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Městský úřad
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datum oprávněná úřední osoba
29. března 2012 Věra Sandtnerová

Číslo jednací spisová značka
KUZL 15127/2012 KUSP 15127/2012 ŽPZE-VS

Stanovisko k námitkám PILNICE Valašská Bystřice

Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad) 
byla dne 12. 3. 2012 doručena Městským úřadem v Rožnově pod Radhoštěm žádost o stanovisko 
k námitkám ve věci dodatečného povolení stavby pilnice manipulačních ploch na pozemku p.č. 728/1,
k. ú. Valašská Bystřice, Stavebníkem je pan \  Krajský úřad
vycházel z odborných podkladů, zpracovaných autorizovanou osobou, přiložených k zadosti o vydání 
povolení stavby a jejího uvedení do zkušebního provozu nového středního zdroje znečišťování 
ovzduší „PILNICE Valašská Bystřice“.

K uvedené žádosti krajský úřad sděluje:

l .  Výduch odlučovače 8,50 m nad úrovní terénu je nedostačující, je totiž na úrovni obytného patra 
domu č.p. 363 paní Šulákové.

Výškové umístění výduchu z odsávání odlučovače v porovnání se sousedním RD č.p, 363 zpracoval 
projektant stavby ve výkresu, který je součástí přílohy tohoto stanoviska.

Z předloženého výkresu vyplývá:

Výška výduchu z odsávání odlučovače SPIN včetně zásobníku : 6m + zásobník: 2t5m = celkem 
8,5m vztaženo k čisté podlaze 1.NP pilnice. Výška stropu posledního obytného podlaží (2.NP) RD 
č.p.363: + 3,5 m vztaženo k čisté podlaze 1.NP pilnice.

Z toho vyplývá, že výškový rozdíl mezi výduchem odlučovače a stropem posledního obytného 
podlaží (2.NP) RD č.p. 363 činí cca 5,0 metru (viz přiložený výkres výškového zaměření), tj. výduch je 
umístěn o 5 m výše než je strop posledního obytného podlaží (2.NP) RD č.p.363.

2. Stanovisko nepočítá stím, že pozemek stavby a jeho okolí nejsou rovina, že pozemky jsou ve 
vztahu podél komunikace v mírném stoupání a současně jsou pozemky obklopeny okolními kopci, 
takže předmětná stavba má být umístěna v „kotlině", ve které je jiné proudění vzduchu než na 
rovině, což má vliv na zamoření okolního prostředí.

Pilnice je umístěna na rovinatém pozemku, který je ze dvou stran (severní a jižní) lemován okolními 
kopci. Západní a východní strana okolí pilnice je otevřená krajina (pilnice je umístěna v údolí a ne 
v kotlině, jak je uvedeno v námitkách). Tuto skutečnost dokumentuje i větrná růžice ČHMÚ -  
převládající směry větru jsou východní a západní.
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Grafické znázornění stabilitní a rychlostní větrné růžice

Imisní situace v území byla modelována výpočtovým programem SYMOS 97. Do výpočtu 
vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu, takže v rozptylové studii je zohledněn vliv 
terénu. Vzhledem k charakteristikám posuzovaného zdroje (výšce výduchu, povaze 
rozptylované škodliviny, jeho umístění) je vliv okolních kopců na proudění vzduchu a rozptyl 
z tohoto zdroje znečišťování ovzduší minimální.

3. Stanovisko neposuzuje vliv zdroje na životní prostředí též s ohledem na skutečnost, že v lokalitě 
jsou další zdroje znečištění {stávající pila investora, další provozy společnosti Výrobní družstvo 
Portáš -  {pilnice, lakovna, brusírna, soustruhy, výtopna, 2 odlučovače atd.}, takže účinky 
znečištění ovzduší se násobí), proto je velmi důležitou součástí rozptylové studie zahrnutí 
odpovídajícího imisního pozadí do celkového hodnocení vlivu zdroje na znečištění ovzduší.

Stávající zdroje znečišťování ovzduší tvoří aktuální imisní pozadí zájmového území, ke kterému se 
vztahuje příspěvek posuzovaného záměru. Zpracování rozptylové studie se zahrnutím dalších zdrojů 
znečišťování ovzduší nepřináší relevantní výsledky {znečištění ovzduší v zájmovém území je kromě 
jiného ovlivňováno např. i dálkovými přenosy). Proto je obvyklé řešení příspěvkové rozptylové studie, 
tj. rozptylové studie hodnotící vlastní příspěvek posuzovaného záměru na znečištění ovzduší s tím, že 
se vychází z údajů o stávajícím znečištění ovzduší, ve kterém jsou již zahrnuty všechny zdroje 
znečišťování ovzduší, které se na daném stávajícím znečištění podílejí.

Účinky znečištění ovzduší se nenásobí, příspěvky znečištění různých zdrojů se maximálně sčítají, a to 
jen v případě vypočtených ročních koncentrací. V případě krátkodobých koncentrací záleží na směru 
větru vzhledem k poloze zdrojů a poloze výpočtového bodu, takže tyto koncentrace se nesčítají {jsou 
vždy nižší než maximální součet). Stávající pila se ruší a bude nahrazena novým provozem,

4. Stanovisko vychází z chybné studie.

Vstupy do rozptylové studie byly stanoveny na základě informací projektanta o posuzovaném zdroji 
znečišťování ovzduší. Výpočet byl proveden výpočtovým programem podle platné metodiky výpočtu 
znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů SYMOS 97.

Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21, PO Box 220
761 90 Zlín

iČ: 70891320 
tel.: 577 043 385, fax: 577 043 352 

e-mail:vera.sancftnerova@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

/ ;
:V / / / ,

.-/-h

mailto:vera.sancftnerova@kr-zlinsky.cz
http://www.kr-zlinsky.cz


Krajský úřad
Zlínského kraje

5. Stanovisko vychází z chybných předpokladů, jako např. provoz jen 1200 hodin ročně, absence 
jiných zdrojů znečišťování v lokalitě {Portáš} a to, že zdroj znečišťování je jen z cyklonu a nikoliv 
z provozu na manipulační ploše.

Údaj o provozu 1200 hodin za rok je nejvyšší výkon, kterého lze dosáhnout za stanovených 
podmínek, stanovený a zaručený projektantem stavby. Absence jiných zdrojů znečišťování ovzduší -  
viz výše. Provoz na manipulační ploše nelze reálně stanovit a zahrnout do výpočtu. Provozovatel 
bude manipulační plochu udržovat v pořádku a čistotě tak, aby nedocházelo k příp. vzniku sekundární 
prašnosti.
K tomu ještě podrobnější zdůvodnění projektanta:

Údaj o maximální roční kapacitě zpracování kulatiny 1200 m3 vychází ze statistiky zpracování kulatiny 
stavebníka na současné stávající pilnicí, kterou stavebník provozuje již řadu let.

Z důvodu, že stávající pilnice (p.č.st.448) bude po zahájení provozu projektované pilnice sloužit již 
pouze jako sklad pohonných hmot, olejů, mazadel a drobných dřevozpracujících strojů a nářadí 
(k tomuto účelu slouží mimo jiné také v současné době) a nebude již ve stávající pilnici po zahájení 
provozu projektované pilnice prováděn pořez jehličnaté a listnaté kulatiny na stávající rámové pile, tak 
údaj maximální roční kapacity zpracování kulatiny zůstává nezměněn, tedy max. 1200 m3 ročně.

Krajský úřad povolil stavbu středního zdroje znečišťování ovzduší a jeho uvedení do zkušebního 
provozu dle §17 odst.1 písm, c) a d) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší č.j. KUZL 6092/2012 
do 31. 7. 2012 mimo jiné za níže uvedených podmínek :

* Provozovatel v termínu do 3 měsíců od zahájení zkušebního provozu provede autorizované 
měření emisí TZL, termín měření bude oznámen 14 dní předem písemně ČIŽP ,

* Vyprazdňování zásobníku dřevních pilin bude zajištěno do uzavřeného kontejneru pro převoz 
dřevních pilin a to za účelem zamezení vzniku sekundární prašnosti.

• Odsávací vzduchotechnika a odlučovací zařízení TZL bude provozováno bez netěsností, 
které by byly předmětem sekundární prašnosti.

• Vzduchotechnický výstup z odlučovacího zařízení SPIN bude rozměrově upraven tak, aby 
bylo možné uskutečnit odběr TZL (umístění odběrové příruby).

otisk úředního razítka
RNDr. Alan Ure 
vedoucí odboru
{dokument opatřen elektronickým podpisem)

Příloha:
1x situační plánek

Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21, PO Box 220
761 90 Zlín

10; 70891320 
tel.: 577 043 385, fax; 577 043 352 

e-mail:vera.sandtnerova@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

mailto:vera.sandtnerova@kr-zlinsky.cz
http://www.kr-zlinsky.cz


•''v\

Výškové umístění výduchu z odsávání odlučovače SPIN včetně zásobníku v 
x porovnání se sousedním RD č.p. 363 v k.ú. Valašská Bystřice.

\  I

Výška výduchu z odsávám odlučovače SPIN včetně zásobníku : 6m + zásobník: 2,5irj 
V  = celkem 8,sm vztaženo k čisté podlaze i.NP pilnice.. !

Cv.
Y Výška stropu posledního obytného podlaží (2.NP) RD č.p.363: + 3,5 m vztaženo k 

Čisté podlaze í.NP pilnice.
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Odbor územního plánování a 
stavebního řádu dle rozdělovníku
Oddělení stavebního řádu

datum 
12. 9. 2012

oprávněná úřední osoba číslo jednací
!ng. arch. Zicháček Vladimír KUZL 62091/2012

spisová značka 
KUSP 43550/2012 ÚP-Zi

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále též „odvolací správní 
oraán"1 obdržel odvolání, které podala dne 13.6.2012

'Dupená M
250099 (dále též „odvolatel“), proti rozhodnutí Městského 

úřadu Koznov poa rcaanosiem, uaooru výstavby a územního plánování (dále jen „stavební úřad") 
vydanému dne 4. 6. 2012 pod č.j. MěÚ/Vyst/29592/2011//Pa. Tímto rozhodnutím stavební úřad za použití 
ust. § 129 odst. 2 a 3 a § 111 až 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") a ust. § 5 a 6 vyhlášky 
č. 526/2006 Sb,, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 
dodatečně povolit stavbu

pilnice a manipulační plochy

na pozemku pare. č. 728/1 v katastrálním území Valašská Bystřice (dále též „stavba"). Stavebníkem je

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu jako příslušný odvolací 
správní orgán podle ust. §67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a § 89 odst. 1 a §178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které 
vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy a správnost rozhodnutí v rozsahu námitek 
uvedených v odvolání a na základě zjištěných skutečností rozhodl podle ust. § 90 odst 1 písm. b) 
správního řádu tak, že

napadené rozhodnutí
r u š í

a věc

v r a c í

k novému projednání správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal. 

Účastníci řízení, na které se vztahuje rozhodnutí správního orqánu:

Krajský úřad Zlínského kraje
tř ída  Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
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Č.j. KUZL 62091/2012 str, 2

Odůvodnění:

Odvolací správní orgán vycházel ze správního spisu předloženého stavebním úřadem k nrivnlánf. Zjistil, 
že stavební úřad poté, co dne 9, 6. 2011 při kontrolní prohlídce stavby zjistil, že . ... _ provádí 
v místě povolené stavby skladu řeziva pro pilnici stavbu pilnice, a to bez potřebného rozhodnutí nebo 
opatření stavebního úřadu, zahájil dne 22. 6. 2011 řízení podle § 129 odst. 1 pfsm. b) stavebního zákona 
o odstranění stavby pilnice. ' dne 20. 6. 2011 požádal o dodatečné povolení stavby „pilnice"
na pozemku pare. 728/1 v k.ú. Valašská Bystřice. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi 
podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, vvzvai stavební úřad žadatele k jejímu 
doplnění a řízení současně přerušil. Dne 26.9.2011 podal ’2765, žádost o
dodatečné povolení stavby „manipulační plochy" na pozemku pare. č. 728/1 v k.ú. Valašská Bystřice. 
Stavební úřad usnesením řízení o dodatečném povolení staveb ..oilnice" a „manipulačních ploch" spojil. 
Na základě požadavku I < (odvolatelky), která se domáhala
účastenství v předmětném řízení, rozhodl stavební úřad usnesením ze dne 16.9.2011 o tom, že 
odvolatelka je účastníkem řízení o dodatečném povolení stavby pilnice. Dne 14.10.2011 požádal 
stavebník o prodloužení íhůty k doplnění žádosti o dodatečné povolení stavby do 31. 12. 2011. Stavební 
úřad po posouzení žádosti lhůtu dle požadavku stavebníka prodloužil. Dne 29. 12. 2011 stavebník doplnil 
žádost o dodatečné povolení stavby, s výjimkou závazného stanoviska KÚ Zlínského kraje, odboru ŽP a 
zemědělství a opětovně požádal o prodloužení lhůty k doplnění žádosti o dodatečné povolení stavby. 
Stavební úřad žádosti stavebníka vyhověl a lhůtu usnesením ze dne 4. 1. 2012 prodloužil do 31. 1. 2012. 
Žádost byla kompletně doplněna dne 1.2.2012. Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení 
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil na den
6. 3. 2012 ústní jednání. O jeho výsledku byl sepsán protokol, jež je součástí správního spisu. V průběhu 
jednání předložil Mgr. " '■ zastupující ’ písemné námitky. Protože předložené
námitky směřovaly zejména proti stanovisku Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Zlín a Krajského 
úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, požádal stavební úřad tyto dotčené 
orgány, aby se k námitkám vyjádřily. Zároveň sdělil nadřízenému orgánu, že nevydá dodatečné povolení 
stavby v zákonné lhůtě a požádal jej o její prodloužení o 60 dnů. Nadřízený orgán žádosti stavebního 
úřadu vyhověl a lhůtu pro vydání rozhodnutí prodloužil. Dne 4.4,2012 pak stavebník předložil 
stavebnímu úřadu novou průvodní a technickou zprávu, v níž řešil účastníkem řízení namítanou otázku 
vibrací. Po obdržení vyjádření Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru ŽP a zemědělství a Krajské 
hygienické stanice Zlínského kraje Zlín k námitkám a po předložení nového stanoviska Krajské 
hygienické stanice Zlínského kraje Zlín k projektové dokumentaci stavby, oznámil stavební úřad 
účastníkům řízení, že spis byl kompletně doplněn, je úplný a stanovil jim lhůtu pro seznámení se s 
podklady pro rozhodnutí a případné vyjádření se k nim.

Po takto provedeném řízení stavební úřad vydal dne 4,6,2012 pod č.j. MěÚ/Vyst/29592/2011//Pa 
rozhodnutí, kterým předmětnou stavbu dodatečně povolil. Proti tomuto rozhodnutí odvolatelka podala dne
13.6.2012 odvolání, ve kterém uvedla, že se domáhá zrušení vydaného rozhodnutí a vrácení věci 
k novému projednání, neboť stavební úřad se řádně nevypořádal se všemi námitkami, dospěl 
k nesprávným právním a skutkovým závěrům, které vedly k nesprávnému rozhodnutí.

