ní. Takové závazné stanovisko je totiž třeba 
posuzovat jako rozporné se zákonem (a protože se proti němu nelze samostatně odvolat, 
musí jeho závěry odvolatel napadat v odvolání proti rozhodnutí ve věci samé). 

Odvolatel tedy má za to, že vzhledem ke stavu komunikace je namístě požadovat 
zpracování studie hodnotící dopravní zátěž, případně trvat na uložení podmínek 
omezujících provoz na komunikaci. Případné poškození komunikace totiž ohrozí dopravní 
napojení sousedních nemovitostí, mimo jiné i nemovitost odvolatele. 

d) Nedostatečné vypořádání námitek týkajících se imisí na cizí pozemky, když nedošlo ke 
zpracování odborných studií a k dostatečnému zajištění podkladů pro jejich posouzení. 
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Odvolatel namítal, že výstavou ČOV dojde k imisím světla, hluku, zápachu a vibrací na cizí 
pozemky, a to v míře nepřiměřené místním poměrům. 

K vypořádání námitky ohledně imisí světelného smogu je třeba uvést, že správní orgán 
vůbec nezkoumal, zda dojde nebo nedojde ke zvýšení imisí světelného smogu nad míru 
obvyklou – neboť ani nijak nezkoumal, místní poměry v oblasti. Přitom k posouzení námitky 
je nejprve nutno zjistit, co je onou mírou přiměřenou místním poměrům a až poté případně 
polemizovat s tím, zda dojde či nedojde k jejímu překročení. Je přitom třeba odlišovat 
překročení  míry přiměřené místním poměrům (záležitost občanského práva) a překročení 
hygienických limitů (záležitost veřejného práva). 

K vypořádání námitky ohledně imisí hluku je možné výše uvedenou argumentaci zopakovat. 
Skutečnost, že nedojde k překročení hygienických limitů, neznamená, že nedojde 
k překročení míry přiměřené místním poměrům. K posouzení současné, obvyklé úrovně 
hluku v lokalitě a k posouzení míry jejího zvýšení je nezbytné zpracovat odbornou studii. 
Bez takového odborného podkladu nebude možné o námitce korektně a v souladu se 
zákonem rozhodnout. 

K vypořádání námitky ohledně imisí zápachu je třeba uvést, že se jí správní orgán odmítl 
zabývat. Není zřejmé, v čem je námitka imise zápachu odlišná od námitek imise světelného 
smogu, hluku či vibrací, nicméně správní orgán zde rozdíl zřejmě vidí, i když jej 
v odůvodnění nijak nevyjádřil. 

Námitka, že realizací záměru dojde k imisím zápachu, je relativně běžnou občanskoprávní 
námitkou přípustnou ve stavebním řízení. Správní orgán se jí buď bude zabývat a vypořádá 
jí, nebo (pokud například k jejímu řešení nemá dostatečné odborné zázemí či možnosti) 
odkáže účastníky k jejímu řešení na soud. Není přípustné námitku účastníka řízení 
ignorovat tak, jak to učinil správní orgán  v tomto případě. 

e) Nepřezkoumatelné vypořádání námitky týkající se snížení pohody bydlení, když se 
argumentace správního orgánu zcela míjí s předmětnou námitkou. 

Správní orgán se s námitkou snížení pohody bydlení vypořádal tak, že tuto námitku 
interpretoval jako požadavek na naprosté zakonzervování současného stavu bez ohledu na 
platný územní plán. 

Takto však námitku dezinterpretovat nelze. Námitky snížení pohody bydlení je přípustnou 
námitkou ve stavebním řízení, kdy správní orgán musí posoudit souhrn všech vlivů 
ovlivňujících pohodu bydlení obyvatel v dané lokalitě a míru jejího snížení v důsledku 
výstavby. Nemůže přitom ignorovat ani subjektivní hlediska obyvatel. Těmito aspekty se 
však správní orgán v odůvodnění nezabýval a námitku nevypořádal v souladu s požadavky 
judikatury např. rozsudku publikovaném pod č. 850/2006 Sb. NSS. 

Ostatně pokud by vypořádání námitky tak, jak jej provedl správní orgán, bylo v pořádku (tj. 
odkazem na to, že odvolatel nemůže trvat na zachování současného stavu), pak by tuto 
námitku odvolatel nemohl použít proti žádnému stavebnímu záměru bez ohledu na zásah 
do pohody bydlení – například výstavbou hypermarketu či jaderné elektrárny.  

f) Nedostatečné vypořádání námitky hrozících naplavenin odpadních vod. 

Správní orgán námitku vypořádal odkazem na skutečnost, že nemovitosti nejsou 
v záplavovém území. K tomu však je třeba uvést, že není vyloučeno riziko přívalových dešťů 
či vyššího množství srážek bez vzniku záplav, přesto však v důsledku vzájemné polohy 
ČOV a nemovitostí odvolatele může dojít k naplavení odpadních vod na tyto nemovitosti. 

- MěÚ Telč, OŽP, který napadené rozhodnutí vydal, provedl k podaným odvoláním opatření 
ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 správního řádu, vyrozuměl veřejnou vyhláškou účastníky 
řízení o podaném odvolání a písemností ze dne 9. 6. 2020 je vyzval, aby se k obsahu 
podaného odvolání vyjádřili do 5ti dnů ode dne doručení.  
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- Součástí spisového materiálu je odvolání plné moci od Svazu vodovodů a kanalizací 
Jihlavsko ze dne 18. 6. 2020 pro JUDr. Irenu Zahradníkovou. 

- Vodoprávní úřad obdržel k obsahu podaných odvolání dne 26. 6. 2020 vyjádření městyse 
Nová Říše v zastoupení Advokátní kanceláře JUDr. Jana Havlíčka, PhD., advokát JUDr. 
Jan Havlíček, Ph.D., Masarykovo náměstí 110/64, 586 01 Jihlava. V obsáhlém vyjádření se 
uvádí zejména následující:  

Účastník řízení k věci uvádí, že velká část námitek odvolatelů, které jsou předmětem 
odvolání, již byla řešena v rámci řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy – 
Změny č. 2 územního plánu Nová Říše, evidenční číslo 212 – 002 – 77, kterého se 
odvolatelka Ing. Dana Posádová jako navrhovatelka a odvolatelé Ing. Hana Liškářová a Olší 
s.r.o. jako účastníci řízení domáhali proti účastníku řízení městysi Nová Říše jako odpůrci. 
Tento návrh na zrušení Změny č. 2 územního plánu byl zamítnut rozsudkem č.j. 65 A 
2/2019-229, vydaným Krajským soudem v Brně dne 13. 6. 2019. Kasační stížnost proti 
tomuto rozsudku byla zamítnuta rozsudkem NSS č.j. 1 As 245/2019-38 ze dne 16. 3. 2020. 