Odvolání odůvodnila takto:
1) stavební povolení je dáno jen k pozemku pare. č. 728/1, přičemž z projektové dokumentace je 

zjevné, že stavba zasahuje do dalšího pozemku (727/7 v k.ú. Valašská Bystřice), který v rozhodnutí 
uveden není. Jde konkrétně o kolejnice z pilnice, kterými se stavební úřad vůbec nezabýval přesto, 
že tuto věc odvolatel v řízení namítal

2) povolovaná manipulační plocha zasahuje na pozemek pare. č. 727/7, který je územním plánem 
určen jako zóna bydlení, tedy plocha, na které lze stavět jen objekty bydlení, nikoliv objekty 
k podnikání či výrobě. Touto věcí se měl stavební úřad zabývat z úřední povinnosti, což neučinil ani 
na základě námitky odvolatele uplatněné dne 6. 3. 2012

3) stavební úřad povolil stavbu v rozporu s ust. § 14 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 268/2009 Sb."), neboť dle 
tohoto ustanovení je nutné, aby se při zajišťování ochrany staveb proti vnějšímu hluku přednostně 
uplatňovala opatření urbanistická před opatřeními chránícími jednotlivé stavby tak, aby byly splněny 
podmínky pro ochranu hluku v chráněném venkovním prostoru, chráněném venkovním prostoru 
staveb a chráněném vnitřním prostoru staveb. Z toho vyplývá, že primárně musí být řešena otázka, 
zda lze vůbec umístit stavbu pilnice v bezprostřední blízkosti rodinného domu odvolatelky, než aby 
se řešily konkrétní způsoby omezení hluku. Toto odvolatelka namítala (námitka č. 5) dne 29. 2. 2012 
a stavební úřad se touto námitkou vůbec nezabýval a vypořádal se s ní nedostatečně. Nelze proto 
zjistit, proč stavbu povolil na místě, které nejvíce zatěžuje, a proč se nesnažil o umístění stavby tak, 
aby nemusela být dodatečná opatření namísto opatření preventivních, což je základní zásada
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vyplývající z ust. § 14 odst 2 vyhl. č. 268/2009 Sb. Jelikož stavební úřad tento postup neodůvodnil 
(proč neshledal jinou možnost pro umístění stavby, proč dal přednost výstavbě případných 
protihlukových opatření - výstavbě zábran, které do chráněné krajinné oblasti nepatří) je rozhodnutí 
nepřezkoumatelné

4) stavební úřad postupoval v rozporu s či, 11 odst. 1 věta druhá Listiny základních práv a svobod, 
když nedostatečně chránil práva odvoíatelky a postavit podnikatelské zájmy stavebníka nad zájmy 
odvolatelky (ochrana proti hluku, vibracím a emisím)

5) stavební úřad se vypořádal s námitkami odvolatelky neobjektivně, neboť na jejich základě měl 
přinejmenším doplnit dokazování, zda jsou splněny předpoklady pro vypracování odborných 
posudků a stanovisek dotčených orgánů. Odvoiatelka ve svých námitkách totiž zpochybnila:
• větrání ve stavbě mimo pracovní dobu
• zavírání vrat na západní straně v souvislostí s manipulací s řezivem na západní straně
• použití konkrétních strojů a zařízení, aby bylo možno zjistit jejich skutečný hluk
• nezahrnutí použití vozíku DVHM na stávající skládce (pl, označená č.10)
• stavebníkem deklarovaný počet zaměstnanců (2 pracovníci)
• objektivitu posudků, neboť dle jejího názoru byly zpracovány tak, aby „to vyšlo1'
• správnost hlukové studie, neboť autor použil pouze 2 nejhlučnější zařízení a opominul, že 

současně bode pracovat více zařízení (cyklon, katr, automobily, sousední provoz Portáš, odraz 
zvuku od budovy a od okolního terénu, atd.)

6) stavba není v souladu s veřejným zájmem, neboť bude ovlivňovat životní prostředí hlukem, 
vibracemi a emisemi

7) stavební úřad se nezabýval námitkami odvolatelky týkajícími se pohody bydlení, neboť namísto 
omezení vzniku hluku, vibrací a emisí řeší situaci dodatečnými protihlukovými opatřeními

8) stavební úřad se nezabýval dostatečně námitkou, která se týkala porušení ust. § 30 a násl. zák,. č. 
258/2000 Sb., neboť je porušována stanovená ochrana před hlukem a vibracemi

9) odvoiatelka trvá na tom, že stavebník nedal dostatečné, úplné a objektivní podklady k posouzení a 
studiím

10) stavební úřad se nezabýval námitkou odvolatelky o tom, že navezená suť přesahuje velikost 
plánovaných manipulačních ploch, neboť lze těžko předpokládat, že stavebník následně odstraní to, 
co nyní navezl

11) pokud bude stávající pilnice sloužit jako sklad, ale změna užívání není předmětem tohoto řízení, pak 
by námitky týkající se provozu obou staveb (nové a stávající pilnice) mohly být vyřešeny. Stavební 
úřad se ale nezabýval tím, že dokumentace i odborný posudek Z. Kadlecové již vznik skladu 
předpokládá

Stavební úřad podle § 86 odst 2 správního řádu zaslal dne 14. 6. 2012 stejnopis podaného odvolání 
všem účastníkům, kteří se mohli proti rozhodnutí odvolat, a vyzval je, aby se k němu ve lhůtě do 7 dnů 
ode nde doručení této výzvy vyjádřili. Tohoto práva využil stavebník, který dne 29.6.2012 doručil 
stavebnímu úřadu své písemné vyjádření k podanému odvolání. Vzhledem k tomu, že stavební úřad 
neshledal podmínky pro zrušení nebo změnu rozhodnutí podle § 87 správního řádu, předal spis 
odvolacímu správnímu orgánu se svým stanoviskem, ve kterém uvedl:
• odvolatel jako účastník je oprávněn podat odvolání proti rozhodnutí
• napadené rozhodnutí bylo odvolateli oznámeno dne 4. 6. 2012, odvolání podal v zákonné lhůtě dne 

13. 6. 2012
• k obsahu odvolání se vyjádřil dne 29, 6. 2012 stavebník
• správní orgán se podle § 5 správního řádu pokusil o smírné odstranění rozporů, nemohl podle § 87 

správního řádu plně vyhovět odvolání a napadené rozhodnutí zrušit nebo změnit, protože tím může 
být způsobena újma jiným účastníkům, kteří s tím nesouhlasí

• námitky uvedené v odvolání byly uplatněny v průběhu řízení a stavební úřad se jimi v rozhodnutí 
důkladně zabýval. Jiné námitky v odvolání uplatněny nebyly

Odvolací správní orgán přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí 
předcházelo, s právními předpisy a správnost napadeného rozhodnutí v rozsahu námitek uvedených v 
odvolání. Dospěl přitom k následujícím závěrům:
• stavební úřad se nedostatečně zabýval projektovou dokumentací, její komplexností a správností. 

Odvolací správní orgán zjistil, že projektová dokumentace vykazuje řadu nedostatků:
a) dle popisu uvedeného v průvodní zprávě a souhrnné technické zprávě jsou nedílnou součástí

stavby pilnice 2 kolejové dráhy („koleje o rozteči 60 cm“), procházející objektem pilnice, o
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celkové délce 36,14 m, které půdorysně objekt pilnice přesahují na východní straně 7 m a na 
straně západní 5 m, Ve výkresech řezů (svislý řez A-A' a svislý řez mezilehlou vazbou) je však 
vyznačena (pouze schematicky) kolejová dráha jedna (jižní). Obě kolejové dráhy na západní 
straně pilnice zasahují půdorysně do sousedního pozemku par. Č. 727/7 v k.ú. Valašská 
Bystřice, Projektová dokumentace postrádá jakékoliv konkrétní technické řešení této části 
stavby (obou kolejových drah), neboť je zmiňována pouze v souvislosti s manipulací dřevního 
materiálu

b) dle platného územního plánu sídelního útvaru Valašská Bystřice, schváleného Obecním 
zastupitelstvem Obce Valašská Bystřice je pozemek pare. č. 727/7 v k.ú. Valašská Bystřice (na 
kterém se nachází část povolované stavby -  kolejiště) určen výhledově k bydlení, nikoliv 
k využití jako průmyslový areál pare. č. 728/1 v k.ú. Valašská Bystřice. Touto okolností se 
stavební úřad vůbec nezabýval

c) součástí spojeného řízení jsou dvě stavby ~ stavba pilnice a stavba manipulační plochy. Obě 
stavby spolu tvoří nedílný provozní celek. Stavba manipulačních ploch je však v grafické části 
projektové dokumentace vyznačena pouze na výkrese „situace koordinační“ (měř. 1:500), je 
popsána pouze v textové části, ale jakékoliv grafické řešení této stavby (řezy, skladby apod.) 
chybí. Navíc v textové části je uvedeno, že manipulační plochy navazují na stávající zpevněné 
plochy, což v případě zpevněné plochy umístěné severně od objektu pilnice (o rozměrech 11 x 
42 m) ne ní pravda. Dopravním napojením této části manipulačních ploch (která má být dle 
projektové dokumentace užívána k manipulací s kulatinou jako součást provozu pilnice) se 
projektová dokumentace vůbec nezabývala

d) výkres půdorys přízemí je chybně označen měřítkem 1 : 50 namísto 1 : 100.
• stavební úřad tím, že vycházel z chybné a nedostatečné projektové dokumentace (včetně vyjádření 

dotčených orgánů), porušil ust. § 111 stavebního zákona. Též nutno konstatovat, že vydané 
rozhodnutí je z hlediska nedostatků výše uvedených nepřezkoumateiné.

Odvolací správní orgán podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu došel k závěru, že napadené 
rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy nebo že je nesprávné, a napadené rozhodnutí zrušil a věc 
vrátil k novému projednání správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal.

Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, je při novém projednání věci vázán tímto právním 
názorem odvolacího správního orgánu:
• stavební úřad vyzve žadatele, aby ve smyslu výše uvedených zjištění odvolacího orgánu doplnil 

podanou žádost, tj. předložil opravenou a dopracovanou projektovou dokumentaci, včetně dalších 
nezbytných dokladů, kterých se změny dokumentace dotknou. Ktomu stanoví přiměřenou lhůtu a 
řízení dle potřeby přeruší (ust. § 64 odst. 1 písm. a)správního řádu). Pokud budou nedostatky 
žádosti včas odstraněny, stavební úřad žádost projedná s účastníky řízení a dotčenými orgány a o 
žádosti rozhodne. V opačném případě řízení o žádosti dle ust. § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu 
usnesením zastaví a následně dokončí přerušené řízení o odstranění stavby.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:
____  ___  , _______ _ PORTÁŠ výrobní družstvo Valašská Bystřice, Povodí Moravy, s.p.,
Telefónica Czech Republic, a.s., DLSS Zlín

Vypořádání s námitkami odvolatele:
1) stavební povolení je dáno jen k pozemku pare. 6. 728/1, přičemž z projektové dokumentace je 

zjevné, že stavba zasahuje do dalšího pozemku {127/7 v k.ú. Valašská Bystřice), který v rozhodnutí 
uveden není. Jde konkrétně o kolejnice z pilnice, kterými se stavební úřad vůbec nezabýval přesto, 
že tuto věc odvolatel v řízení namítal

Odvolací správní orgán zjistil, že stavba byla povolena pouze na pozemku pare. č, 728/1 v k.ú. Valašská 
Bystřice přesto, že dle žádosti je její část umístěna i na pozemku pare. č. 727/7 v k.ú. Valašská Bystřice, 
Tato skutečnost byla jedním z hlavních důvodů pro zrušení odvoláním napadeného rozhodnutí 
stavebního úřadu
2) povolovaná manipulační plocha zasahuje na pozemek pare. č. 727/7, který je územním plánem 

určen jako zóna bydlení, tedy plocha, na které lze stavět jen objekty bydlení, nikoliv objekty 
k podnikání či výrobě. Touto věcí se měl stavební úřad zabývat z úřední povinnosti, což neučinil ani 
na základě námitky odvolatele uplatněné dne 6. 3. 2012

Dle podkladů, které byly k žádosti stavebnímu úřadu doloženy, manipulační plocha (na rozdíl od kolejiště) 
na citovaný pozemek pare. č. 727/7 v k.ú. Valašská Bystřice nezasahuje.
3) stavební úřad povolil stavbu v rozporu s ust § 14 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 268/2009 Sb.,,)] neboť dle
■z?
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tohoto ustanovení je  nutné, aby se při zajišťování ochrany staveb proti vnějšímu hluku přednostně 
uplatňovala opatření urbanistická před opatřeními chránícími jednotlivé stavby tak, aby byly splněny 
podmínky pro ochranu hluku v chráněném venkovním prostoru, chráněném venkovním prostoru 
staveb a chráněném vnitřním prostoru staveb. Z toho vyplývá, že primárně musí být řešena otázka, 
zda lze vůbec umístit stavbu pilnice v bezprostřední blízkosti rodinného domu odvolatelky, než aby 
se řešily konkrétní způsoby omezení hluku. Toto odvolateika namítala (námitka 6. 5) dne 29. 2. 2012 
a stavební úřad se touto námitkou vůbec nezabýval a vypořádal se s ní nedostatečně. Nelze proto 
zjistit, proč stavbu povolil na místě, které nejvíce zatěžuje, a proč se nesnažil o umístění stavby tak, 
aby nemusela být dodatečná opatření namísto opatření preventivních, což je základní zásada 
vyplývající z ust. §14  odst. 2 vyhl. č. 268/2009 Sb. Jelikož stavební úřad tento postup neodůvodnil 
(proč neshledal jinou možnost pro umístění stavby, proč dal přednost výstavbě případných 
protihlukových opatření - výstavbě zábran, které do chráněné krajinné oblasti nepatří) je rozhodnutí 
nepřezkoumatelné

Řízení o žádosti o dodatečné povoiení stavby je řízením návrhovým a stavební úřad je návrhem (žádostí) 
vázán (není oprávněn do něj zasahovat, musí jej projednat, posoudit a rozhodnout o něm). Die ust. § 129 
odst. 2 stavebního zákona stavbu prováděnou bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu 
vyžadovaného tímto zákonem anebo v rozporu s ním lze dodatečně povolit, pokud stavebník nebo její 
vlastník prokáže, že:
a) není umístěna v rozporu se záměry územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací 

a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o asanaci území,
b) není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje,
c) není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním 

právním předpisem.
Postup stavebního úřadu při řešení takové stavby je upraven v ust. § 129 odst. 3 stavebního zákona, dle 
kterého u stavby prováděné či provedené bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu vyžadovaného 
tímto zákonem anebo v rozporu s ním, stavební úřad zahájí řízení o jejím odstranění. Pokud půjde o 
stavbu uvedenou v odstavci 2, stavebník nebo vlastník požádá o její dodatečné povolení a předloží 
podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o stavební povolení, stavební úřad přeruší řízení o 
odstranění stavby a vede řízení o podané žádosti; v tomto řízení postupuje podle § 111 až 115. Bude-ii 
stavba dodatečně povolena, řízení o odstranění stavby zastaví. Z uvedeného pak vyplývá, že podanou 
žádost o dodatečné povolení stavby a připojené podklady stavební úřad přezkoumá dle ust. § 111 odst. 1 
stavebního zákona, z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověří zejména, zda:
a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, s podmínkami 

územního rozhodnutí nebo územního souhlasu,
b) projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou14) a zda jsou v 

odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení 

potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,
d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.
Dále pak dle ust. § 111 odst. 2 stavebního zákona stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání 
stavby.
Pokud stavební úřad v řízení dospěje k závěru, že stavba je v souladu se všemi výše uvedenými 
podmínkami, vydá dodatečné povolení. V opačném případě žádost zamítne a dokončí přerušené řízení o 
jejím odstranění. K namítané otázce přednostního posouzení otázky, zda lze stavbu pilnice umístit 
v bezprostřední blízkosti rodinného domu (odvolatelky), odvolací správní orgán uvádí, že stavba 
rozestavěná, či postavená se neumisťuje (územní rozhodnutí o umístění stavby se nevydává). Takovou 
stavbu stavební úřad musí posoudit, pokud stavebník podá žádost o její dodatečné povolení, z hledisek 
výše uvedených.

4) stavební úřad postupoval v rozporu sčl. 11 odst. 1 věta druhá Listiny základních práv a svobod, 
když nedostatečně chránil práva odvolatelky a postavil podnikatelské zájmy stavebníka nad zájmy 
odvolatelky (ochrana proti hluku, vibracím a emisím)

Stavební úřad při svém rozhodnutí vycházel z chybné a nedostatečné projektové dokumentace (včetně 
vyjádření dotčených orgánů a dalších dokladů), čímž porušil ust. § 111 stavebního zákona a vydané 
rozhodnutí je z hlediska nedostatků výše uvedených nepřezkoumatelné. Proto tuto námitku nelze 
posoudit

str. 5
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5) stavební úřad se vypořádal s námitkami odvolatelky neobjektivně, neboť na jejich základě měl 
přinejmenším doplnit dokazování, zda jsou splněny předpoklady pro vypracování odborných 
posudků a stanovisek dotčených orgánů. Odvolatelka ve svých námitkách totiž zpochybnila:
• větrání ve stavbě mimo pracovní dobu
* zavírání vrat na západní straně v souvislosti s manipulací s řezivem na západní straně
• použití konkrétních strojů a zařízení, aby bylo možno zjistit jejich skutečný hluk
* nezahrnutí použití vozíku DVHM na stávající skládce (pi označená č. 10)
♦ stavebníkem deklarovaný počet zaměstnanců (2 pracovníci)
• objektivitu posudků, neboť dle jejího názoru byly zpracovány tak, aby Jo  vyšlo"
* správnost hlukové studie, neboť autor použil pouze 2 nejhlučnější zařízení a opominul, že 

současně bode pracovat více zařízení (cyklon, katr, automobily, sousední provoz Portáš, odraz 
zvuku od budovy a od okolního terénu, atd.)