Účastník řízení v souladu s platnou legislativou, povoleními k vypouštění odpadních vod a 
dalšími souvisejícími aspekty musí do začátku roku 2021 vybudovat centrální ČOV. 

V závazném stanovisku orgánu územního plánování, vydaným MěÚ Telč, odborem rozvoje 
a územního plánování – úřad územního plánování pod č.j. Telč 7916/2019 ORÚP ze dne 
10. 12. 2018 se uvádí, že existuje veřejný zájem na provedení změny v území, záměr je 
tudíž v souladu s § 19 odst. 1 písm. c) stavebního zákona. Pro umístění navrženého 
záměru nebylo nutné stanovovat podmínky. Dále se právní zástupce městyse Nová Říše 
vyjadřuje k jednotlivým odvolacím námitkám. 

- Dne 2. 7. 2020 předložil MěÚ Telč, OŽP v souladu s § 88 odst. 1 správního řádu podané 
odvolání spolu se svým vyjádřením a s příslušným spisem krajskému úřadu, OŽPZ 
k dalšímu řízení.  

Krajský úřad, OŽPZ se nejdříve zabýval tím, zda odvolání byla podána účastníky řízení ve 
smyslu ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu, ve kterém je zakotveno právo účastníka podat 
odvolání, pokud zákon nestanoví jinak, a dále zkoumal splnění správním řádem stanovených 
podmínek pro podání odvolání, mezi něž patří také odvolací lhůta. Odvolací orgán shledal, že 
odvolatelé jsou účastníky řízení ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu a jedná se o včas 
podaná odvolání.  

Z textu odvolání vyplynulo, že odvolatelé nesouhlasí se závazným stanoviskem Městského 
úřadu Telč, odboru dopravy ze dne 16. 12. 2019 č.j.: Telč 9532/2019 OD zejména z důvodu, že 
toto závazné stanovisko zvýšené zatížení a nevhodný stav pozemní komunikace „U Pelejových“ 
nezhodnotilo a nestanovilo žádné podmínky provozu na této komunikace (bod V. odvolání). 

Vzhledem k tomu, že napadený dokument je závazným stanoviskem a je závazný pro výrokovou 
část napadeného rozhodnutí, požádal krajský úřad, OŽPZ dopisem ze dne 31. 7. 2020 podle 
ustanovení § 149 správního řádu krajský úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen 
„krajský úřad, ODaSH“), jako správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který napadené 
závazné stanovisko vydal, o jeho potvrzení nebo změnu. S přihlédnutím k účelu sledovanému 
ustanovení § 149 správního řádu, tj. aby se o odvolání, které směřuje do závazného stanoviska, 
nerozhodovalo pouze formálně, byl nadřízený správní orgán rovněž požádán, aby výsledný akt 
přezkoumání předmětného závazného stanoviska obsahoval také vyjádření k uplatněným 
odvolacím námitkám. 

Dne 2. 9. 2020 č.j. KUJI 83967/2020 sp.zn. ODSH 1265/2020 Ma obdržel krajský úřad, OŽPZ 
sdělení krajského úřadu, ODaSD k přezkumu závazného stanoviska, ve kterém se uvádí, že ve 
smyslu § 149 odst. 5 správního řádu) potvrzuje závazné stanovisko Městského úřadu Telč, 
odboru dopravy č.j. Telč 9532/2019 OD ze dne 16. 12. 2019 vydané ke stavbě Městys Nová 
Říše – dobudování kanalizace a ČOV.  
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Dále sděluje, že Městský úřad Telč, odbor dopravy vydal souhlasné závazné stanovisko 
k předmětné stavbě a současně stanovil podmínky pro její realizaci. Stanovené podmínky 
vycházejí ze zákona o pozemních komunikacích a v zásadě upozorňují stavebníka na jeho 
povinnosti vyplývající přímo ze zákona o pozemních komunikacích. 

Krajský úřad, ODaSH má za to, že uvedené závazné stanovisko Městského úřadu Telč, odboru 
dopravy ze dne 16. 12. 2019 je v souladu s právními přepisy a vychází ze znalosti právních 
předpisů a zejména ze znalosti místních poměrů.  

Odvolatel v odvolání v zásadě napadá nevyhovující stav místní komunikace „U Pelejových“, 
který považuje za špatný. Dle odvolatele měl Městský úřad Telč požadovat zpracování studie 
hodnotící dopravní zátěž případně trvat na uložení podmínek omezující provoz na komunikaci 
(typ a váha vozidel, frekvence průjezdu). 

K námitce odvolatelů je nutné nejprve uvést, že místní komunikace je ve vlastnictví obce, na 
jejímž území se nachází, tj. v tomto případě městyse Nová Říše. Nejedná se tedy v žádném 
případě o majetek odvolatele, nýbrž o veřejný statek, na němž má odvolatel, stejně jako 
kterýkoliv uživatel právo obecného užívání dle § 19 zákona o pozemních komunikacích. 
V mezích zvláštních předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích a za podmínek 
stanovených tímto zákonem smí každý užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým 
způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny, pokud pro zvláštní případy nestanoví tento zákon 
nebo zvláštní předpis jinak. Uživatel se musí přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně 
technickému stavu dotčené pozemní komunikace. 

Vlastník místní komunikace je současně povinen zajišťovat přiměřený stavební stav 
komunikace, resp. zodpovídá za škody způsobené závadou ve sjízdnosti komunikace. Vlastník 
dálnice, silnice, místní komunikace nebo chodníku je povinen nahradit škody vzniklé uživatelům 
těchto pozemních komunikací, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti, pokud neprokáže, že 
nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními 
situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit. 
Místní komunikace U Pelejových je zpevněná komunikace, která svým stavebním a dopravně 
technickým stavem odpovídá aktuální komunikační potřebě a nijak nevybočuje z parametrů 
místních komunikací v sídlech o velikosti Nové Říše. V současné době není užívání komunikace 
omezeno, takže jí může použít kdokoliv a jakýmkoliv vozidlem (pochopitelně za splnění dalších 
podmínek stanovených právními předpisy). Stavba ČOV není dle názoru krajského úřadu, 
ODaSH stavbou, která v průběhu svého užívání vytváří velkou komunikační potřebu, nejedná se 
o komerční subjekt, který by vyžadoval pravidelné zásobování, odvoz odpadků či příjezd klientů, 
jako například nedaleký penzion, který je rovněž na komunikaci připojen. Z tohoto pohledu je 
kapacita stávající komunikace dostačující a není důvod v souvislosti se stavbou ČOV omezovat 
nyní neomezené užívání místní komunikace.  

K přechodnému zvýšení intenzity užívání místní komunikace dojde v průběhu výstavby, kdy 
zřejmě dojde i k uzavření částí této komunikace, neboť v trase komunikace bude uložena 
kanalizace.  Dle projektové dokumentace dojde po uložení kanalizace k uvedení komunikace do 
původního stavu včetně obnovení konstrukčních vrstev. Rozsah oprav po výstavbě kanalizace je 
určen na základě dohody investora stavby kanalizace a vlastníka komunikace.   

Konkrétní dopravní omezení na místní komunikaci, resp. i na silnici II. třídy podléhá povolení 
příslušného silničního správního úřadu v řízení o povolení uzavírky či povolení zvláštního 
užívání. Současně je zjevné, že odvolatel jako uživatel veřejné komunikace si nemůže 
nárokovat její časově neomezené obecné užívání, neboť zákon o pozemních komunikacích 
připouští dle § 24 zákona o pozemních komunikacích omezení obecného užívání při uzavírce 
komunikace. Provoz na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných 
účelových komunikacích může být částečně nebo úplně uzavřen, popřípadě může být nařízena 
objížďka. Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky 
nebo objížďky. Vlastník přilehlé nemovitosti má ze zákona o pozemních komunikacích obecně 
zajištěn pouze přístup, nikoliv příjezd po dobu uzavírky. 
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Krajský úřad, OŽPZ přípisem ze dne 7. 9. 2020 vyrozuměl (veřejnou vyhláškou) účastníky řízení 
a dotčené orgány o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a stanovil lhůtu pro vyjádření 
do 10ti dnů ode dne obdržení. Ve stanovené lhůtě neobdržel již žádné vyjádření. 

Krajský úřad, OŽPZ jako příslušný odvolací orgán přezkoumal napadené rozhodnutí ve výroku 
III. v souladu s ustanovením § 89 odst. 2 správního řádu, správnost rozhodnutí přezkoumal 
v rozsahu námitek uvedených v odvolání a zákonnost v plném rozsahu. Přiměřeně přezkoumal 
též ostatní výroky napadeného rozhodnutí.  

Na základě přezkoumání napadeného výroku III. rozhodnutí včetně řízení předcházejícího 
jeho vydání zjistil odvolací orgán následující vady a nedostatky: 

Ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu 

V oznámení o zahájení společného územního, stavebního a vodoprávního řízení – doplnění ze 
dne 20. 12. 2019 je uvedeno, že žadatel podal dne 23. 10. 2019 žádost o vydání společného 
povolení. Není zde uvedeno, že podal žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových dne 4. 12. 2019. V oznámení o zahájení řízení není uvedeno ustanovení § 115 
vodního zákona, který se týká vedení vodoprávního řízení. Na str. 2 uvedeného oznámení je 
uvedeno, že během společného řízení se vyskytly nové skutečnosti, proto vodoprávní úřad 
upravil okruh účastníků řízení. O jaké nové skutečnosti se jedná, uvedeno není stejně tak jako 
v které fázi prvostupňového řízení tyto skutečnosti nastaly. 

Součástí spisu (v dokladové části spisu pod číslem 42) je vyjádření Krajské hygienické stanice 
kraje Vysočina (dále jen „KHS“) ze dne 3. 3. 2020 k podaným námitkám. Ve vyjádření se uvádí, 
že KHS obdržela žádost k podaným námitkám a vyjadřuje se k hlukové situaci a k vibracím. 
Jedná  se o nový podklad, se kterým měli být účastníci řízení seznámeni. V dokladové části 
spisu pod číslem 43 následuje napadené rozhodnutí. 

V oznámení o zahájení řízení je pouze uvedeno, že účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů 
rozhodnutí (MěÚ Telč, OŽP, úřední dny Po a St 8 – 17).  

Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům 
před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká 
žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit 
se k podkladům rozhodnutí vzdal.   

V oznámení o zahájení řízení nejsou rovněž účastníci řízení poučeni, že mají právo se před 
vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.     

Vodoprávní úřad tímto způsobem neseznámil v souladu s ustanovení § 36 odst. 3 správního 
řádu účastníky řízení s podklady pro rozhodnutí. Aby se jednalo o řádné seznámení se s 
podklady pro rozhodnutí v souladu s ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, měl vodoprávní 
úřad uvést přesný termín, kdy má dojít k ukončení shromažďování podkladů pro rozhodnutí. 
Účastníkům správního řízení musí být ve fázi před vydáním rozhodnutí věci dáno na vědomí, 
kdy konkrétně bude ukončeno shromažďování podkladů rozhodnutí, a tedy dokdy můžou 
uplatnit své výhrady a procesní návrhy tak, aby správní rozhodnutí skutečně vycházelo ze 
spolehlivě zjištěného stavu věci, neboť účastníci správního řízení si sami z logiky věci nemůžou 
učinit právně relevantní úsudek o tomto časovém momentu. Pokud tato skutečnost nebyla 
uvedena v oznámení o zahájení řízení, měl tak učinit vodoprávní úřad samostatným 
vyrozuměním. To však není jediné pochybení, kterého se vodoprávní úřad v souvislosti s 
ustanovení § 36 správního řádu dopustil. Poté, co si vyžádal stanovisko KHS k námitkám řízení, 
měl vodoprávní úřad oznámit účastníkům řízení, že byly doplněny podklady pro vydání 
rozhodnutí a měl jim dát možnost v konkrétní lhůtě se k nim vyjádřit.   