Stavební úřad při svém rozhodnutí vycházel z chybné a nedostatečné projektové dokumentace (včetně 
vyjádření dotčených orgánů a dalších dokladů), čímž porušil ust, § 111 stavebního zákona a vydané 
rozhodnutí je z hlediska nedostatků výše uvedených nepřezkoumatelné. Proto tyto námitky nelze 
posoudit

6) stavba není v souladu $ veřejným zájmem, neboť bude ovlivňovat životní prostředí hlukem, 
vibracemi a emisemi

Stavební úřad při svém rozhodnutí vycházel z chybné a nedostatečné projektové dokumentace (včetně 
vyjádření dotčených orgánů a dalších dokladů), čímž porušil ust. § 111 stavebního zákona a vydané 
rozhodnutí je z hlediska nedostatků výše uvedených nepřezkoumatelné. Proto tyto námitky nelze 
posoudit

7) stavební úřad se nezabýval námitkami odvolatelky týkajícími se pohody bydlení, neboť namísto 
omezení vzniku hluku, vibrací a emisí řeší situaci dodatečnými protihlukovými opatřeními

Stavební úřad při svém rozhodnutí vycházel z chybné a nedostatečné projektové dokumentace (včetně 
vyjádření dotčených orgánů a dalších dokladů), čímž porušil ust. § 111 stavebního zákona a vydané 
rozhodnutí je z hlediska nedostatků výše uvedených nepřezkoumatelné. Proto tyto námitky nelze 
posoudit

8) stavební úřad se nezabýval dostatečně námitkou, která se týkala porušení ust § 30 a násl. zák,. č. 
258/2000 Sb., neboť je  porušována stanovená ochrana před hlukem a vibracemi

Stavební úřad při svém rozhodnutí vycházel z chybné a nedostatečné projektové dokumentace (včetně 
vyjádření dotčených orgánů a dalších dokladů), čímž porušil ust. § 111 stavebního zákona a vydané 
rozhodnutí je z hlediska nedostatků výše uvedených nepřezkoumatelné. Proto tyto námitky nelze 
posoudit

9) odvolatelka trvá na tom, že stavebník nedal dostatečné, úplné a objektivní podklady k posouzení a 
studiím

Této námitce je nutno přisvědčit, neboť odvolací správní orgán došel k názoru, že stavební úřad se 
nedostatečně zabýval projektovou dokumentací, její komplexností a správností. Zjistil, že tato 
dokumentace vykazuje řadu výše popsaných nedostatků. Proto je nutno konstatovat, že stavební úřad při 
svém rozhodnutí vycházel z chybné a nedostatečné projektové dokumentace (včetně vyjádření 
dotčených orgánů a dalších dokladů), čímž porušil ust. § 111 stavebního zákona a vydané rozhodnutí je 
z hlediska nedostatků výše uvedených nepřezkoumatelné

10) stavební úřad se nezabýval námitkou odvolatelky o tom, že navezená suť přesahuje velikost 
plánovaných manipulačních ploch, neboť lze těžko předpokládat, že stavebník následně odstraní to, 
co nyní navezl

Jedná se o námitku označenou v rozhodnutí stavebního úřadu pod č. 10, kde odvolatelka uvedla, že 
namítá, že stavebník již započal se stavbou, navezl na většinu pozemku parc.č. 728/1 suť, tím pádem je 
pozemek zpevněný i mimo zákres situace, která neodpovídá skutečnosti a je zavádějící, tedy 
manipulační plocha bude ve větším rozsahu, než je plánována. Tuto námitku stavební úřad ve výrokové 
části rozhodnutí (str. 3 rozhodnutí) zamítl a v odůvodnění svou úvahu popsal takto;



stavebník sice navezl na většinu pozemku parc.č. 728/1 suť, avšak v souladu s projektovou dokumentací 
a stanoviskem MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odboru ŽP je povinen pozemek upravit tak, že manipulační 
plocha bude pouze v rozsahu dle projektové dokumentace a proto byla tato námitka zamítnuta.

Stavební úřad se tudíž touto námitkou ve svém rozhodnutí zabýval, rozhodl o ní a své úvahy řádně 
v odůvodnění popsal. Ktomu odvolací správní orgán dále uvádí, že jde o stavbu nedokončenou a 
v případě vydání pravomocného dodatečného povolení bude stavba, včetně zpevněných ploch 
dokončena dle schválené projektové dokumentace. Předmětná stavba může být užívána pouze na 
základě kolaudačního souhlasu. Vydání kolaudačního souhlasu předchází provedení závěrečné kontrolní 
prohlídky, kdy stavební úřad dle ust. § 122 odst. 3 stavebního zákona zejména zkoumá, zda byla stavba 
provedena v souladu s ohlášením stavebnímu úřadu, podle vydaného stavebního povolení a ověřené 
projektové dokumentace a zda jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu, včetně bezbariérového 
užívání stavby, pokud je právním předpisem vyžadováno. Dále zkoumá, zda skutečné provedení stavby 
nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní 
prostředí. V případě, že stavba bude pravomocně dodatečně povolena, úprava manipulačních ploch do 
podoby uvedené v projektové dokumentaci by tedy musela být věcí, kterou by se stavební úřad v rámci 
závěrečné kontrolní prohlídky zabýval

Č.j. KUZL 62091/2012 sír. 7

11) pokud bude stávající pilnice sloužit jako sklad, ale změna užívání není předmětem tohoto řízení, pak 
by námitky týkající se provozu obou staveb (nové a stávající pilnice) mohly být vyřešeny. Stavební 
úřad se ale nezabýval tím, že dokumentace i odborný posudei 1 již vznik skladu
předpokládá

Jedná se o námitku označenou v rozhodnutí stavebního úřadu pod č. 12, kde odvolatelka namítla, že 
projekt neřeší to, jak bude využívána stávající stavba pilnice a stávající manipulační plocha, pokud by 
měly být dále v provozu, není předloženo posouzení hluku a vlivu na životní prostředí. Tuto námitku 
stavební úřad ve výrokové části rozhodnutí (str. 3 rozhodnutí) zamítl a v odůvodnění svou úvahu popsal 
takto:
v projektové dokumentaci je uvedeno, že stávající objekt pilnice bude sloužit jako sklad pohonných hmot, 
olejů, mazadel a nářadí. Po zahájení provozu nové pilnice zde již nebude prováděn pořez kulatiny. 
Změna účelu užívání stávající pilnice není předmětem tohoto řízení. Pokud by stavebník současně 
provozoval obě pilnice, pak Krajská hygienická stanice může stavebníkovi nařídit taková opatření, aby 
nedocházelo k překračování hygienických limitů v okolí stavby.

Ktomu odvolací správní orgán uvádí, že namítanou otázkou, zda podkladový materiál ~ odborný 
posudek . - předpokládá v projektové dokumentaci zmiňované zrušení stávající pilnice
stavebníka, se stavební úřad nezabýval. Tato okolnost {zda odborný posudek předpokládá
zrušení stávající pilnice stavebníka) je důležitá právě z důvodu, uvedeného stavebním úřadem, neboť 
pokud by odborný posudek se zrušením stávající pilnice počítal, musela by tato věc být řešena v rámci 
správního řízení.

Poučení účastníků:

Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se podle § 91 odst. 1 správního řádu nelze dále odvolat.

Rozhodnutí odvolacího správního orgánu je v právní moci, jestliže bylo oznámeno všem odvolatelům a 
účastníkům uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu.

otisk úředního razítka

Ing. arch. Vladimír Zicháček 
referent oddělení stavebního řádu
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Zlínského kraje
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Odbor územního plánování a 
stavebního řádu dle rozdělovníku
Oddělení stavebního řádu

datum 
23. 7, 2013

oprávněná úřední osoba číslo jednací
ing, arch. Zicháček Vladimír KUZL 50083/2013

spisová značka 
KUSP 43550/2012 ÚP-Zi

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále též „odvolací správní 
orgán") obdržel odvolání, které podala dne 22.4.2013 ' '

^  . __________ , IVOKduii
----------  ---------- *Ó 66250099 (dále též „odvolatelka"), proti usnesení
Městského úřadu Rožnov pod Radhostem, uu^oru výstavby a územního plánování (dále jen „stavební 
úřad") vydanému dne 15.4.2013 pod č.j. MěÚ-RpR/12491/2013, sp. zn. MěÚ/Vyst/29592/2011//Pa. 
Tímto usnesením stavební úřad za použití ust. § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb,, správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen “správní řád") prodloužil do 10.7.2013 lhůtu k doplnění žádosti o 
dodatečné povolení stavby

pilnice a manipulační plochy

na pozemku pare. č. 728/1 v katastrálním území Valašská Bystřice (dále též „stavba"). Stavebníkem je 
" r ' F.

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu jako příslušný odvolací 
správní orgán podle ust. §67 odst. 1 písm, a) zákona č. 129/2000 Sb,, o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a § 89 odst. 1 a § 178 správního řádu přezkoumal soulad napadeného 
usnesení a řízení, které vydání usnesení předcházelo, s právními předpisy a správnost usnesení 
v rozsahu námitek uvedených v odvolání a na základě zjištěných skutečností rozhodl podle ust. § 90 
odst. 1 písm. a) správního řádu tak, že

napadené usnesení
r u š í

a řízení

z a s t a v u j e .

Účastníci řízení, na které se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

IČ: 70891320
tel.: 577 043 463, fax: 577 043 452

e-mail: podatelna@kr-2linsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

/  '

mailto:podatelna@kr-2linsky.cz
http://www.kr-zlinsky.cz
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Odůvodnění:
Stavební úřad vede řízení o dodatečném povolení stavby „pilnice a manipulační plochy" na pozemku 
pare. č. 728/1 v katastrálním území Valašská Bystřice. Dne 17. 12. 2012 vyzval stavební úřad žadatele 
k doplnění podané žádosti o dodatečné povolení stavby ve lhůtě do 90 dnů ode dne doručení výzvy a 
současně řízení usnesením přerušil. Stavebník ve stanovené lhůtě vady žádosti neodstranil a dne
10.4.2013 (poslední den stanovené devadesátidenní lhůty) podal u stavebního úřadu žádost o 
prodloužení lhůty kdoolnění žádosti do 10.7.2013. Jako důvod prodloužení uvedl „vyřešení námitek 
vznesených paní
Stavební úřad dne 15.4.2013 vydal pod č.i. MěÚ-RpR/12491/2013, sp. zn. MěÚ/Vyst/29592/2011//Pa,
usnesení, kterým podané žádosti I____ .... vyhověl a lhůtu k doplnění podkladů rozhodnutí na výše
uvedenou stavbu do 10. 7. 2013 prodloužil. Proti tomuto usnesení podala dne 22.4.2013 odvolatelka 
odvolání, kterým se domáhá zrušení celého usnesení z důvodu jeho nepřezkoumatelnosti a z důvodu 
porušování práv účastníků řízení,

K tomu uvedla tyto důvody:
• stavební úřad řádně neodůvodnil, proč bude prodlužovat navrhovateli lhůtu a co brání tomu, že 

nevyužil dříve uloženou 90 denní lhůtu
• o prodloužení lhůty navrhovatel požádal až po uplynutí stanovené lhůty
• prodloužením lhůty je dotčeno právo odvolatelky na jistotu v právních vztazích a právo na ochranu 

majetku, neboť nečinnost správního orgánu je nejistotou ohrožující její právo na vydání rozhodnutí 
v zákonem stanovených lhůtách.

Stavební úřad podle § 86 odst, 2 správního řádu zasíaí stejnopis podaného odvolání všem účastníkům, 
kteří se mohli proti usnesení odvolat, a vyzval je, aby se k němu ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení této 
výzvy vyjádřili. Této možnosti využil stavebník, který dne 10. 5. 2013 doručil stavebnímu úřadu písemné 
vyjádření k odvolání, kde popsal uvažované změny svého záměru a jejich důsledky na průběh řízení o 
vydání dodatečného povolení stavby. Vzhledem k tomu, že stavební úřad neshledal podmínky pro 
zrušení nebo změnu usnesení podle § 87 správního řádu, předal spis odvolacímu správnímu orgánu se 
svým stanoviskem, ve kterém uvedl:

odvolatelka jako účastník řízení je oprávněna podat odvolání proti usnesení
usnesení bylo odvolatelce oznámeno dne 15.4.2013 a odvolání podala v zákonné lhůtě dne

Odvolací správní orgán přezkoumal soulad napadeného usnesení a řízení, které jeho vydání 
předcházelo, s právními předpisy a správnost napadeného usnesení v rozsahu námitek uvedených v 
odvolání, Dospěl přitom k následujícím závěrům:

odvolací správní orgán se nejprve zabýval otázkou, zda jde o odvolání přípustné a zda bylo podáno 
včas. Zjistil, že odvolání podala osoba, která měla v řízení postavení účastníka řízení a mohla tudíž 
ve smyslu ust. § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání. Dále odvolací správní orgán zjistil, že 
rozhodnutí bylo odvolatelce oznámeno dne 15.4.2013 a odvolání podala dne 22.4.2013, tedy 
v rámci patnáctidenní lhůty stanovené v § 83 odst. 1 správního řádu.

dále se odvolací správní orgán zabýval tím, zda žádost o prodloužení lhůty pro předložení 
chybějících podkladů podal žadatel včas, tedy před uplynutím původně stanovené devadesátidenní 
lhůty. Zjistil, že počátek běhu devadesátidenní lhůty započal ve smyslu ust. § 40 odst, 1 písm. a) 
správního řádu den po oznámení výzvy č.j. MěÚ-RpR/47891/2012, tedy dne 10. 1. 2013. Tento den 
je pak prvním dnem devadesátidenní lhůty. Devadesátým (posledním dnem určeným k předložení 
chybějících dokladů, resp. k Dodání žádosti o prodloužení lhůty) byl den 9.4.2013. Žádost o 
prodloužení lhůty podal dne 10.4.2013 (podání bylo učiněno osobně na podatelně
MěÚ Rožnov pod Radhostem), teay po marném uplynutí stanovené lhůty. Jelikož žádost o 
prodloužení lhůty musí být podána před jejím uplynutím, nebylo žádosti o prodloužení lhůty, podané 
po jejím marném uplynutí, možné vyhovět,

Odvolací správní orgán podle § 90 odst. 1 písm. a) správního řádu došel k závěru, že napadené 
usnesení je v rozporu s právními předpisy a je nesprávné, a proto jej zrušil a řízení zastavil.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Telefónica Czech Republic, a.s., DLSS Zlín, PORTÁŠ výrobní družstvo Valašská Bystřice,

., Dovodí Moravy, s.p.,

22.4.2013
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Vypořádání s námitkami odvolatele:
1) stavební úřad řádně neodůvodnil, proč bude prodlužovat navrhovateli lhůtu a co brání tomu, že 

nevyužil dříve uloženou 90 denní lhůtu
Stavební úřad se vlastními důvody, které žadatele vedly k podání žádosti, v odůvodnění usnesení 
nezabýval, čímž porušil ust, § 68 odst 3 správního řádu, dle kterého se v odůvodnění se uvedou důvody 
výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich 
hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a 
námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí. Stejně nedostatečné je odůvodnění 
splnění podmínek uvedených v ust § 39 odst 1 správního řádu, jimiž je možnost prodloužení lhůty 
dle ust. § 39 odst. 2 správního řádu podmíněna

2) o prodloužení lhůty navrhovatel požádal až po uplynutí stanovené lhůty
Včasné podání žádosti o prodloužení lhůty, tedy podání před jejím uplynutím, je důležitým předpokladem 
pro možnost, aby správní orgán lhůtu ve smyslu ust § 39 odst 2 prodloužil. Jelikož tato podmínka 
splněna nebyla, nebylo možno žádosti vyhovět
3) prodloužením lhůty je  dotčeno právo odvolatelky na jistotu v právních vztazích a právo na ochranu 

majetku, neboť nečinnost správního orgánu je nejistotou ohrožující je jí právo na vydání rozhodnutí 
v zákonem stanovených lhůtách

Dle ust. § 39 odst 2 správního řádu může lhůtu určenou správním orgánem na žádost účastníka správní 
orgán za podmínek stanovených v odstavci 1 usnesením přiměřeně prodloužit. Podmínkami uvedenými 
v odst 1 téhož ustanovení jsou:

a) stanovená lhůta musí být přiměřená,
b) stanovení lhůty musí být zapotřebí,
c) určením lhůty nesmí být ohrožen účel řízení
d) nesmí být porušena rovnost účastníků

Namítaná nečinnost stavebního úřadu není pro posouzení žádosti o prodloužení lhůty důležitá, neboť se 
žádné z podmínek uvedených pod body a) -  d) nedotýká.

Poučení účastníků:

Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se podle § 91 odst 1 správního řádu nelze dále odvolat

Rozhodnutí odvolacího správního orgánu je v právní moci, jestliže byío oznámeno všem odvolatelům a 
účastníkům uvedeným v § 27 odst 1 správního řádu.

otisk úředního razítka

Ing. arch. Vladimír Zicháček 
referent oddělení stavebního řádu

obdrží

Telefónica Czech Repubíic, a.s., DLSS Zlín, ÍDDS: d79ch2h 
PORTÁŠ výrobní družstvo Valašská Bystřice. IDDS: fpdr3jx

Povodí Moravy, s.p,, IDDS: m49t8gw
^em,

na vědomí
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, IDDS: epqbwzr
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ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále též „odvolací sorávní 
ondán") obdržel odvolání, které podala dne 22.4.2013

- — -toupená Mgr. _______ ______
iČ 66250099 {dále též „odvolatelka"), proti usnesení 

Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru výstavby a územního plánování (dále jen „stavební 
úřad") vydanému dne 15.4.2013 pod č.j. MěÚ-RpR/12491/2013, sp. zn. MěÚ/Vyst/29592/2011//Pa. 
Tímto usnesením stavební úřad za použití ust. § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád“} prodloužil do 10.7.2013 lhůtu k doplnění žádosti o 
dodatečné povolení stavby

pilnice a manipulační plochy

na pozemku pare. č. 728/1 v katastrálním úz^ní Valašská Bystřice fdále též „stavba"). Stavebníkem je

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu jako příslušný odvolací 
správní orgán podle ust, §67 odst, 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb,, o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a § 89 odst. 1 a §178 správního řádu přezkoumal soulad napadeného 
usnesení a řízení, které vydání usnesení předcházelo, s právními předpisy a správnost usnesení 
v rozsahu námitek uvedených v odvolání a na základě zjištěných skutečností rozhodl podle ust. § 90 
odst. 1 písm. a) správního řádu tak, že

napadené usnesení
r u š í

a řízení

z a s t a v u j e .

Účastníci řízení, na které se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

L_______  ,

Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

IČ: 70891320
tel.: 577 043 463, fax: 577 043 452

e-mail: podatelna@kr-2linsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

mailto:podatelna@kr-2linsky.cz
http://www.kr-zlinsky.cz


Č,j. KUZL 50083/2013 str. 2

Odůvodnění:
Stavební úřad vede řízení o dodatečném povolení stavby „pilnice a manipulační plochy" na pozemku 
pare. č. 728/1 v katastrálním území Valašská Bystřice. Dne 17. 12. 2012 vyzval stavební úřad žadatele 
k doplnění podané žádosti o dodatečné povolení stavby ve lhůtě do 90 dnů ode dne doručení výzvy a 
současně řízení usnesením přerušil. Stavebník ve stanovené lhůtě vady žádosti neodstraní! a dne
10.4.2013 {poslední den stanovené devadesátidenní lhůty) podal u stavebního úřadu žádost o 
prodloužení lhůty k doplnění žádosti do 10,7.2013. Jako důvod prodloužení uvedl „vyřešení námitek 
vznesených pan
Stavební úřad dne 15.4.2013 vydal pod č.j. MěÚ-RpR/12491/2013, sp. zn. MěÚ/Vyst/29592/2011//Pa, 
usnesení, kterým podané žádos" ' vyhověl a lhůtu k doplnění podkladů rozhodnutí na výše
uvedenou stavbu do 10. 7. 2013 prodloužil. Proti tomuto usnesení podala dne 22. 4. 2013 odvolatelka 
odvolání, kterým se domáhá zrušení celého usnesení z důvodu jeho nepřezkoumatelnosti a z důvodu 
porušování práv účastníků řízení.

K tomu uvedla tyto důvody:
• stavební úřad řádně neodůvodnil, proč bude prodlužovat navrhovateli lhůtu a co brání tomu, že 

nevyužil dříve uloženou 90 denní lhůtu
• o prodloužení lhůty navrhovatel požádal až po uplynutí stanovené lhůty
• prodloužením lhůty je dotčeno právo odvolatelky na jistotu v právních vztazích a právo na ochranu 

majetku, neboť nečinnost správního orgánu je nejistotou ohrožující její právo na vydání rozhodnutí 
v zákonem stanovených lhůtách.

Stavební úřad podle § 86 odst. 2 správního řádu zaslal stejnopis podaného odvolání všem účastníkům, 
kteří se mohli proti usnesení odvolat, a vyzval je, aby se k němu ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení této 
výzvy vyjádřili. Této možnosti využil stavebník, který dne 10. 5. 2013 doručí! stavebnímu úřadu písemné 
vyjádření k odvolání, kde popsal uvažované změny svého záměru a jejich důsledky na průběh řízení o 
vydání dodatečného povolení stavby. Vzhledem k tomu, že stavební úřad neshledal podmínky pro 
zrušení nebo změnu usnesení podle § 87 správního řádu, předal spis odvolacímu správnímu orgánu se 
svým stanoviskem, ve kterém uvedl:

odvolatelka jako účastník řízení je oprávněna podat odvolání proti usnesení
usnesení byio odvolatelce oznámeno dne 15.4.2013 a odvolání podala v zákonné lhůtě dne 
22. 4. 2013,

Odvolací správní orgán přezkoumal soulad napadeného usnesení a řízení, které jeho vydání 
předcházelo, s právními předpisy a správnost napadeného usnesení v rozsahu námitek uvedených v 
odvolání. Dospěl přitom k následujícím závěrům:

odvolací správní orgán se nejprve zabýval otázkou, zda jde o odvolání přípustné a zda bylo podáno 
včas. Zjistil, že odvolání podala osoba, která měla v řízení postavení účastníka řízení a mohla tudíž 
ve smyslu ust, § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání. Dále odvolací správní orgán zjistil, že 
rozhodnutí bylo odvolatelce oznámeno dne 15,4.2013 a odvolání podala dne 22.4.2013, tedy 
v rámci patnáctidenní lhůty stanovené v § 83 odst. 1 správního řádu.

dále se odvolací správní orgán zabýval tím, zda žádost o prodloužení lhůty pro předložení 
chybějících podkladů podal žadatel včas, tedy před uplynutím původně stanovené devadesátidenní 
lhůty. Zjistil, že počátek běhu devadesátidenní lhůty započal ve smyslu ust. § 40 odst. 1 písm. a) 
správního řádu den po oznámení výzvy č.j. MěÚ-RpR/47891/2012, tedy dne 10. 1. 2013. Tento den 
je pak prvním dnem devadesátidenní lhůty. Devadesátým (posledním dnem určeným k předložení 
chybějících dokladů, resp. k podání žádosti o prodloužení lhůty) byl den 9.4.2013. Žádost o 
prodloužení lhůty podal ' dne 10. 4. 2013 {podání bylo učiněno osobně na podatelně
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm), tedy po marném uplynutí stanovené lhůty, Jelikož žádost o 
prodloužení lhůty musí být podána před jejím uplynutím, nebylo žádosti o prodloužení lhůty, podané 
po jejím marném uplynutí, možné vyhovět.

Odvolací správní orgán podle § 90 odst. 1 písm. a) správního řádu došel k závěru, že napadené 
usnesení je v rozporu s právními předpisy a je nesprávné, a proto jej zrušil a řízení zastavil.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Telefónica Czech Republic, a.s., DLSS Zlín, PORTÁŠ výrobní družstvo Valašská Bystřice, Marta 

Povodí Moravy, s.p.,
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Vypořádán! s námitkami odvolatele:
1) stavební úřad řádně neodůvodnil, proč bude prodlužovat navrhovateli lhůtu a co brání tomu, že 

nevyužil dříve uloženou 90 denní lhůtu
Stavební úřad se vlastními důvody, které žadatele vedly k podání žádosti, v odůvodnění usnesení 
nezabýval, čímž porušil ust § 68 odst. 3 správního řádu, dle kterého se v odůvodnění se uvedou důvody 
výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich 
hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a 
námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí. Stejně nedostatečné je odůvodnění 
splnění podmínek uvedených v ust § 39 odst. 1 správního řádu, jimiž je možnost prodloužení lhůty 
dle ust. § 39 odst. 2 správního řádu podmíněna

2) o prodloužení lhůty navrhovatel požádal až po uplynutí stanovené lhůty
Včasné podání žádosti o prodloužení lhůty, tedy podání před jejím uplynutím, je důležitým předpokladem 
pro možnost, aby správní orgán lhůtu ve smyslu ust, § 39 odst. 2 prodloužil. Jelikož tato podmínka 
splněna nebyla, nebylo možno žádosti vyhovět
3) prodloužením lhůty je dotčeno právo odvolatelky na jistotu v právních vztazích a právo na ochranu 

majetku, neboť nečinnost správního orgánu je nejistotou ohrožující je jí právo na vydání rozhodnutí 
v zákonem stanovených lhůtách

Dle ust, § 39 odst. 2 správního řádu může lhůtu určenou správním orgánem na žádost účastníka správní 
orgán za podmínek stanovených v odstavci 1 usnesením přiměřeně prodloužit. Podmínkami uvedenými 
v odst. 1 téhož ustanovení jsou:

a) stanovená íhůta musí být přiměřená,
b) stanovení lhůty musí být zapotřebí,
c) určením lhůty nesmí být ohrožen účel řízení
d) nesmí být porušena rovnost účastníků

Namítaná nečinnost stavebního úřadu není pro posouzení žádosti o prodloužení lhůty důležitá, neboť se 
žádné z podmínek uvedených pod body a) -  d) nedotýká.

Poučení účastníků:

Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se podle § 91 odst. 1 správního řádu nelze dále odvolat.

Rozhodnutí odvolacího správního orgánu je v právní moci, jestliže bylo oznámeno všem odvolatelům a 
účastníkům uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu.

Ing. arch. Vladimír Zicháček 
referent oddělení stavebního řádu

obdrží

Telefónica Czech Republic, a.s., ulgo  ¿.ms, iuüS: d79ch2h 
PORTÁŠ výrobní družstvo Valašská Bystřice. IDDS: fpdr3jx

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

na vědomí
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, IDDS: epqbwzr
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datum oprávněná úřední osoba 
12. 1.2014 Ing. arch. Zicháček Vladimír

číslo jednací 
KUZL 3108/2014

spisová značka ij 
KUSP 43550/2012 ÚP-ZÍ

ROZHODNUTÍ j'

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále též „odvolací správní
orgán") obdržel odvolání, které podala
zastoupená Mgr. ......
66250099 (dále též „odvolatelka"), proti usnesení Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru 
výstavby a územního plánování ( (dále jen „stavební úřad") vydanému dne 6.8.2013 pod č.j, 
MěÚ-RpR/26026/2013, sp. zn. MěÚÁ/yst/29592-1/2011//Pa. Tímto usnesením stavební úřad za použití 
usí. § 111 odst. 3 zák. č, 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů přerušil na dobu 180 dnů ode dne doručení výzvy řízení zahájené podáním 
žádosti dne 20. 6. 2011 o dodatečné povolení stavby

pilnice a manipulační plochy

na pozemku pare. č. 728/1, 3810/5 v katastrálním území Valašská Bystřice (dále též „stavba"). 

Stavebníkem je

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu jako příslušný odvolací 
správní orgán podle ust. § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a § 89 odst. 1 a §178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen “správní řád") přezkoumal soulad napadeného usnesení a řízení, které 
vydání usnesení předcházelo, s právními předpisy a správnost usnesení v rozsahu námitek uvedených v 
odvolání a na základě zjištěných skutečností rozhodl podle ust. § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu tak, 
že

napadené usnesení
m ě n í

a to tak, že po provedené změně zní výroková část usnesení takto:

„Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad 
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle § 64 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řáď)

p ř e r u š u j e

na dobu 180 dnů ode dne doručení výzvy ze dne 6. 8. 2013, čj. MěÚ-RpR/26024/2013, řízení zahájené 
podáním žádosti dne 20. 6. 2011 o dodatečné povolení stavby:

Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

ÍČ :70891320
tel.: 577 043 463, fax: 577 043 452

e-maif: podatelna@kr~zfínsky,cz, www.kr-zlinsky.cz

‘f  / # //? /.*0 4 '

http://www.kr-zlinsky.cz
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pilnice a manipulační plochy

{dále jen „stavba") na pozemku pare. č. 728/1, 3810/5 v katastrálním území Valašská Bystřice, kterou 
podal

(dále jen "stavebník").

Účastníci řízeni na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu;

Ve zbytku se díe ust. § 90 odst. 5 správního řádu napadené usnesení potvrzuje.

Účastníci řízení, na které se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
! , ..__ _ uyoii ice

Odůvodnění:

Odvolací správní orgán vycházel ze správního spisu předaného stavebním úřadem k odvolání. Zjistil, že 
stavební úřad vede řízení o dodatečném povolení stavby „pilnice a manipulační plochy" na pozemku 
pare. č, 728/1 a 3810/5 v katastrálním území Valašská Bystřice. Dne 6. 8. 2013 vyzval stavební úřad 
žadatele k doplnění podané žádosti o dodatečné povolení stavby ve lhůtě do 180 dnů ode dne doručení 
výzvy a současně řízení usnesením z téhož dne přerušil.

Proti tomuto usnesení podala odvolatelka dne 19. 8. 2013 odvolání, ve kterém se domáhá zrušení 
vydaného usnesení v celém rozsahu. K tomu uvedla tyto důvody:

• řízení bylo již jednou přerušeno z důvodu opětovně uvedeného, a to důvodu ust. § 111 odst. 3 
stavebního zákona, a to rozhodnutím stavebního úřadu ze dne 17. 12. 2012. Stavební zákon 
v citovaném ustanovení neumožňuje přerušovat řízení opakovaně, ale jen jednou, jak vyplývá z jeho 
doslovné dikce. Stavební úřad tím, že postupuje v rozporu se zákonem, překračuje své pravomoci.

Stavební úřad podle §86 odst. 2 správního řádu zaslal dne 26. 8.2013 stejnopis podaného odvolání 
všem účastníkům, kteří se mohli proti usnesení odvolat, a vyzval je, aby se k němu ve lhůtě do 7 dnů ode 
dne doručení této výzvy vyjádřili. Této možnosti využil účastník řízení který dne 12. 9, 2013
doručil stavebnímu úřadu vyjádření k podanému odvolání. Vzhledem k tomu, že stavební úřad neshledal 
podmínky pro zrušení nebo změnu rozhodnutí podle § 87 správního řádu, předal spis odvolacímu 
správnímu orgánu se svým stanoviskem, ve kterém uvedl:
• odvolatelka jako účastník řízení je oprávněná podat odvolání proti usnesení
• napadené usnesení bylo odvolatelce oznámeno dne 6. 8. 2013, odvolání podala v zákonné lhůtě dne 

19. 8. 2013

Odvolací správní orgán přezkoumal soulad napadeného usnesení a řízení, které jeho vydání 
předcházelo, s právními předpisy a správnost napadeného usnesení v rozsahu námitek uvedených v 
odvolání. Dospěl přitom k následujícím závěrům:
A. odvolací správní orgán nejprve zkoumal, zda bylo uplatněné odvolání přípustné a včasné. Ve smyslu 

ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu může účastník proti rozhodnutí (usnesení) podat odvolání, 
pokud zákon nestanoví jinak. Dle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu proti rozhodnutí (usnesení) 
může účastník podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak. Předmětné odvolání bylo podáno 
účastníkem řízení a proti usnesení, jehož napadení odvoláním správní řád připouští, tedy se jedná o 
odvolání přípustné,

B. dle § 83 odst. 1 správního řádu odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (usnesení). 
Podle dokladu založeného ve spise bylo předmětné usnesení odvolatelce doručeno (oznámeno) dne 
6.8.2013. Zákonná patnáctidenní lhůta pro podání odvolání s ohledem na počítání času dle 
správního řádu začala běžet dne 7. 8. 2013 a skončila dne 21. 8. 2013. Odvolání bylo stavebnímu 
úřadu doručeno dne 19. 8, 2013, tedy v zákonné patnáctidenní lhůtě k podání odvolání,

C. stavební úřad v předmětném řízení zjistil, že podaná žádost nemá předepsané náležitosti, a proto 
žadatele vyzval k jejich odstranění. Takto učinil výzvou ze dne 6. 8. 2013, č.j. MěÚ-RpR/26024/2013, 
v níž specifikoval jednotlivé zjištěné nedostatky a určil lhůtu k jejich odstranění. Při vydání výzvy 
postupoval dle ust. § 45 odst. 2 správního řádu, ve spojení s ust. § 111 odst. 3 zákona Č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platném do 31. 12. 2012 (dále jen "stavební 
zákon").