Krajský úřad, OŽPZ nikoliv na okraj poukazuje na rozsudek NSS č. j. 9 As 42/2014 – 35, podle 
kterého: „Povinnost správního orgánu umožnit účastníku řízení vyjádřit se k podkladům 
rozhodnutí před vydáním rozhodnutí je nutno považovat za jedno ze základních procesních práv 
účastníka správního řízení garantované již čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Nelze 
připustit, aby byla tato povinnost obcházena obecným poučením o možnosti vyjádřit se k 
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podkladům rozhodnutí kdykoliv v průběhu řízení (viz např. rozsudek Krajského soudu v Ústí nad 
Labem ze dne 25. 6. 2009, č. j. 15 Ca 258/2008 - 55, č. 2664/2012 Sb. NSS, nebo rozsudek 
NSS ze dne 26. 11. 2008, č. j. 8 As 47/2005 - 104). Uvedená povinnost může být splněna pouze 
tak, že bude účastníkovi řízení řádně procesně sděleno, že se bude moci v konkrétním období 
mezi opatřením všech podkladů řízení a vydáním rozhodnutí seznámit s podklady a vyjádřit se k 
nim (srov. obdobně rozsudek NSS ze dne 26. 2. 2010, č. j. 8 Afs 21/2009 - 243). Smyslem § 36 
odst. 3 správního řádu je poskytnout účastníku řízení možnost seznámit se se všemi podklady, 
které správní orgán nashromáždil a na základě kterých hodlá vydat rozhodnutí. V návaznosti na 
to musí být účastníkovi umožněno se k těmto podkladům vyjádřit. Současně se svým vyjádřením 
může navrhovat doplnění dokazování nebo činit jiné návrhy dle § 36 odst. 1 správního řádu. V 
takovém případě pak představuje právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí pro účastníka 
zásadní moment celého řízení.“  

Účastníci řízení byli tímto zkráceni na svých procesních právech. Konkrétně se jedná o právo 
plynoucí z ustanovení § 4 odst. 4 správního řádu (správní orgán umožní dotčeným osobám 
uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy) a dále také o jejich právo vyjádřit se k podkladům 
rozhodnutí, které je stanovené v § 36 odst. 3 správního řádu. K aplikaci ustanovení § 36 odst. 3 
správního řádu lze tedy shrnout: 1. vodoprávní úřad musí aktivním postupem dát všem 
účastníkům možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí (tj. kdy a kde se s podklady mohou 
seznámit) a vyjádřit se k nim, 2. v době, kdy se účastníci řízení mohou s podklady seznámit, 
musí být soubor podkladů úplný. Pokud by po této době byly podklady doplněny, musí účastníci 
řízení opětovně dostat příležitost se s doplněnými podklady seznámit a vyjádřit se k nim. Toto 
procesní pochybení je natolik zásadní, že odvolacímu orgánu nezbývá, než napadené 
rozhodnutí zrušit.   

Náležitosti rozhodnutí 

Podle ustanovení § 68 odst. 2 správního řádu se ve výrokové části rozhodnutí uvede mj. 
označení účastníků řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu. V napadeném 
rozhodnutí je na str. 7 označen účastník řízení pouze podle § 94k písm. a) stavebního zákona, 
tj. stavebník. 

Podle ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona jsou však účastníky podle ustanovení § 27 
odst. 1 správního řádu vždy účastníci podle § 94k písm. a), c) a d). Je to: tedy a) stavebník, b) 
vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám 
stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem a d) 
vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám 
stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku. 

Odvolací orgán z toho důvodu ve svém rozhodnutí účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního 
řádu a § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona dle podkladů ze spisového materiálu vymezil. 
Pro výrok o povolení k nakládání s vodami je pak účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 
správního řádu pouze stavebník. 

Podmínky napadeného rozhodnutí 

Podmínka č. 8 je nazvaná: Budou splněny požadavky a připomínky účastníků řízení vyplývající 
z jejich vyjádření a stanovisek. Pod touto podmínkou jsou ale uvedena závazná stanoviska 
dotčených orgánů. Jediným účastníkem řízení, jehož stanovisko je pod touto podmínkou 
uvedeno, je Povodí Moravy, s.p. Označení podmínky je třeba přeformulovat tak, že se jedná o 
podmínky vyplývající z vydaných právních aktů dotčených orgánů a stanoviska Povodí Moravy, 
s.p.  

Podmínka 8 c) Budou splněny požadavky a připomínky účastníků řízení vyplývající z jejich 
vyjádření a stanovisek - Stanovisko správce povodí a vodního toku Povodí Moravy, s.p. ze dne 
26. 11. 2018 PM-38337/2018/5203/Ou. První požadavek se týká zabezpečení měření objemu 
vypouštěných odpadních vod i na odtoku z ČOV. Tato podmínka se netýká stanovení podmínek 
pro provedení a umístění stavby, ale je to podmínka pro nakládání s odpadními vodami. Ve 
druhém požadavku Povodí Moravy, s.p. je uvedeno, že trasa kanalizace řadu A kříží tok IDVT 
10207049 a toto není uvedeno v podélném profilu kanalizace řadu A, a proto je třeba toto doplnit 
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tak, aby nedošlo k narušení zatrubněné vodoteče (toku). K tomu odvolací orgán uvádí, že pokud 
již není projektová dokumentace v tomto smyslu opravena, měl např. vodoprávní úřad 
požadovat, aby toto bylo upraveno v dalším stupni projektové dokumentace. Pokud by ověřil 
předloženou projektovou dokumentaci bez požadované změny, byl by zde rozpor – na jednu 
stranu by stavebník podle projektové dokumentace mohl stavět a na straně druhé by projektová 
dokumentace nesplnila požadavky správce povodí a správce toku. 

Podmínka 9 d) Při provádění stavby budou dodrženy tyto podmínky a požadavky vyplývající 
z vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočina ze dne 17. 12. 2018 pod zn. 016970/18. 
V podmínce č. 3 výše uvedeného stanoviska je uvedeno, že Krajská správa a údržba silnic 
požaduje, aby investor stavby před zahájením řízení o povolení stavby uzavřel smlouvu o 
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti věcného břemene s Krajem Vysočina. Tímto vodoprávní 
úřad ukládá stavebníkovi podmínku, která měla být již dávno splněna. 