/s/A'-
sy, ;/ / /  ¿v*'/
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Dle ust. § 111 odst. 3 stavebního zákona zjistí-li stavební úřad, že v projektové dokumentaci nejsou 
dodrženy obecné požadavky na výstavbu, nebo projektová dokumentace není v souladu s 
požadavky dotčených orgánů, s územně plánovací dokumentací, s podmínkami územního 
rozhodnutí nebo územního souhlasu, vyzve stavebníka k odstranění uvedených nedostatků a 
stanoví k tomu přiměřenou lhůtu.

Dle ust, § 45 odst. 2 správního řádu nemá-li žádost předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, 
pomůže správní orgán žadateli nedostatky odstranit na místě nebo jej vyzve k jejich odstranění, 
poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě; 
současně může řízení přerušit (§ 64).

Chyby se stavební úřad dopustil při vydání odvoláním napadeného usnesení, kde uvedl, že řízení 
přerušuje dle ust. § 111 odst. 3 zák. Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jak je uvedeno výše, ust. § 111 odst. 3 stavebního 
zákona přerušení řízení z hlediska procesně správního neupravuje, proto je nutno postupovat podle 
obecné právní úpravy, a to ust. § 64 správního řádu. Stavební úřad tedy v řízení postupoval podle 
s ust. § 45 odst. 2 a ust. § 64 odst. 1 písm, a) správního řádu, v písemnostech však uvedl chybně 
použití právního předpisu. Odvolací správní orgán se v tomto řízení o odvolání tedy zabýval otázkou, 
jaké následky mělo nesprávné uvedení právního předpisu při vydání usnesení. Pří své úvaze 
vycházel z usnesení Nejvyššího správního soudu č.j. 8 Afs 51/2007 ze dne 28,7.2009. Došel 
k závěru, že použití nesprávného právního předpisu při vydání usnesení je důvodem pro jeho 
zrušení v odvolacím řízení. Výjimkou z tohoto pravidla je situace, kdy půjde o takovou skutkovou, či 
právní otázku, u níž bude moci odvolací správní orgán bez dalšího s jistotou usoudit, že použití 
nesprávného právního předpisu pří jejím posouzení nemohlo mít ze žádných hledisek, která mohou 
být pro účastníky řízení významná, vliv na zákonnost přezkoumávaného usnesení, a u níž bude 
možno rozumně předpokládat, že ani v budoucnu samotný fakt použití nesprávného právního 
předpisu nebude mít pro tyto osoby nepříznivé právní důsledky. V daném případě jde o procesní 
rozhodnutí, jehož cílem je přerušení běhu lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci samé. Ve prospěch 
tohoto názoru svědčí též odkladný účinek odvolání proti vydanému usnesení dle ust. § 76 odst. 5 
správního řádu. Odvolací správní orgán tudíž došel k závěru, že použití nesprávného právního 
předpisu při vydání předmětného usnesení nemohlo mít pro žádného z účastníků řízení negativní 
důsledky, Proto nesprávnost odstranil změnou usnesení dle ust. § 90 odst. 1 písm. c) správního 
řádu, neboť ani toto ustanovení takové změně nebrání. Dle citovaného ustanovení § 90 odst, 1 písm. 
c) správního řádu nelze změnu v rozhodnutí (usnesení) provést, pokud by tím některému 
z účastníků, jemuž je ukládána povinnost, hrozila újma z důvodu ztráty možnosti odvolat se, 
V daném případě však tato skutečnost nastat nemůže, neboť napadeným usnesením nebyla 
účastníkům řízení uložena žádná povinnost. Dle ust. § 90 odst. 3 správního řádu nemůže odvolací 

správní orgán změnit napadené rozhodnutí (usnesení) v neprospěch odvolatele, ledaže odvolání 
podal také jiný účastník, jehož zájmy nejsou shodné, anebo je napadené rozhodnutí v rozporu 
správními předpisy nebo jiným veřejným zájmem. Vdaném případě je změna provedená tímto 
rozhodnutím o odvolání pouze odstraněním uvedených formálních nedostatků. Totéž se týká i 
změny, kterou byla upřesněna výzva, na jejíž lhůtu doručení stavební úřad navázal počátek běhu 
stoosmdesátidenní lhůty.

Odvolací správní orgán podle § 90 odst. 1 písm, c) správního řádu došel k závěru, že napadené usnesení
je nesprávné, a proto jeho část změnil.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:
PORTÁŠ výrobní družstvo Valašská Bystřice, Povodí Moravy, s.p,, 

Teiefónica Czech Republic, a.s., DLSS Zlín

Vypořádání s námitkami odvolatele:
• řízení bylo již jednou přerušeno z důvodu opětovně uvedeného, a to důvodu ust. §111 odst 3 

stavebního zákona, a to rozhodnutím stavebního úřadu ze dne 17. 12. 2012. Stavební zákon 
v citovaném ustanovení neumožňuje přerušovat řízení opakovaně, ale jen jednou, jak vyplývá z jeho 
doslovné dikce. Stavební úřad tím, že postupuje v rozporu se zákonem, překračuje své pravomoci.

S těmito námitkami se odvolací správní orgán vypořádal výše v části „zjištění", bod C.

Dne 1. ledna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé 
související zákony, který ve svém článku II. Přechodná ustanovení v bodu Č. 14 stanoví, že správní 
řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle
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dosavadních právních předpisů, s výjimkou případů uvedených v tomto bodu. Stavební úřad i odvolací 
správní orgán proto postupoval podle dosavadního právního předpisu, tj. podle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění platném do 31. 12. 2012.

Poučení účastníků:

Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se podle § 91 odst. 1 správního řádu nelze dále odvolat.

Rozhodnutí odvolacího správního orgánu je v právní moci, jestliže bylo oznámeno všem odvolatelům a 
účastníkům uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu.

otisk úředního razítka

Ing. arch. Vladimír Zicháček 
referent oddělení stavebního řádu

obdrží

PORTAS výrobní družstvo Valašská Bystříce, IDDS: fpdr3jx
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
Telefónica Czech Republic, a.s., DLSS Zlín, IDDS: d79ch2h

na vědomí
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, IDDS: epqbwzr
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Ověřovací doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě
Ověřuji pod pořadovým číslem 56297721-159487-140127103702, že tento dokument v listinné podobě, který 
vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 4 listů, se shoduje s obsahem 
dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a 
jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným 
na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost 
zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 27.01.2014 v 10:37:16. Zaručený elektronický podpis byl 
shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči 
seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 27.01,2014 10:03:26. Údaje o zaručeném 
elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 17 0C 6F, kvalifikovaný certifikát byl vydán 
akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [ÍČ 
47114983] pro podepisující osobu (označující osobu) Vladimír Zicháček, odvolací a přezkoumací řízení, 
odbor územního plánování a stavebního řádu, 471, Zlínský kraj [IČ 70891320]. Elektronický podpis byl 
označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným 
poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 27.01.2014 v 10:37:16. 
Údaje o časovém razítku: datum a čas 24.01.2014 11:06:53, číslo kvalifikovaného časového razítka 16 DA 9A, 
kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb PostSignum 
Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983].

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Město Rožnov pod Radhoštěm

Datum vyhotovení ověřovací doložky:
27.01.2014

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Gabriela Petřeková

Otisk úředního razítka:

56297721-159487-140127103702

Poznámka:
Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový 
přistup na adrese https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky,
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https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky
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Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm
Odbor životního prostředí
Palackého 480, 756 61 Rožnov p. R._____________

Spis.zn.: MěÚ/OŽP/10080/2014/OH/Šu~249 
Vyřizuje: oprávněná úřední osoba - Ing, Věra Šuíová 
Tel.: 571 661 285. e-mail: sulova.zp@roznov.cz

Rožnov pod Radhoštěm 33.3.2014

Vyjádření

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, dle § 79 odst, 4 zákona 
č. 185/200 í Sb., o odpadech, v platném znění, dává kladné vyjádření k dodatečnému povolení 
terénních úprav na pozemku p.č. 728/1 v k.ú. Valašská Bystřice, investor........ ............. , _____

Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru životního prostředí byla předložena zpráva k 
protokolu č. 0226/14 o rozborech vzorků navezených recyklátů, kterou zpracoval íng.

autorizovaný inženýr pro zkoušení a diagnostiku staveb. Dle předložených dokladů 
navezené stavební recykláty vyhovují ve všech ukazatelích požadavkům na kvalitu odpadů 
využívaných na povrchu terénu dle př. č. 10, tab. 10.1 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

otisk úředního razítka

Ing. Věra Šuíová
referent odboru životního prostředí

Na vědomí:

MěÚ Rožnov p,R., odbor výstavby a ÚP -  L. Pavelková, Letenská 1918, Rožnov pod Radhoštěm

mailto:sulova.zp@roznov.cz
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Odbor životního prostředí a 
zemědělství

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm 
Odbor životního prostředí 
Palackého 480
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Datum Oprávněná úřední osoba
16. dubna 2015 JUDr, Jolana Halinová

Číslo jednací 
KUZL 24709/2015

Podnět ke zrušení vyjádření sp. zn. MěÚ/OŽP/10080/2014/OH/ŠU-249 ze dne 13. 3. 2014 postupem 
podle § 156 odst. 2 zák, č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen Krajský úřad) obdržel 
dne 18. 3. 2015 žádost odboru územního plánování a stavebního řádu téhož úřadu o potvrzení nebo 
změnu vyjádření vydaného Městským úřadem Rožnov pod Radhoštěm, odborem životního prostředí 
pod sp. zn. MěÚ/OŽP/10080/2014/OH/ŠU-249 ze dne 13. 3. 2014. Toto vyjádření podie ust. § 79 odst. 
4 zák. č. 189/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, byio vydáno p.

¡4, k dodatečnému povolení stavebních úprav na pozemku pare. č. 728/1 v k. ú. 
Valašská Bystřice. Předmětné vyjádření bylo jedním ze závazných podkladů pro vydání rozhodnutí 
Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru výstavby a územního plánování č, j. MěÚ- 
RpR/15357/2014 ze dne 22. 4. 2014 o dodatečném povolení stavby pilnice a manipulační plochy. Proti 
rozhodnutí o dodatečném povolení stavby podala pí " ' \

prostřednictvím zplnomocněného zástupce Mgr. , advokáta se sídlem
, __ v;, odvolání. V odvolání mimo jiné zpochybnila správnost vyjádření sp. zn.

MěU/OŽP/10080/2014/OH/ŠU-249 ze dne 13. 3. 2014, které bylo vydáno na základě „Zprávy 
k protokolu č,:0226/14" ze dne 12. 3. 2014, kterou zpracoval ing. j . autorizovaný inženýr
pro zkoušení a diagnostiku staveb. Materiál posuzovaňý ve zprávě k protokolu podle názoru odvolatelky 
nesplňuje podmínky vyhl. č. 294/2005 Sb. a vyhl. č. 383/2001 Sb,, o kterých se autor v textu vůbec 
nezmiňuje. Odvolatelka namítá, že tato zpráva k protokolu nevyhovuje ust. § 12 odst. 1 vyhl. č, 
294/2005 Sb,, které ukládá povinnost posoudit vodný výluh materiálu dle tabulky 10.2 přílohy 10 
vyhlášky. Proto zpráva k protokolu nemůže sloužit jako podklad pro vyjádření odboru životního prostředí 
Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm.

Krajský úřad po posouzení vyjádření Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru životního 
prostředí sp. zn. MěÚ/OŽP/10080/2014/OH/ŠU-249 ze dne 13. 3, 2014 shledal, že se jednalo o jeden 
ze závazných podkladů pro vydání rozhodnutí stavebního úřadu č. j. MěÚ-RpR/15357/2014 ze dne 22. 
4. 2014. Toto vyjádření sp. zn. MěÚ/OŽP/10080/2014/OH/ŠU-249 bylo vydáno v rozporu sust. § 3 
správního řádu, jelikož správní orgán nepostupoval tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou 
důvodné pochybnosti a neopatřil si veškeré nezbytné podklady pro vydání vyjádření. Ve „Zprávě 
k protokolu č.:0226/14‘' ze dne 12. 3. 2014 je uvedeno, že bylo provedeno vyhodnocení vzorků navážky 
cihelných, betonových a podobných recykíátů na pozemku pare. č. 728/1 v k. ú. Valašská Bystřice, 
Vzorky byly podrobeny chemickému rozboru dle vyhl. č. 294/2005 Sb,; přílohy 10, tabulky 10.1 (zřejmou 
chybou v psaní je v protokolu vyhláška označena číslem 297/2005 Sb.). Podle § 12 odst. 1 vyhl. č. 
294/2005 Sb. odpady využívané na povrchu terénu, s výjimkou odpadů využívaných k rekultivaci 
skládek podle § 13 odst. 1, nesmí obsahovat vyšší koncentrace škodlivin, než je uvedeno v tabulce č.
10.1 přílohy č, 10 k této vyhlášce a jejich voelný výluh »musí splňovat požadavky stanovené v tabulce č,
10.2 přílohy č. 10 k této vyhlášce. Zpracovatel zprávy k protokolu vyhodnotil koncentrace škodlivin 
v sušině odpadu, neprovedl však povinné provedení ekotoxikoíogických testů, které se provádějí 
vodným výluhem odpadů dle tabulky 10.2 vyhlášky. Námitka odvolatelky je tedy důvodná a Městský 
úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí si měl před vydáním vyjádření podle zák, č.

Krajský úřad Zlínského kraje IČ:70891320
třída Tomáše Bati 21 tel: 577 043 353,
761 90 Zlín e-maí!: podateina@kr-zlinsky.c2, www.kr-zfinsky.cz

mailto:podateina@kr-zlinsky.c2
http://www.kr-zfinsky.cz


Krajský urad
Zlínského kraje

189/2001 SbM o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyžádat od investora stavby p.
dodatek „Zprávy k protokolu č.:0226/14“, v němž by byly obsaženy výsledky ekotoxických testů 

dle tabulky 10.2 vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Vyjádření Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru životního prostředí sp. zn. 
MěÚ/OŽP/10080/2014/OH/Šu-249 ze dne 13. 3. 2014 je úkonem podle části čtvrté zák. č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád). Krajský úřad na základě platné 
judikatury (rozsudek NSS A Aps 7/2013 ze dne 26. 3. 2014, rozsudek Městského soudu v Praze 7A 
86/2011 ze dne 27. 6. 2013, rozsudek NSS 7 As 109/2012 ze dne 5. 4. 2013) podává Městskému 
úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru životního prostředí podnět ke zrušení vyjádření sp, zn. 
MěÚ/OŽP/10080/2014/0H/Šu-249 ze dne 13. 3. 2014 z důvodů rozporu správními předpisy -  
v tomto případě s ust. § 3 správního řádu, postupem podle ust. § 156 odst. 2 správního řádu.

otisk úředního razítka

RNDr, Alan Ure 
vedoucí odboru
(dokument opatřen elektronickým podpisem)

Na vědomí:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, 
tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín ‘

Krajský úřad Zlínského kraje IČ:70891320
třída Tomáše Bati 21 tel.: 577 043 353,
761 90 Zlín e-mail: pocfatelna@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

mailto:pocfatelna@kr-zlinsky.cz
http://www.kr-zlinsky.cz


■  Krajský úřad
Zlínského kraje

189/2001 Sb,, o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyžádat od investora stavby p,
dodatek „Zprávy k protokolu č.:0226/14", v němž by byly obsaženy výsledky ekotoxických testů 

dle tabulky 10.2 vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Vyjádření Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru životního prostředí sp. zn. 
MěÚ/OŽP/10080/2014/OH/Šu-249 ze dne 13, 3. 2014 je úkonem podle části čtvrté zák, č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),. Krajský úřad na základě platné 
judikatury (rozsudek NSS A Aps 7/2013 ze dne 26. 3. 2014, rozsudek Městského soudu v Praze 7A 
86/2011 ze dne 27. 6. 2013, rozsudek NSS 7 As 109/2012 ze dne 5. 4. 2013) podává Městskému 
úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru životního prostředí podnět ke zrušení vyjádření sp. zn. 
MěÚ/OŽP/10080/2014/OH/Šu-249 ze dne 13. 3. 20*14 z důvodů rozporu s právními předpisy -  
v tomto případě s ust. § 3 správního řádu, postupem podle ust. § 156 odst. 2 správního řádu.

otisk úředního razítka

RNDr. Alan Ure 
vedoucí odboru
(dokument opatřen elektronickým podpisem)

Na vědomí:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, 
tř. T, Bati 21, 761 90 Zlín

Krajský úřad Zlínského kraje 
třída Tomáše Bati 21 
761 90 Zlín e-mail: podatelna@kr-2linsky.cz,

IČ:70891320 
tel.: 577 043 353, 
www.kr-2linsky.cz
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Ověřovací doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě
Ověřuji pod pořadovým číslem 72122151-174249-150420065348, že tento dokument v listinné podobě, který 
vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem 
dokumentu, jehož převedením vznikl.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a 
jejich soulad s právními předpisy.
Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným 
na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem čertifíkačních služeb a platnost 
zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 20.04.2015 v 06:54:07. Zaručený elektronický podpis byl 
shledán platným ve smyslu ověření integrity‘dokumentu, tzn, dokument nebyl změněn, a ověření platnosti 
kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných 
kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 20.04,2015 03:49:08. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: 
číslo kvalifikovaného certifikátu 19 42 30, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem 
čerti fíkačních služeb PostSignuin Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro podepisující osobu 
(označující osobu) Jolana Hulínová, právník, odbor životního prostředí a zemědělství, 197, Zlínský kraj 
[IČ 70891320]. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

/Vystavil: Město Rožnov pod Radhoštěm 
Pracoviště: Město Rožnov pod Radhoštěm 
V Rožnově pod Radhoštěm dne 20.04.2015

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanoukonverzi dokumentu provedla:
Eliška Vydrová

Otisk úředního razítka:

72122151-174249-150420065348

Poznámka:
V době od uveřejněni seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného 
certifikátu 19 42 30, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatněni kvalifikovaného certifikátu.
Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový 
přístup na adrese https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.
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Zlínského kraje

Odbor územního plánování a 
stavebního řádu
Oddělení stavebního řádu

Doručeno die rozdělovníku

datum oprávněná úřední osoba číslo jednací
30.6.2015 Mgr. Ivan Švec KUZL 34806/2015

spisová značka 
KUSP 43550/2012 ÚP-Zi

ROZHODNUTI

Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu (dále jen „odvolací 
správní orgán1'), bylo dne 25.6.2014 předáno odvolán' "  '

proti rozhodnutí Městskeno urauu [■ \U jL1 í v  v , __ _ . odboru
výstavby a územního plánování (dále jen „stavební úřad") č.j, MěÚ-RpR/15357/2014 ze dne 22.4.2014. 
Tímto rozhodnutím stavební úřad za použití ust. § 129 odst. 2 a 3 a § 1 1 1 a ž 1 1 5  zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31. 12, 2012 (dále 
jen „stavební zákon") a ust. § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb,, kterou se provádějí některá ustanovení 
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, dodatečně povolil stavbu

pilnice a manipulační plochy

na pozemcích pare. č. 728/1 a 3810/5 v katastrálním území Valašská Bystřice (dále též „stavba"). 
Stavebníkem je
zastupuje Mgr. ....... .. ................
(dále jen „stavebník").