Podmínka 9 f) Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a požadavky vyplývající 
ze stanoviska VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., divize Jihlava (dále „VAS, a.s.“) 
ze dne 8. 3. 2019 pod zn. DJI 3129/VTN/19. K tomu odvolací orgán uvádí, že podmínky 
uvedené ve vyjádření se týkají jak povolení k nakládání s vodami, tak připomínek k předložené 
projektové dokumentaci pro společné povolení. Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace 
byla vyhotovena v říjnu 2018 a stanovisko VAS, a.s. je z března 2019, lze se domnívat, že 
připomínky v projektové dokumentaci zapracovány nejsou. Pokud již není projektová 
dokumentace v tomto smyslu opravena, měl např. vodoprávní úřad požadovat, aby toto bylo 
upraveno v dalším stupni projektové dokumentace. Pokud by ověřil předloženou projektovou 
dokumentaci bez požadované změny, byl by zde rozpor – na jednu stranu by stavebník podle 
projektové dokumentace mohl stavět a na straně druhé by dokumentace nesplnila požadavky 
VAS, a.s., uvedené ve výroku rozhodnutí v podmínce 9 f). 

K výše uvedenému odvolací orgán uvádí, že vybral jen některé podmínky, které jsou nejasné, 
nesplnitelné, nepřezkoumatelné a některé se netýkají povolení stavby ale povolení nakládání s 
vodami. Je nutné, aby povolující vodoprávní úřad věnoval podmínkám zvýšenou pozornost a 
nepřebíral všechny podmínky a požadavky jen pouze s odkazem na číslo jednací a datum 
vyhotovení příslušného vyjádření. K tomu, aby se jednalo o zákonnou podmínku rozhodnutí,  
musí být těsná souvislost s předmětem řízení a podmínka musí být použita v rámci 
aplikovaného hmotněprávního ustanovení. Podmínka též musí splňovat kritérium přiměřenosti, 
proveditelnosti, účelnosti a nesmí zbytečně zatěžovat povinného.  

Podmínka č. 10 Vyhodnocení výsledků zkušebního provozu stavebník připojí k žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu. Vzhledem k tomu, že zkušební provoz nebyl v napadeném rozhodnutí 
stanoven, nelze takto formulovat podmínku rozhodnutí. V odůvodnění napadeného rozhodnutí je 
na str. 12 uvedeno, že podle ústní dohody stavebníka a správního orgánu bude o zkušební 
provoz zažádáno samostatně tak, aby výsledky zkušebního provozu bylo možné doložit 
k žádosti o kolaudační souhlas. Podle ustanovení § 124 stavebního zákona zkušební provoz 
stavební úřad povolí na odůvodněnou žádost stavebníka nebo nařídí na základě požadavku 
dotčeného orgánu nebo v jiném odůvodněném případě. 

Ochranné pásmo ČOV 

- V souhrnné technické zprávě projektové dokumentace ke stavbě „Městys Nová Říše – 
dobudování kanalizace a ČOV“ se na str. 6 píše o ochranném pásmu ČOV – pásmu ochrany 
prostředí. Je zde uvedeno, že stavbou nebude ovlivněn rozsah stávajících ochranných pásem. 
Stavba ČOV má stanoveno pásmo ochrany o poloměru 50 m. Dle TNV 756011, ochrana 
prostředí kolem kanalizačních zařízení, je pro čistírny s návrhovou kapacitou od 30 m3/d do 800 
m3/d maximálního přítoku, a s kompletně uzavřenou (zakrytou) technologií, vzdálenost pásma 
ochrany 50 m, proti směru převládajících větrů ... Na str. 9 souhrnné technické zprávy je potom 
uveden seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné pásmo ČOV.  

K tomu odvolací orgán dodává, že v ustanovení § 83 stavebního zákona (rozhodnutí o 
ochranném pásmu) se uvádí, že rozhodnutí o ochranném pásmu chrání stavbu, zařízení nebo 
pozemek před negativními vlivy okolí nebo chrání okolí stavby či zařízení nebo pozemky před 
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jejich negativními účinky. Rozhodnutí o ochranném pásmu se vydává zpravidla současně při 
rozhodování podle ustanovení § 79 (rozhodnutí o umístění stavby) až § 81 (rozhodnutí o změně 
vlivu užívání stavby na území), lze je vydat i samostatně.  

Podle komentovaného ustanovení ke správnímu řádu může mít ochranné pásmo dvě různé 
funkce. První z nich směřuje k ochraně stavby, zařízení nebo pozemku před negativními vlivy 
okolí, druhá naopak k ochraně okolí, před jejími negativními účinky. Cílem ochranného pásma je 
tak vytvoření podmínek pro koexistenci záměrů a činností, které mohou mít negativní vliv na 
životní prostředí, životy a zdraví, s těmi, kterým tato ochrana svědčí.  

Ochranná pásma vyplývají často přímo ze zákona a nejsou tedy vázána na vydání žádného 
následného právního aktu. Stavební zákon zde uvádí v poznámce pod čarou jako příklad 
ochranné pásmo podle zákona o drahách, nebo zákona o pozemních komunikacích, ale patří 
mezi ně také ochranná pásma dle energetického zákona či zákona o vodovodech a 
kanalizacích. Velkou množinu tvoří rovněž ochranná pásma, o nichž rozhodují jiné správní 
orgány. V takových případech se nevydává územní rozhodnutí, ale zvláštní zákon upravuje 
speciální proces, podmínky a formu jejich vyhlášení. Může jít o normativní správní akt v podobě 
zákona (ochranná pásma národních parků dle zákona o ochraně přírody a krajiny) či vyhlášky 
(ochranná pásma zdrojů dle lázeňského zákona). Ochranná pásma vodních děl a vodních 
zdrojů podle vodního zákona jsou pak vydávána formou opatření obecné povahy.  