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu jako příslušný odvolací 
správní orgán podle ust. §67 odst. 1 písm, a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a § 89 odst, 1 a §178 zákona č. 500/2004 Sb,, správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád“), přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které 
vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy a správnost rozhodnutí v rozsahu námitek 
uvedených v odvolání a na základě zjištěných skutečností rozhodl podle ust. §90 odst. 1 písm, b) 
správního řádu tak, že napadené rozhodnutí stavebního úřadu č.j, MěÚ-RpR/15357/2014 ze dne
22.4.2014

a věc
r u š í

v r a c i

k novému projednání správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal. 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Odůvodnění:
l.Popis postupu stavebního úřadu
Odvolací správní orgán vycházel ze správního spisu předloženého stavebním úřadem k odvolání. Přitom 
zjistil, že stavební úřad poté, co dne 9. 6. 2011 při kontrolní prohlídce stavby zjistil, že stavebník provádí

Krajský úřad Zlínského kraje IČ: 70891320
třída Tomáše Bati 21 tel.:, fax: 577 043 452
761 90 Zlín e-mail: podate!na@kr-zlin$ky.cz, www.kr-zlinsky.cz

http://www.kr-zlinsky.cz
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v místě povolené stavby skladu řeziva pro pilnici stavbu pilnice, a to bez potřebného rozhodnutí nebo 
opatřeni stavebního úřadu, zahájil řízení podle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona o odstranění 
stavby pilnice. Stavebník dne 20. 6. 2011 požádal o dodatečné povolení stavby „pilnice“ na pozemku 
pare, 728/1 v k.ú. Valašská Bystřice, přičemž stavební úřad usnesením přerušil řízení o odstranění stavby 
a dále vedl řízení o podané žádosti.

V řízení o žádostí o dodatečné povolení stavby vydal stavební úřad dne 4.6.2012 rozhodnutí č.j. MěÚ- 
RpR/09685/2012, kterým dodatečně povolil stavbu. Proti tomuto rozhodnutí podala odvolatelka dne
13.6.2012 odvolání, o kterém odvolací správní orgán rozhodnutím č.j. KUZL 62091/2012 ze dne
12.9.2012 rozhodl tak, že rozhodnutí stavebního úřadu č.j. MěÚ-RpR/09685/2012 ze dne 4,6.2012 zrušil 
a věc vrátil stavebnímu úřadu k novému projednání za současného stanovení závazného právního 
názoru.

Na základě výsledku odvolacího řízení stavební úřad vyzval stavebníka k doplnění žádosti do 90 dnů ode 
dne doručení výzvy č.j. MěÚ-RpR/47891/2012 ze dne 17.12.2012 o podklady stanovené ve výzvě a 
současně usnesením č.j. MěÚ-RpR/47939/2012 ze dne 17.12.2012 rozhodl o přerušení řízení o 
dodatečném povolení stavby. Stavebník dne 10.4.2013 požádal stavební úřad o prodloužení lhůty 
k doplnění žádostí do 10.7.2013, na což stavební úřad zareagoval usnesením č.j. MěÚ-RpR/12491/2013 
ze dne 15.4.2013, kterým stavebníkovi prodloužil lhůtu k doplnění žádosti do 10.7.2013.

Po doplnění žádostí o podklady stanovené ve výzvě č.j. MěÚ-RpR/47891/2012 ze dne 17.12.2012 
stavební úřad vyhodnotil, že ve věci je nutno též doplnit žádost o rozhodnutí a závazná stanoviska 
dotčených orgánů a o požární zprávu ke stavbě manipulačních ploch a skládce kulatiny ve vztahu 
k dodatečně povolované stavbě pilnice, přičemž stavební úřad vyzval stavebníka o doplnění těchto 
podkladů do 180 dnů ode dne doručení výzvy č.j. MěÚ-RpR/26024/2013 ze dne 6.8.2013 a současně 
usnesením č.j. MěÚ-RpR/26026/2013 ze dne 6.8.2013 rozhodl o přerušení řízení o dodatečném povolení 
stavby.

Stavebník doplnil dne 13.11.2013 žádost o podklady stanovené ve výzvě č.j. MěÚ-RpR/28024/2013 ze 
dne 6,8.2013, přičemž stavební úřad poté přípisem č.j. MěÚ-RpR/40453/2013 ze dne 28.11.2013 oznámil 
všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům nové projednání věcí a zároveň nařídil termín 
konání ústního jednání na den 19.12.2013 v 9:00 hodin se schůzkou pozvaných na obecním úřadě ve 
Valašské Bystřici. Stavební úřad ve výše uvedeném přípisu poučil účastníky řízení a dotčené orgány o 
koncentraci řízení o dodatečném povolení stavby.

O průběhu ústního jednání byl pořízen protokol, který je součástí správního spisu. Na ústním jednání byly 
předány námitky odvolatelky, přičemž stavební úřad na základě výsledku ústního jednání výzvou č.j. 
MěÚ-RpR/01535/2014 ze dne 13.1.2014 vyzval stavebníka, aby do 60 dnů ode dne doručení výše 
uvedené výzvy doplnil doklad o původu odpadu a posouzení nezávadnosti odpadu navezeného v místě 
dodatečně povolovaných manipulačních ploch společně se stanoviskem odboru životního prostředí 
Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm. Současně stavební úřad rozhodl usnesením č.j. MěO- 
RpR/01539/2014 ze dne 13.1.2014 o přerušení řízení o dodatečném povolení stavby.

Stavebník doplnil dne 14.3.2014 žádost o podklady stanovené ve výzvě č.j. MěÚ-RpR/01535/2014 ze 
dne 13.1.2014 včetně dvou výkresů {podélný řez a blokové schéma odsávání pilnice), přičemž stavební 
úřad poté svým přípisem č.j. MěÚ-RpR/12470/2014 ze dne 31.3.2014 sdělil účastníkům řízení, že mají 
možnost ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení výše uvedeného přípisu se seznámit s podklady pro vydání 
rozhodnutí a ve stejné lhůtě se k nim vyjádřit. Ve stanovené lhůtě se k podkladům pro vydání rozhodnutí 
nikdo z účastníků řízení nevyjádřil.

Po uplynutí lhůty pro vyjádření k podkladům pro vydání rozhodnutí přistoupí! stavební úřad k vydání 
rozhodnutí o dodatečném povolení stavby č.j. MěÚ-RpR/15357/2014 ze dne 22.4.2014 (dále jen 
„napadené rozhodnutí"). Proti napadenému rozhodnutí podala odvolatelka dne 19.5.2014 odvolání. 
Stavební úřad poté postupem dle § 86 odst. 2 správního řádu zaslal stejnopis podaného odvolání všem 
účastníkům, kteří se mohli proti rozhodnutí odvolat, a vyzval je, aby se k tomuto odvolání vyjádřili do 7 
dnů ode dne doručení výzvy ze dne 2.6.2014, K podanému odvolání se podáními ze dne 12.6.2014 a 
3.1.2015 vyjádřil stavebník. Stavební úřad následně přípisy ze dne 25,6,2014 a 3.1.2015 předal spis se 
svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu,

II. Posouzení včasnosti a přípustnosti odvolání

Odvolací správní orgán se po obdržení podaného odvolání a příslušného spisového materiálu nejprve 
zabýval otázkou, zda se jedná o odvolání řádné, tzn. podané účastníkem řízení v zákonné lhůtě.

Z předloženého spisového materiálu je zřejmé, že stavební úřad na základě žádosti odvolatelky ze dne 
23,8.2011 rozhodí usnesením č.j. MěÚ-RpR/44755/2011 ze dne 16.9.2011 o tom, že odvolatelka je 
účastníkem řízení o dodatečném povolení stavby.
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Z údajů o doručení napadeného rozhodnutí bylo odvolacím správním orgánem dále zjištěno, že 
odvoíatelce bylo napadené rozhodnutí doručeno dne 5.5.2014. Proti napadenému rozhodnutí podala 
odvolatelka dne 19.5.2014 odvolání, tedy v zákonem stanovené patnáctidenní Ihůtě. S ohledem na 
předešlé lze konstatovat, že podané odvolání je odvolání řádné.

lil. Vyhodnocení postupu stavebního úřadu odvolacím správním orgánem
Odvolací správní orgán následně přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání 
rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy a správnost napadeného rozhodnutí v rozsahu námitek 
uvedených v odvolání, přičemž vycházel z podkladů předložených stavebním úřadem spolu s podaným 
odvoláním.

Vzhledem ke skutečnosti, že dne 1. ledna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění 
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu {stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a některé související zákony, který ve svém článku !l, Přechodná ustanovení v bodu č. 14 
stanoví, že správní řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou případů uvedených v tomto bodu, 
postupoval odvolací správní orgán v odvolacím řízení podle dosavadního právního předpisu, tj. podle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu {stavební zákon) ve znění platném do 
31. 12. 2012,

Odvolací správní orgán konstatuje, že stavební úřad se v rámci nového projednání věci snažil postupovat 
v souladu s právním názorem stanoveným v rozhodnutí odvolacího správního orgánu č.j. KUZL 
62091/2012 ze dne 12.9,2012. Stavební úřad v rámci nového projednání opakovaně vyzýval stavebníka 
k doplnění žádosti o dodatečné povolení stavby {resp. projektové dokumentace stavby), což v konečném 
důsledku vedlo k tomu, že projektová dokumentace stavby:

byla upravena do souladu s územním plánem obce Valašská Bystřice

obsahuje podrobný technický popis kolejnic včetně výkresové dokumentace

řeší dopravní napojení stavby

obsahuje podrobný technický popis sjezdu na komunikaci lil. třídy a manipulačních ploch včetně 
výkresové dokumentace

měřítko výkresu „Půdorys přízemí“ bylo opraveno na 1:100 namísto nesprávně uvedeného 1:50

Odvolací správní orgán však musí konstatovat, že při přezkoumání postupu stavebního úřadu v průběhu 
jím vedeného řízení a při vydání napadeného rozhodnutí zjistil skutečnosti, které svědčí o tom, že postup 
stavebního úřadu nebyl v souladu s právními předpisy.

Odvolací správní orgán zjistil, že doplněná projektová dokumentace je rozporuplná. Souhrnná technická 
zpráva obsahuje též popis vířivého odlučovače SPIN pro snižování emisí, sestávajícího z jednoho 
cyklonu o průměru 1250 mm. Ten má být dle souhrnné technické zprávy umístěn pod střešní konstrukcí 
pilnice. Z výkresu „Svislý řez A-A' odlučovač SPIN" je však zřejmé, že tomu tak není, neboť zatímco 
výšková kóta hřebene střechy pilnice Činí 6,4 m, výšková kóta odlučovače činí 6,78 m. Tento závěr je 
zjistitelný pří odečtení kót 8,5 m {kóta výduchu odlučovače) a 1,72 m {kóta vzdálenosti výduchu 
odlučovače od koruny odlučovače). Kromě toho není odlučovač znázorněn v pohledech. Naproti tomu je 
znázorněn v podélném řezu předloženém dne 14,3,2014.

Vzhledem k tomu, že odvolání směřovalo též proti obsahu koordinovaného závazného stanoviska odboru 
životního prostředí Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm Č.j, MěÚ-Rf3R/OŽP/25184/2013/S1T/333- 
246,6 ze dne 6.9.2013 a vyjádření téhož správního orgánu sp. zn. MěÚ/OŽP/10080/2014/OH/Šu-249 ze 
dne 13.3.2014, musel odvolací správní orgán tyto dokumenty podrobit procesu potvrzení nebo změny dle 
ust. § 149 odst. 4 správního řádu. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského 
kraje jakožto nadřízený správní orgán vůči odboru životního prostředí Městského úřadu Rožnov pod 
Radhoštěm v rámci činnosti dle § 149 odst. 4 správního řádu:

rozhodnutím č.j. KUZL 23988/2015 ze dne 15.4.2015 zrušil body 1) a 2) výše uvedeného 
koordinovaného závazného stanoviska obsahující vyjádření vodoprávního úřadu a orgánu 
odpadového hospodářství pro absenci odůvodnění těchto vyjádření

- přípisem č.j. KUZL 24709/2015 ze dne 16.4.2015 dal podnět k odboru životního prostředí 
Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm ke zrušení vyjádření ze dne 13.3.2014 postupem dle 
§156 odst. 2 správního řádu

Ve věci vyjádření ze dne 13.3.2014 zažádal odvolací správní orgán přípisem č.j. KUZL 33068/2015 ze 
dne 28.5.2015 odbor životního prostředí Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm o sdělení, zda již bylo 
ukončeno přezkumné řízení ve věci výše uvedeného vyjádření, přičemž odbor životního prostředí
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Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm svým sdělením č.j. MěÚ-RpR/20246/2015 ze dne 3.6,2015 
odvolacímu správnímu orgánu odpověděl, že vyjádření ze dne 13.3.2014 zrušil.

Kromě toho odbor životního prostředí Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm zaslal jako přílohy výše 
uvedeného sdělení též usnesení č.j. MěÚ-RpR/15609/2015 ze dne 28.4.2015, kterým bylo zrušeno výše 
uvedené vyjádření, a výzvu č.j. MěU-RpR/15416/2015 ze dne 28.4.2015, kterou odbor životního prostředí 
Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm vyzval stavebníka k doplnění zprávy k protokolu č. 0226/14 
{resp. dokladu o původu odpadu a posouzení nezávadnosti odpadu navezeného v místě dodatečně 
povolovaných manipulačních ploch) o ekotoxikologické testy, které se dle tabulky 10.2 vyhl. č. 294/2005 
$b., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 
383/2001 Sb,, o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů provádějí vodným 
výluhem. Právě absence ekotoxikologických testů byla důvodem pro zrušení vyjádření stanoviska odboru 
životního prostředí Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm sp. zn. MěÚ/OŽP/10080/2014/OH/Šu-249 
ze dne 13.3.2014.

Odvolací správní orgán dále konstatuje, že napadené rozhodnutí obsahuje též výrok č. lil, kterým 
stavební úřad ukládá stavebníkovi dle § 79 odst, 5 správního řádu povinnost nahradit náklady řízení. Dle 
ust. § 79 odst, 5 správního řádu uloží správní orgán povinnost nahradit náklady řízení účastníkovi, který 
řízení vyvolal porušením své právní povinnosti. To znamená, že tato povinnost se týká řízení 
zahajovaných zmoci úřední, nikoli na základě žádosti, jímž řízení o dodatečném povolení stavby je. To 
v konečném důsledku znamená, že výrok č, lil do rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nepatří.

Vzhledem k výše uvedeným vadám v řízení, a při vydání napadeného rozhodnutí, nezbylo odvolacímu 
správnímu orgánu, než postupem dle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu napadené rozhodnutí zrušit a 
věc vrátit stavebnímu úřadu k novému projednání,

IV. Vypořádání námitek uplatněných odvolatelkou v podaném odvolání

Odvolateika podala dne 19.5.2014 proti napadenému rozhodnutí odvolání, ve kterém namítala:

v projektové dokumentaci jsou zásadní pochybení, pro která je nutno považovat rozhodnutí za 
nesprávné, až nepřezkoumatelné, přičemž z tohoto důvodu nelze považovat projektovou 
dokumentaci za dostačující pro vydání rozhodnutí o dodatečném povolení stavby

u vypořádání námitek stavební úřad pouze mechanicky odkazuje na všechny podklady, které mu 
byly předloženy, ale jejich správnost v podstatě blíže nezkoumá.

v hlukové studii nebylo prokázáno, že hluk nebude obtěžovat dotčené osoby a Krajská hygienická 
stanice Zlínského kraje vycházela z podkladů, které nejsou v souladu se stavebně technickou 
dokumentací. V souladu se zásadou materiální pravdy by mělo být jasně, srozumitelně a zcela 
dokázáno, že ve vnitřních i venkovních prostorech nebude docházet k překračování hluku,

předložená hluková posouzení (9/2013 a 11/2011) jsou naprosto nedostatečná a neobsahují 
všechny zdroje hluku tak, jak je odvolateika popsala ve svých námitkách ze dne 19.12.2013. 
Z tohoto důvodu měl stavební úřad vyzvat stavebníka k přepracování hlukového posouzení

stavební úřad nemůže konstatovat, že se hluk bude zjišťovat ex post a následně se tedy budou 
řešit i následky překračování limitů protihlukovými bariérami směrem k obytné zóně. Stavební 
úřad musí chránit práva všech účastníků po celou dobu řízení, musí postupovat preventivně. 
Tím, že hodlá řešit hluk následně, tak:

o připouští, že posouzení hluku je chybné

o připouští, že bude působit hluk větší, než je uváděný

o poškozuje již předem práva odvolatelky

hlukové posouzení je vypracováno účelově tak, aby limity dané zákonem nebyly přerušeny, 
přičemž následné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje vycházející z tohoto 
hlukového posouzení je nesprávné a nezákonné

manipulace s motorovou pilou 1 hodinu denně mimo prostory pilnice není příležitostnou činností 
mimo prostory pilnice.

rozptylová studie není kompletní a vychází pouze z dílčích a zkreslených předpokladů, přesto je 
považována dle správního orgánu za dostačující, neboť v ní není počítáno s dalšími zdroji 
znečištění ovzduší, čímž jsou provozy společnosti PORTÁŠ výrobní družstvo Valašská Bystřice, 
prachy z řeziva, manipulované kulatiny, provozem vozidel strojů, provozem pásového dopravníku 
a dalších skutečností namítaných odvolatelem v řízení. V rozptylové studii je počítáno pouze 
s cyklonem, čímž je tato studie neúplná a nepřesná
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stavební úřad se ve smyslu rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 2 As 44/2005 -  116 
nezabýval činiteli, které by mohly narušovat tzv. pohodu bydlení, resp. zabýval pouze v minimální 
míře a především zcela nepodrobil narušení jednotlivých činitelů jak jednotlivě, tak ve vzájemné 
souvislosti

stavba je v rozporu s ust. § 14 odst. 2 vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OTP")

není reálný předpoklad, že činnosti v pilnici budou prováděny postupně dvěma osobami.

stavební úřad si velmi chabě a neúplně vyložil, proč by mělo být vyhověno zájmu 
podnikatelskému před ochranou zájmů obyvatel, životního prostředí, ochranou před imisemi, 
vibracemi a hlukem

- odvoiatelka zpochybňuje správnost stanoviska KZS MěÚ RpR ze dne 6.9.2013 a stanoviska 
Krajské hygienické stanice Zlínského kraje č.j. KHSZL 14304/2013 ze dne 6.11.2013

v řízení není nikterak doložen projekt skladu paliva a mazacích hmot. Dále není zřejmé vjakém 
množství nebo jakým způsobem budou tyto materiály skladovány, co nastane v případě jejich 
nežádoucího úniku do okolí.

v projektové dokumentaci je naprosto opomenuté řešení odvádění kontaminovaných vod (resp. 
nakládání s nimi), což je nutné vyřešit tak, aby byly dodrženy všechny závazné právní normy, 
které tyto případy upravují.

v řízení nebyl doložen havarijní plán ve smyslu vyhl. č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání 
se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich 
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů

stavební úřad se nechce zabývat skutečnostmi, že celá lokalita tvoří chráněnou oblast přirozené 
akumulace vod dle nařízení vlády č. 40/1978 Sb., a že se dotčené území nachází ve lil. zóně 
CHKO Beskydy

předmětem řízení není projekt dešťové kanalizace. Za nezbytnou součást stavebního projektu lze 
však bezesporu považovat projekt připojení na tuto již schválenou kanalizaci, který bude řešit 
odvádění povrchových vod z podstatně rozšířených zpevněných ploch jak po stránce kvality, tak i 
kvantity.

ve zprávě pana I , y chybí posouzení vodního výluhu materiálu. Autor zprávy se
dále odvolává v protokolu na vyhl. č. 297/2005 Sb., která neklade tak přísné požadavky na 
posouzení stavebních odpadů.

ke zprávě pana Ing. vydal odbor životního prostředí Městského úřadu Rožnov
pod Radhoštěm své vyjádření ze dne 13.3.2014, přičemž vzhledem kzávadnosti výše uvedené 
zprávy nemůže být tato zpráva podkladem pro vydání vyjádření

dle názoru odvolatelky bude nutné vypracovat nové posouzení o nezávadností skladovaných 
materiálů, přičemž pro zamezení pochybností o kvalitě nového posouzení nezávadnosti materiálů 
na dotčených pozemcích odvoiatelka požaduje, aby nadřízený správní orgán zavázal správní 
orgán prvního stupně provést protokolární odběr vzorku za účasti všech účastníků řízení.

stavební úřad postupoval nezákonně při vyzývání k doplnění žádosti. Stavebník nedoplnil žádost 
o dodatečné povolení stavby ve lhůtě 90 dnů stanovené stavebním úřadem, přičemž stavební 
úřad dále vedl řízení o žádosti o dodatečné povolení stavby, ačkoli jej měl usnesením dle § 66 
odst. 1 písm. c) správního řádu zastavit

K podanému odvolání se vyjádřil dne 12.6.2014 stavebník, přičemž ten uvedl, že považuje odvolání za 
nedůvodné a navrhuje jeho zamítnutí a potvrzení napadeného rozhodnutí. Zároveň stavebník uvedl, že 
žádá stavební úřad o prodloužení íhůty k vyjádření k podanému odvolání o 7 dnů. Žadatel však 
v uvedené lhůtě nedoplnil další vyjádření a stavební úřad proto posla! spis k vyřízení odvolacímu 
správnímu orgánu. Své podrobné vyjádření k podanému odvolání stavebník zaslal až 3.1.2015, což však 
odvolací správní orgán považuje za značně opožděné a nebude se proto tímto vyjádřením zabývat.

Stavební úřad ve svém stanovisku k podanému odvolání uvedl, že se dle jeho názoru řádně vypořádal 
s námitkami odvolatelky uplatněnými v průběhu řízení o dodatečném povolení stavby, Dále stavební úřad 
uvedl, že dle jeho názoru byla v rámci nového projednání věci doplněná projektová dokumentace tak, že 
je úplná a přehledná. Odvolací správní orgán musí k tomuto v souvislosti s první a druhou odvolací 
námitkou konstatovat, že tomu tak není, Jak již bylo popsáno v části „lil. Vyhodnocení postupu 
stavebního úřadu odvolacím správním orgánem", stavební úřad vycházel v řízení o dodatečném povolení 
stavby z neúplných (dokumenty odboru životního prostředí Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm) a 
někdy až z rozporuplných podkladů (nesrovnalosti v projektové dokumentaci) pro vydání rozhodnutí.

K ^ - y č / /  -"■> » Z



Č.j. KUZL 34806/2015 str. 6

Vzhledem ktomu, že stavební úřad vycházel z těchto podkladů i při vypořádání námitek uplatněných 
odvolatelkou, je nutno konstatovat, že námitky odvolatelky uplatněné v průběhu řízení o dodatečném 
povolení stavby nebyly vypořádány dostatečně.

Pokud se týká námitek napadajících hluková posouzení stavby, odvolací správní orgán konstatuje, že 
těmito se zabývalo Ministerstvo zdravotnictví ČR ve svém sdělení č.j. MZDR 49732/2014-6/0VZ ze dne
18.5.2015 v rámci přezkumu stanoviska Krajské hygienické stanice Zlínského kraje č.j. KHSZL 
14304/2013 ze dne 6.11.2013 postupem dle § 149 odst, 4 správního řádu, neboť odvolatelka v podaném 
odvolání napadala i obsah výše uvedeného závazného stanoviska. Vzhledem k tomu, že výše uvedené 
stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se odkazuje též na předchozí stanovisko č.j. 
KHSZL 06232/2012 ze dne 23.4.2012, zabývalo se Ministerstvo zdravotnictví ČR i tímto stanoviskem, 
Ministerstvo zdravotnictví ČR potvrdilo stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje č.j. KHSZL 
14304/2013 ze dne 6.11.2013, přičemž k předloženým hlukovým posouzením stanovilo, že tato jsou 
upíná. Pokud se týká opatření proti hluku, ta dle názoru Ministerstva zdravotnictví ČR nebudou 
prováděna až následně, nýbrž v rámci zkušebního provozu stavby, přičemž kolaudační souhlas s 
užíváním stavby může být vydán až při kladném výsledku zkušebního provozu stavby. Odvolací správní 
orgán se proto neztotožňuje s námitkami odvolatelky týkajícími se hlukových posouzení stavby.

Ministerstvo zdravotnictví ČR se rovněž zabývalo i otázkou činnosti motorové pily prováděné 1 hodinu 
denně mimo vnitřní prostory pilnice, když ve svém sdělení ze dne 18,5.2015 uvedlo, že se jedná o zdroj 
hluku, který je proměnný jak z hlediska umístění ve venkovním prostoru, tak z hlediska délky provozu 
tohoto zdroje hluku, přičemž proto podmiňuje Krajská hygienická stanice Zlínského kraje souhlas se 
stavbou záměru měřením hluku v chráněném venkovním prostoru staveb nejbližší obytné zástavby po 
dobu zkušebního provozu stavby, kterým bude doloženo nepřekročení hygienických limitů hluku. 
Odvolací správní orgán k výše uvedenému pouze dodává, že dle souhrnné technické zprávy se má 
krácení kulatiny ve venkovních prostorách pilnice dít pouze v ojedinělých případech,

Odvolací správní orgán se neztotožňuje s názorem odvolatelky, že by předložená rozptylová studie byla 
neúplná a nepřesná. Na základě předložené rozptylové studie rozhodl odbor životního prostředí a 
zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje dne 30.1.2012 pod č.j, KUZL 88815/2011 o povolení stavby 
středního zdroje znečišťování ovzduší a jeho uvedení do zkušebního provozu dle § 17 odst. 1 písm. c) a 
d) zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů z čehož odvolací správní orgán 
dovozuje, že rozptylová studie je dostatečná. Kromě toho odvolací správní orgán uvádí, že pokud se má 
rozptylová studie zabývat navrhovanou stavbou pilnice, nelze po stavebníkovi požadovat, aby se tato 
studie zabývala též souborem staveb ve vlastnictví společnosti PORTÁŠ výrobní družstvo Valašská 
Bystřice.

Pokud se týká námitky ve věci tzv. „pohody bydlení", odvolací správní orgán konstatuje, že tato námitka 
byla stavebním úřadem vypořádána jednak s odkazem na stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj č.j, 
21280/99-32, dále na rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 As 44/2005-116 ze dne 2,2.2006 a 
též s odkazem na projektovou dokumentaci a souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů. Právě s 
ohledem na poslední 2 jmenované podklady je nutno konstatovat, že tato námitka nebyla stavebním 
úřadem vypořádána dostatečně, neboť odvolací správní orgán již výše stanovil, že tyto podklady pro 
vydání rozhodnutí byly neúplné.

Dle ust. § 14 odst. 2 OTP se musí při zajišťování ochrany staveb proti vnějšímu hluku, zejména od 
dopravy, přednostně uplatňovat opatření urbanistická před opatřeními chránícími jednotlivé stavby tak, 
aby byly splněny podmínky pro ochranu hluku v chráněném venkovním prostoru, chráněném venkovním 
prostoru staveb a chráněném vnitřním prostoru staveb. Odvolatelka v rámci odvolací námitky ve věcí 
výše uvedeného ustanovení též namítá, že stavební úřad hodlá případný hluk a vibrace řešit až 
následně, po zkušebním provozu, umísťováním stěn nebo ukládáním pokut, ačkoli by stavební úřad mohl 
zohlednit též skutečnost, že stavebník má v rámci pozemku p.č. 728/1 vk.ú. Valašská Bystřice 
dostatečně velký prostor k umístění navrhované stavby dále od rodinného domu č.p. 363 na pozemku 
st.p, 583 vk.ú. Valašská Bystřice, čímž by byla prodloužena vzdálenost zdrojů hluku od obytné zóny a 
bylo by tak sníženo působení hluku a vibrací.

K výše uvedenému odvolací správní orgán uvádí, že řízeni o dodatečném povolení stavby je řízením 
návrhovým, přičemž stavební úřad je proto povinen projednat předložený návrh a nepřísluší mu do tohoto 
návrhu jakýmkoli způsobem zasahovat. Správní orgán tak rozhoduje o podaném návrhu, a pokud uzná, 
že návrh je doložen všemi potřebnými podklady a je opodstatněný, tak návrhu vyhoví. V opačném 
případě může návrh zamítnout, anebo zastavit řízení o tomto návrhu. Stavební úřad měl k dispozici 
v řízení o dodatečném povolení stavby stanoviska Krajské hygienické stanice a hluková posouzení, ze 
kterých vycházel při rozhodování o dodatečném povolení stavby. Pokud se týká provádění případných 
opatření proti hluku, ta nebudou prováděna až následně, nýbrž v rámci zkušebního provozu stavby, 
přičemž kolaudační souhlas s užíváním stavby může být vydán až při kladném výsledku zkušebního 
provozu stavby.
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Ve věci námitky týkající se provádění činností v rámci užívání stavby odvolací správní orgán konstatuje, 
že se v tomto případě jedná o pouhé spekulace, přičemž nelze předjímat, zda budou či nebudou činnosti 
v rámci užívání stavby prováděny 2 osobami. Dále odvolací správní orgán uvádí, že stavební úřad se 
v odůvodnění napadeného rozhodnutí snažil řádně poukázat na skutečnosti, vzhledem ke kterým by měla 
být stavba dodatečně povolena i v souvislosti s ochranou obyvatel, životního prostředí aid., nicméně je 
nutno konstatovat, že stavební úřad nevycházel v řízení o dodatečném povolení stavby z úplných 
podkladů pro vydání rozhodnutí.

Jak již bylo řečeno výše, odbor životního prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje rozhodnutím č.j. 
KUZL 23988/2015 ze dne 15.4.2015 zrušil body 1) a 2) koordinovaného závazného stanoviska odboru 
životního prostředí Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm č.j, MěÚ-RpR/OŽP/25184/2013/S1T/333- 
246,6 ze dne 6.9.2013 obsahující vyjádření vodoprávního úřadu a orgánu odpadového hospodářství pro 
absenci odůvodnění těchto vyjádření. Tato skutečnost byla jedním z důvodů pro zrušení napadeného 
rozhodnutí a vrácení věci k novému projednání. To však neplatí pro stanovisko Krajské hygienické 
stanice Zlínského kraje Č.j, KHSZL 14304/2013 ze dne 6,11.2013, které bylo potvrzeno sdělením 
Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 49732/2014-6/OVZ ze dne 18.5.2015.