V ostatních případech se postupuje podle právní úpravy ve stavebním zákoně a rozhodnutí se 
vydává buď společně s rozhodnutím o umístění stavby, rozhodnutím o změně využití území či 
rozhodnutím o změně vlivu užívání stavby na území, nebo samostatně. Pokud je již při 
projednávání záměru zřejmá potřeba stanovení ochranného pásma, musí stavební úřad 
vyžadovat jeho projednání současně s tímto záměrem. V těchto případech by měl žadatele 
vyzvat k podání žádosti o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (§ 86 odst. 4 stavebního 
zákona). Samostatně bude o ochranných pásmech rozhodováno v těch případech, kdy potřeba 
ochrany vyplyne teprve následně. Rozhodnutí o ochranném pásmu musí mj. obsahovat přesné 
vymezení chráněných staveb, zařízení či území a dále také rozsah ochranného pásma, a to 
vždy označením katastrálního území, parcelního čísla a druhů pozemků podle katastru 
nemovitostí, na nichž se ochranné pásmo zřizuje. Dále je třeba vymezit, jaké činnosti jsou v 
ochranném pásmu zakázány nebo omezeny. Je-li možné rozhodnout i o době platnosti 
rozhodnutí, musí být stanovena doba. Ochranné pásmo se obvykle váže k existenci určité 
stavby nebo činnosti a dobu jeho platnosti tak nelze předem odhadnout. V tom případě se doba 
platnosti nevymezuje a platí po dobu trvání stavby, zařízení nebo chráněného útvaru (§ 93 odst. 
6 stavebního zákona). Ochranné pásmo vždy zasahuje do práv vlastníků dotčených nemovitostí, 
a proto by mělo být vyhlašováno pouze v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu. Při 
rozhodování o ochranném pásmu musí být zohledněna proporcionalita všech zájmů. Půjde o 
vážení zejména požadavku ochrany určitých statků (zpravidla zájmů veřejných) a s tím spojené 
potřeby stanovení ochranného pásma na straně jedné, a zájmu na výkonu vlastnického práva a 
jeho omezení ochranným pásmem na straně druhé. Stavební úřad je povinen tuto svou úvahu v 
rozhodnutí o ochranném pásmu náležitě zdůvodnit.  

Ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 
a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů v příloze č. 5 je přímo tiskopis žádosti o vydání 
rozhodnutí o ochranném pásmu. Projektová dokumentace odkazuje na TNV 75 6011 Ochrana 
prostředí kolem kanalizačních zařízení. Ochranné pásmo je nutné stanovit na konkrétní 
pozemky, na nichž se ochranné pásmo zřizuje, musí být uvedeno, proč se ochranné pásmo 
zřizuje, co má chránit a stanovit popřípadě omezení některých činností a dobu jeho platnosti 
zřizovaného ochranného pásma (viz § 13 vyhlášky č. 503/2006 Sb.). 

Vypořádání s návrhy a námitkami 

Součástí spisu jsou dva soudní rozsudky, a to rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 
13. 6. 2019 sp. Zn. 65 A 2/2019-229, kterým byl zamítnut návrh (žaloba) na zrušení opatření 
obecné povahy – změny č. 2 Územního plánu městyse Nová Říše vydaného dne 6. 3. 2018 
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usnesením zastupitelstva městyse Nová Říše č. 3/1/2018-ZM). Druhým je rozsudek NSS ze dne 
16. 3. 2020 č.j. 1 As 245/2019-38 v řízení o kasační stížnosti proti výše uvedenému rozsudku 
Krajského soudu v Brně (kasační stížnost byla zamítnuta).  

Odvolatelé se prostřednictvím svého právního zástupce v závěru svých odvolání odkazují právě 
na uvedený rozsudek Krajského soudu v Brně, kdy se soud vyjadřoval k požadavkům 
navrhovatele „Je pak především úkolem příslušných orgánů v rámci územního a posléze 
stavebního řízení, aby se působením nepříznivých vlivů spojených s provozem ČOV zabývaly, a 
to rovněž nad rámec vymezeného rozsahu ochranného pásma, které pochopitelně nezahrnuje 
potenciální vlivy související s dálkovým svozem fekálií po pozemních komunikacích. V tomto 
ohledu pak přichází v úvahu rovněž zpracování odborných posudků či studií zabývajících se 
hlukem, zápachem a dalšími nepříznivými vlivy spojenými s provozem a obslužností daného 
typu zařízení, které navrhovatelka a některé osoby zúčastněné na řízení navrhovaly ve svých 
námitkách a připomínkách k návrhu předmětného opatření obecné povahy.“. 

Dle posouzení odvolacího orgánu se vodoprávní úřad s jednotlivými námitkami odvolatelů 
uplatněnými v průběhu řízení řádně a dostatečným způsobem nevypořádal. Všechny námitky 
v podstatě velice stručně odůvodnil a posoudil jako bezpředmětné. Nedostatečné vypořádání 
většiny námitek pak má za důsledek nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí. Námitky 
vznesené v rozsahu veřejného práva posoudí vodoprávní úřad na základě podkladů pro 
rozhodnutí, např. závazných stanovisek od dotčených správních orgánů. Pokud některá námitka 
zasahuje do oblasti soukromého práva, vodoprávní úřad si o ní učiní úsudek (ustanovení § 94n 
odst. 4 stavebního zákona, obecně též ustanovení § 89 a § 114 stavebního zákona). Základní 
směry uvažování vodoprávního úřadu při tom musí být zachyceny v odůvodnění rozhodnutí. U 
námitek občanskoprávního charakteru krajský úřad, OŽPZ předpokládá, že odvolatelé plně 
využijí ust. § 52 správního řádu, argumentace odvolatelů má u těchto námitek většinou jen 
obecný ráz. Především ale krajský úřad, OŽPZ konstatuje, že případný reálný základ 
soukromoprávní námitky nemusí znamenat, že se řešení námitky promítne do podmínek 
rozhodnutí. U všech námitek občanskoprávního charakteru by měl vodoprávní úřad účastníky 
s opozitními postoji vést nejprve k dohodě (ustanovení § 5 správního řádu). O podmínkách pro 
uplatňování námitek musí být účastníci řízení poučeni v oznámení o zahájení řízení (ust. § 94n 
odst. 4 věta druhá stavebního zákona). K jednotlivým námitkám se (bez nároku na úplnost) 
uvádí následující: 

 Námitka týkající se věcného břemene – služebnosti chůze 

Dle názoru odvolacího orgánu se nejedná o občanskoprávní námitku, kterou má primárně řešit 
vodoprávní úřad.. Posouzení existence či neexistence služebnosti chůze, která je základem této 
námitky, leží mimo oprávnění vodoprávního úřadu (ustanovení § 94n odst. 4 věta první 
stavebního zákona).   Vodoprávní úřad si o existenci tohoto věcného práva může učinit úsudek 
až poté, co  marně vyzve účastníka uplatňujícího námitku, aby se obrátil na soud (tj. postupuje 
podle ustanovení § 57 odst. 1 písmeno b) správního řádu a dále podle ustanovení § 64 odst. 1 
písm. c) bod 1. správního řádu). 

 Námitka týkající se snížení tržní hodnoty nemovitostí namítajících 

Při posuzování této námitky vyjde vodoprávní úřad z podmínek dotčených správních orgánů (tj. 
posoudí, zda jsou zde nařizována kompenzační opatření, která znamenají zhoršení životního 
prostředí. Nad rámec těchto podmínek lze provést úvahu o vlivu jiných obdobných staveb 
v územním obvodu vodoprávního úřadu na cenu nemovitostí. Krajský úřad, OŽPZ podotýká, že 
se bude jednat jen o odborný odhad vodoprávního úřadu.  

 Námitky týkající se zatížení komunikace u „Pelejových“, a to jak při samotné výstavbě, tak pro 
další provoz ČOV.  

Lze říci, že tato námitka je řešena výše uvedeným potvrzením závazného stanoviska MěÚ Telč, 
odboru dopravy ze dne 16. 12. 2019, které vydal krajský úřad, ODaSH dne 2. 9. 2020. Zvýšené 
zatížení komunikace pro realizaci stavby  i následný provoz je dobře zjistitelné, nejedná se ale o 
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otázky přesahující veřejnoprávní charakter, tj. otázky řešené ve výše uvedeném závazném 
stanovisku MěÚ Telč, odboru dopravy.  

 Námitka týkající se zatížení imisemi sousedních i vzdálenějších nemovitostí v důsledku 
realizace ČOV a to světelné imise, imise hluku, imise zápachu a imise vibrací. 

Odvolací orgán k tomu uvádí, že vodoprávní úřad se v odůvodnění námitek nezabýval výše 
uvedeným rozsudkem Krajského soudu ze dne 13. 6. 2019, ve kterém soud uvádí, že je 
především úkolem příslušných orgánů v rámci územního a posléze stavebního řízení, aby se 
působením nepříznivých vlivů spojených s provozem ČOV zabývaly. V daném případě se jedná 
o závažné otázky přesahující rozsah posuzování na úsecích ochrany ovzduší, ochrany před 
hlukem apod. Tj. jedná se i o námitky občanskoprávní povahy, které je třeba vypořádat ve 
smyslu ustanovení § 94n odst. 4 stavebního zákona (zejména jde o možná omezení 
vlastnického práva podle ustanovení § 1013 občanského zákoníku). V tomto ohledu pak přichází 
v úvahu rovněž zpracování odborných posudků či studií zabývajících se hlukem, zápachem a 
dalšími nepříznivými vlivy spojenými s provozem a obslužností daného typu zařízení. 
V odůvodnění rozhodnutí odvolací orgán postrádá, proč vodoprávní úřad nepožadoval 
zpracování výše uvedených posudků, které by jednoznačně posoudily možný vliv ČOV na okolí.  

 Námitka týkající se snížení kvality prostředí a pohody bydlení. 

Tyto námitky je rovněž třeba vypořádat, ale až poté, co budou odvolateli upřesněny a odlišeny 
od dalších konkrétnějších námitek. Vypořádání námitky snížení kvality prostředí se zásadně 
musí opírat o veřejné zájmy v oblasti životního prostředí, tj. pokud nebude námitka odvolateli 
upřesněna, vyjde vodoprávní úřad při vypořádání z podkladových stanovisek dotčených 
správních orgánů a dalších veřejnoprávních kritérií ve výše uvedených ustanoveních stavebního 
zákona. Otázka tzv.  pohody bydlení je zdánlivě široká, ale krajský úřad, OŽPZ ji považuje za 
subsidiární k všem případným námitkám veřejnoprávního charakteru i k námitkám týkajících se 
tzv. imisí (lato sensu). Tj. zde je třeba, aby odvolatelé námitku podrobněji vymezili, především 
popsali, v čem spatřují specifické vlivy výstavby a provozu předmětné stavby, takže je zahrnují 
pod pojem snížení pohody bydlení.  

 Námitka týkající se rizika zatopení nemovitostí odpadními vodami. 

Vypořádání této námitky by mělo vycházet především ze samotné projektové dokumentace 
k posuzované stavbě. 

Pro úplnost ještě odvolací orgán dodává: 

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo změnu byla podána na 
neplatném tiskopisu - příloha č. 3 k vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí 
nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. Tato 
vyhláška byla zrušena k 1. 9. 2019 a nahrazena vyhláškou č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti 
o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního 
úřadu.  

Co se týká podmínek pro nakládání s vodami, není v rozhodnutí uvedeno místo, kde se bude 
měřit objem vypouštěných odpadních vod. V podmínce č. 1 je uvedeno, že vzorky odpadních 
vod se budou odebírat na odtoku z ČOV. Místo měření objemu vypouštěných odpadních vod 
zde uvedeno není, což je v novém rozhodnutí třeba upřesnit. 

Krajský úřad, OŽPZ jako příslušný odvolací orgán přezkoumal správnost napadeného 
rozhodnutí v souladu s ustanovením § 89 odst. 2 správního řádu a na základě zjištěných vad 
správního řízení učinil závěr, že je nezákonné. Z důvodů výše uvedených vad napadeného 
rozhodnutí a jemu předcházejícího řízení bylo nutné o podaném odvolání rozhodnout tak, jak je 
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.  

Za závažné vady, pro které je třeba správní věc vrátit k novému projednání na MěÚ Telč, OŽP, 
považuje krajský úřad, OŽPZ: 
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1. neseznámení účastníků řízení s podklady pro vydání rozhodnutí podle ustanovení § 36 odst. 
3 správního řádu,  

2. nedostatečné zdůvodnění námitek účastníků řízení vznesených v průběhu řízení na I. stupni,  

3. stanovení podmínek ve výroku rozhodnutí, které nelze reálně splnit nebo trpí jinými vadami.  

4. neurčení ochranného pásma ve výroku rozhodnutí a nezdůvodnění nutnosti ochranného 
pásma včetně jeho rozsahu. 

Vady uvedené pod body 1. až 4. nejsou v řízení na II. stupni odstranitelné vůbec nebo jen za 
cenu dalších procesních úkonů, popřípadě doplnění podkladů.  

Při novém projednání je prvoinstanční správní orgán vázán ve smyslu ustanovení § 90 odst. 1 
písm. b) správního řádu výše uvedeným právním názorem odvolacího orgánu. 

Při novém projednání je nezbytné odstranit vady správního (stavebního) řízení, které jsou výše 
uvedeny. Při novém projednávání věci je nutno též přihlédnout k případně zjištěným novým 
okolnostem a skutečnostem a na základě vyhodnocení všech podkladů projednat věc 
a rozhodnout v souladu s příslušnými právními předpisy. Vodoprávní úřad je dále povinen 
v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 správního řádu své rozhodnutí řádně odůvodnit, vypořádat 
se především s jednotlivými podanými námitkami.  

Poučení účastníků 
Proti tomuto rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat (ustanovení § 91 odst. 1 správního 
řádu). 

V Jihlavě dne: 23. 11. 2020 

Mgr. Jaroslav Mikyna  

vedoucí oddělení vodního hospodářství  
odboru životního prostředí a zemědělství  
 

Městský úřad Telč a úřad městyse Nová Říše se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na 
místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (min. 15 dnů) a poté o zaslání 
potvrzení o vyvěšení krajskému úřadu, OŽPZ. Za den doručení se považuje 15. den 
vyvěšení. 

Po stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno i na úřední desce krajského úřadu. Zveřejněno je 
též způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

Datum vyvěšení:     Datum sejmutí: 

…………………………………………………. ………………………………………………. 
Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí 

Razítko:      Razítko: 
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Rozdělovník: 

Obdrží účastníci řízení do vlastních rukou: 
- Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, Žižkova 1867/93, 586 01 Jihlava 1 (obdrží 

prostřednictvím datové schránky) 
- Městys Nová Říše, Náměstí 40, 588 65 Nová Říše v zastoupení Advokátní kanceláří JUDr. 

Jana Havlíčka, PhD., advokát JUDr. Jan Havlíček, Ph.D., Masarykovo náměstí 110/64, 586 
01 Jihlava (obdrží prostřednictvím datové schránky)  

- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 
01 Jihlava1 (obdrží prostřednictvím datové schránky) 

- Ludmila Šimáčková, Náměstí 70, 588 65 Nová Říše 
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno (obdrží prostřednictvím datové 

schránky) 
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno (obdrží prostřednictvím 

datové schránky) 
- CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 (obdrží prostřednictvím datové 

schránky) 
- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Jihlava, Žižkova 93, 586 29 Jihlava 

(obdrží prostřednictvím datové schránky) 
- E.ON Česká republika, s.r.o., Havlíčkova 219/62, 586 01 Jihlava (obdrží prostřednictvím 

datové schránky) 

Dotčené orgány: 
- Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, nám. Zachariáše 

z Hradce 10, 588 56 Telč (obdrží prostřednictvím datové schránky) 
- Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, zemědělský půdní fond, nám. Zachariáše 

z Hradce 10, 588 56 Telč (obdrží prostřednictvím datové schránky) 
- Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, státní správa lesů, nám. Zachariáše z Hradce 

10, 588 56 Telč (obdrží prostřednictvím datové schránky) 
- Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, nám. Zachariáše 

z Hradce 10, 588 56 Telč (obdrží prostřednictvím datové schránky) 
- Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 

Jihlava (obdrží prostřednictvím datové schránky) 
- Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Ke Skalce 4960/32, 586 01 Jihlava (obdrží 

prostřednictvím datové schránky) 
- Městys Nová Říše, stavební úřad, Náměstí 40, 588 65 Nová Říše (obdrží prostřednictvím 

datové schránky) 
- Městský úřad Telč, odbor dopravy, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč (obdrží 

prostřednictvím datové schránky) 
- Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 

56 Telč (obdrží prostřednictvím datové schránky) 
- Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany 

přírodních zdrojů a EIA, Seifertova 24, 587 33 Jihlava (obdrží na dodejku)  

Účastníci řízení identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru 
nemovitostí a je jim v souladu s ustanovením § 144 správního řádu doručováno veřejnou 
vyhláškou: 

Pozemek p.č. 1631/5, 1632/1, 1633/1, 1643/4, 1638, 1641, 1642, 1643/1, 1646, 1647, 
1648,1651, 1652, 1643/13, 1614/4, 1625/1, 1625/2, 1626, 1624/3, 2533/3, 1485, 1163/2, 
2536/4, st. 284, 1627/8, 1627/13, 1627/1, st. 412, 1628/1, st. 376, 1166/11, st. 390, st. 244, st. 
253, 1611/2, st. 329, st. 184, 2571/2, 2571/1, 1615/1, 2573, 1616, 1617, 1618, 2539, 1708/3, 
2572/6, 1708/2, 2625, 2600, 2601, st. 181/2, 1619/1, 1619/3, 1619/2, st. 257/1, st. 257/3, 
1622/3, st. 182/2, 2571/1, 1615/3, st, 387, st. 471, 1657/2, st. 472, 1614/1, 1621, 2626, st. 182/2 
vše v k.ú. Nová Říše. 
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Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí: 
- Krajský úřad Kraje Vysočina, oddělení ostatních správních činností - zde 
- Městys Nová Říše, Náměstí 40, 588 65 Nová Říše (obdrží prostřednictvím datové 

schránky):  
- Městský úřad Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč (obdrží prostřednictvím 

datové schránky) 

Obdrží: 
- Mgr. Michael Straka, advokát, Vídeňská 849/15, 639 00 Brno (obdrží prostřednictvím datové 

schránky) 

Dále obdrží: 
- Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč + 

spis po nabytí právní moci rozhodnutí (obdrží prostřednictvím datové schránky) 
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