Ve věci námitky týkající se skladu paliv a mazacích hmot odvolací správní orgán konstatuje, že se jedná 
o námitky, které mohly být odvolatelkou uplatněny již dříve v průběhu řízení o dodatečném povolení 
stavby, tudíž se jimi odvolací správní orgán nebude v souladu s ust. § 82 odst. 4 správního řádu věcně 
zabývat. Dle tohoto ustanovení správního řádu k novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových 
důkazů, uvedených v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové 
skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Odvolací správní orgán po přezkoumání 
spisu a napadeného rozhodnutí konstatuje, že účastníci řízení byli stavebním úřadem podrobně poučeni 
o možnosti uplatnění svých procesních práv a současně odvolací správní orgán neshledal, že by 
odvolaíeíka nemohla uplatnit výše uvedené námitky průběhu řízení u prvoinstančního správního orgánu. 
Totéž lze konstatovat o námitce týkající se havarijního plánu a o námitce týkající se dešťové kanalizace.

Řízení o dodatečném povolení stavby je v souladu s ustanoveními § 129 odst. 3 a § 112 odst. 1 
stavebního zákona ovládáno koncentrační zásadou, což znamená, že pokud má účastník řízení o 
dodatečném povolení stavby nějaké námitky proti projednávanému záměru, musí je uplatnit ve stanovené 
lhůtě, přičemž musí být též poučen o způsobu podání námitek, náležitostech podaných námitek a 
o následcích při nedodržení lhůty pro podání námitek případně při nedodržení zákonných náležitostí 
námitek. Odvolací správní orgán konstatuje, že účastníci řízení o dodatečném povolení stavby byli 
v oznámení o zahájení řízení řádně poučeni o možnostech, způsobu a náležitostech pro podání námitek 
v řízení o dodatečném povolení stavby.

Pokud se týká řešení odvádění kontaminovaných vod, odvolací správní orgán konstatuje, že pokud by 
toto skutečně bylo nutno do projektové dokumentace zahrnout, zajisté by příslušný vodoprávní úřad 
uplatnil tento požadavek v procesu vydávání koordinovaného závazného stanoviska. Takový požadavek 
však vodoprávním úřadem zatím uplatněn nebyl. Je ovšem nutné připomenout, že rozhodnutím odboru 
životního prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje č.j. KUZL 23988/2015 ze dne 15.4.2015 bylo zrušeno 
vyjádření vodoprávního úřadu obsažené v koordinovaném závazném stanovisku odboru životního 
prostředí Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm Č.j. MěÚ-RpR/OŽP/25184/2013/S1T/333-246.6 ze 
dne 6.9.2013, které se vztahovalo na stavby sjezdu na komunikaci III, třídy a manipulačních ploch. 
Vzhledem ktomu, že stavebník bude muset v rámci nového projednání doložit nové stanovisko 
vodoprávního úřadu, je na vodoprávním úřadu aby stanovil, zda bude pro vydání svého stanoviska 
vyžadovat doplnění projektové dokumentace o řešení odvádění kontaminovaných vod.

Odvolací správní orgán dále konstatuje, že z postupu stavebního úřadu nevyplývá, že by se nezabýval 
skutečnostmi, že celá lokalita tvoří chráněnou oblast přirozené akumulace vod dle nařízení vlády č. 
40/1978 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, 
Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy, a že se dotčené území nachází ve lil. zóně CHKO 
Beskydy. Stavební úřad si k projednání žádosti vyžádal závazná stanoviska dotčených orgánů včetně 
odboru životního prostředí Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm a Agentury ochrany přírody a 
krajiny České republiky, Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy, Stavební úřad v rámci řízení o 
dodatečném povolení stavby vycházel mimo jiné i z těchto závazných stanovisek, přičemž je primárně na 
těchto dotčených orgánech aby stanovily, zda dodatečným povolením stavby dojde či nedojde k zásahu 
do chráněné oblastí přirozené akumulace vod nebo do chráněné krajinné oblasti Beskydy.

K námitkám týkajícím se zprávy f _ ■ odvoíací správní orgán konstatuje, že tato byla
podkladem pro vydání vyjádření odboru životního prostředí Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm sp. 
zn. MěÚ/OŽP/10080/2014/OH/Šu-249 ze dne 13.3.2014, které bylo usnesením téhož správního orgánu 
č.j. MěÚ-RpR/15609/2015 ze dne 28.4.2015 zrušeno, neboť bylo vydáno na základě neúplných podkladů. 
Zpráva _ 'resp. doklad o původu odpadu a posouzení nezávadnosti odpadu
navezeného v místě dodatečně povolovaných manipulačních ploch) neobsahovala ekotoxikologícké 
testy, které se dle tabulky 10.2 vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
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využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve 
znění pozdějších předpisů provádějí vodným výluhem. Odvolací správní orgán vzhledem kvýše 
uvedenému konstatuje, že odbor životního prostředí Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm vyzval 
stavebníka (č.j. MěÚ-RpR/15416/2015 ze dne 28.4.2015) k doplnění podkladů oro vydání vyjádření o 
výše uvedené ekotoxíkologické testy, z čehož lze dovodit, že zpráva ...0........ . y byla neúplná.

K poslední odvolací námitce odvolací správní orgán uvádí, že stavební úřad na základě rozhodnutí 
odvolacího správního orgánu č.j. KUZL 62091/2012 ze dne 12.9.2012 vyzval stavebníka k doplnění 
žádosti do 90 dnů ode dne doručení výzvy č.j. MěÚ-RpR/47891/2012 ze dne 17.12.2012 o podklady 
stanovené ve výzvě a současně usnesením č.j. MěÚ-RpR/47939/2012 ze dne 17.12.2012 rozhodl o 
přerušení řízení o dodatečném povolení stavby. Stavebník dne 10.4,2013 požádal stavební úřad o 
prodloužení lhůty k doplnění žádosti do 10.7.2013, na což stavební úřad zareagoval usnesením č.j. MěÚ- 
RpR/12491/2013 ze dne 15.4.2013, kterým stavebníkovi prodloužil lhůtu k doplnění žádosti do 10.7.2013.

Z předloženého spisového materiálu je zřejmé, že stavebník dodal dne 10.7.2013 doplněnou projektovou 
dokumentaci stavby pilnice, přičemž zároveň přislíbil, že v co nejkratší době dodá projektovou 
dokumentaci nového sjezdu a zpevněných ploch, která v té době byla dle slov stavebníka v projekční a 
inženýrské činnosti. Tyto podklady byly dodány dne 5.8.2013, přičemž stavební úřad na základě nutné 
potřeby shromáždění úplných podkladů pro vydání rozhodnutí vyzval stavebníka (č.j. MěÚ- 
RpR/26024/2013 ze dne 6.8.2013) k doplnění žádosti o rozhodnutí a závazná stanoviska dotčených 
orgánů a požární zprávu, a to do 180 dnů ode dne doručení výzvy. Zároveň usnesením č.j. MěÚ- 
RpR/26026/2013 ze dne 6.8.2013 přerušil řízení o dodatečném povolení stavby.

Odvolací správní orgán konstatuje, že stavebník svou žádost doplnil dne 6.8.2013 opožděně aniž by 
zažádal o prominutí zmeškání lhůty k provedení úkonu, přičemž stavební úřad mohl skutečně vydat 
usnesení o zastavení řízení dle ust. § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu. Na druhou stranu je ovšem 
nutno konstatovat, že stavebník v podání ze dne 10,7,2013 přislíbil doplnění zbývajících podkladů v co 
nejkratší době, přičemž stavební úřad se rozhodl stavebníkovi „dát šanci k doplnění žádosti“ namísto 
striktního uplatňování zákona, což odvolací správní orgán nepovažuje za závažné pochybení,

V. Právní názor odvolacího správního orgánu

V souladu s ustanovením § 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.

Vzhledem k tomu, že odvolací správní orgán shledal, že napadené rozhodnutí je nezákonné, nezbylo 
odvolacímu správnímu orgánu než v souladu s ustanovením § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu 
napadené rozhodnutí zrušit a věc vrátit stavebnímu úřadu k novému projednání, V souladu 
s ustanovením § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu vyslovuje odvolací správní orgán tento právní názor, 
jímž bude stavební úřad při novém projednání věci vázán:

Stavební úřad po nabytí právní moci rozhodnutí odvolacího správního orgánu vyzve stavebníka 
k doplnění žádosti, resp. projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o dodatečném povolení stavby o 
podklady uvedené v části'„lil. Vyhodnocení postupu stavebního úřadu odvolacím správním orgánem", 
přičemž žádost o vydání rozhodnutí o dodatečném povolení stavby a dokumentace pro vydání rozhodnutí 
o dodatečném povolení stavby musí být upraveny tak, aby tyto byly ve vzájemném souladu. K doplnění 
žádosti stavební úřad určí stavebníkovi přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neuposlechnutí výzvy 
k doplnění žádostí dle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu, případně též o možnosti prodloužení lhůty 
k provedení úkonu dle § 39 odst. 2 správního řádu.

Stavební úřad při novém projednání řádně a spolehlivě zjistí stav věci, o němž nejsou důvodné 
pochybnosti, na základě úplných a jednoznačných podkladů věc znovu projedná s řádně vymezeným 
okruhem účastníků řízení a s dotčenými orgány a na základě výsledku nového projednání znovu 
rozhodne v zákonem stanovené lhůtě, přičemž své rozhodnutí řádně a dostatečně přesvědčivě odůvodní.

V souvislosti s určením okruhů účastníků řízení odvolací správní orgán uvádí, že v průběhu odvolacího 
řízení bylo převedeno vlastnické právo k pozemku p.č. 3274/2 vk.ú. Valašská Bystřice. Dřičemž 
nabyvatelem tohoto pozemku se stal pan

Účastníci řízení - další dotčené osoby:
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PORTÁŠ výrobní družstvo Valašská Bystřice, Valašská Bystřice 365, 756 27 Valašská Bystřice 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K majáku 5001, 760 01 Zlín
Teíefónica Czech Republic, a,s,, Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00
Praha

Poučení účastníků:
Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se podle § 91 odst. 1 správního řádu nelze dále odvolat.

Rozhodnutí odvolacího správního orgánu je v právní moci, jestliže bylo oznámeno všem odvolatelům a 
účastníkům uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu.

otisk úředního razítka

Mgr. Ivan Švec
referent oddělení stavebního řádu

dokument opatřen elektronickým podpisem

Obdrží:
Účastníci, zástupci (IDDS)

PORTÁŠ výrobní družstvo Valašská Bystřice, IDDS: fpdr3jx 
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc 
Teíefónica Czech Republic, a.s., DLSS Zlín, IDDS: d79ch2h
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor právních služeb, IDDS: 96vaa2e 

na vědomí (IDDS)
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, IDDS: epqbwzr



Ověřovací doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě
Ověřuji pod pořadovým číslem 74741181-174249-150701071037, že tento dokument v listinné podobě, který 
vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 9 listů, se shoduje s obsahem 
dokumentu, jehož převedením vznikl.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a 
jejich soulad s právními předpisy.
Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným 
na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikaěních služeb a platnost 
zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 01.07.2015 v 07:10:46. Zaručený elektronický podpis byl 
shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči 
seznamu zneplatnených kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 01.07.2015 03:54:34, Údaje o zaručeném 
elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 1A 19 07, kvalifikovaný certifikát byl vydán 
akreditovaným poskytovatelem certifikačnícb služeb PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 
47114983] pro podepisující osobu (označující osobu) Mgr. Ivan Švec, Odvolací a přeskoumad řízení, 
Odbor územního plánování a stavebního řádu, 2559, Zlínský kraj [IČ 70891320]. Elektronický podpis byl 
označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným 
poskytovatelem čertifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 01.07.2015 v 07:10:46. 
Údaje o časovém razítku: datum a čas 30.06.2015 08:12:35, číslo kvalifikovaného časového razítka 2D C7 8B, 
kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem čerti fikačních služeb PostSignum 
Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983].

Vystavil: Město Rožnov pod Radhoštěm 
Pracoviště: Město Rožnov pod Radhoštěm 
V Rožnově pod Radhoštěm dne 01.07,2015

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Eliška Vydrová

Otisk úředního razítka:

Poznámka:
Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový 
přístup na adrese https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.

https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky
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Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm
Odbor životního prostředí
Palackého 480, 756 61 Rožnov p. R.______________

Spis.zn.: MěÚ/OŽP/1 ^376/201 5/OH/Šu-2'l9 Rožnov pod Radhoštěm 5.10.2015
Č.j.: MěÚ-RpR/36531/2015
Vyřizuje: oprávněná úřední osoba - Ing. Věra Šúlová 
Tel.: 571 661 285, e-mail: suiova.zp@roznov.cz

řiče

Vyjádření

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, die § 79 odst, 4 zákona 
Č. í 85/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, dává po doplnění chybějících podkladu ze dne
30.9.2015 kladné vyjádření k dodatečnému povolení terénních úprav na pozemku p.č. 728/í 
v k.ú. Valašská Bystřice, investor

Odůvodnění:
Městském ti úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru životního prostředí byla předložena zpráva k 
protokolu č. 0226/14 o rozborech vzorků navezených recyklátú a doplněná zpráva k protokolu č. 
3026/15 ze dne 29.9.2015 o výsledcích ekotoxikoiogických testů, které zpracoval íng. Miroslav 
Svajda, autorizovaný inženýr pro zkoušení a diagnostiku staveb. Dle předložených dokladů 
navezené stavební recykláty vyhovují ve všech ukazatelích požadavkům na kvalitu odpadů 
využívaných na povrchu terénu dle př\ č. 10. tab. 10.1 a 10.2 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o 
p o d m ínkách ukládání odpadů na skládky a jej i cli využívání na povrchu terénu a změn ě v yh lásky 
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Městský úřad Rožnov pod Radhoštem, 
odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán na úseku odpadového hospodářství podle 
§ 79 odst. 4 zákona č. I 85/2001 Sb.. o odpadech, v platném znění, proto vydal kladné vyjádření 
k dodatečnému povolení provedených terénních úprav na pozemku p.Č, 728/1 v k.ú. Valašská 
Bystřice.

otisk úředního razítka

Ing. Věra Šálová

referent odboru životního prostředí

Na vědomí:

MčÚ Rožnov p,R,, odbor výstavby a UP ~L. Pavelková, Letenská 1918, Rožnov pod Radhoštěm

mailto:suiova.zp@roznov.cz
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TESTSTAV spol. s r.o., Františka Lýska 1599/6, 700 30 Ostrava -  Běiský Les

Provozovna:
Technická zkušebna, Orlovská 347/160, 713 00 Ostrava - Heřmanice

ZPRÁVA K PROTOKOLU č.:2718/15 a PR1558990

AKCE: VÝSTAVBA PILNICE A MANIPULAČNÍCH PLOCH VE
VALAŠSKÉ BYSTŘICI, pare. č.:728/1

Vypracoval: Ing

B &--d.saoí. s r.o.
TECHNICKÁ ZKUŠEBNA 
provozovna:
Orlovská 347/160
713 00 Ostrava-Heřmanice

Datum: 29.9.2015 zpráva č. 3026/15 č. j.: 0979 Výtisk č.: 1
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Objednatel:

Zastoupení:

Zhotovitel:
TESTSTAV, spoi. s r.o.

6

700 30 Ostrava -  Bělský Les 

Provozovna:

Orlovská 347/160

713 00 Ostrava -  Heřmanice

IČ :62301268 

DIČ: CZ62301268

Zastoupení:

ing. zkušební technik

Autorizace v oboru Zkoušení a diagnostika staveb, číslo 1103307 (ČKAIT) 

Certifikace pro Nedestruktivní zkoušení ve stavebnictví, číslo 201-0112/NZS (APC)

Výstavba pilnice a manipulačních ploch ve Valašské Bystřici, plocha na parc.č.:728/1
Strana - 2 - (celkem 3)
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2. ODBĚR VZORKŮ

Na základě objednávky byl dne 1,9.2015 proveden akreditovaný odběr na parcele č.: 728/1 
v obci Valašská Bystřice. Jedná se o plochu, která byla průběžně zavážená cihelnými, betonovými 

a podobnými recykíáty. Na základě rozhodnutí ze dne 30.6.2015 Krajského úřadu Zlínského kraje 

byly provedeny ekotoxikologické testy dle tabulky 10.2 vyhl. č. 294/2005 sb. Rozhodnutí kraje je 

vedené pod číslem jednacím KUZL 34806/2015 a spisovou značku KUSP 43550/2012 ÚP-Zi.

Odběr byl proveden ve čtyřech bagrem vykopaných sondách do hloubky původního terénu. 

Jedná se o navážky v mocnosti od 0,5 -  1,5 m. Z každé sondy byly následně odebrány dva dílčí 

vzorky. Celkový počet dílčích vzorků bylo 8x.

Odebrané vzorky recyklátu byly dále v laboratoři TESTSTAV s.r.o. zmenšeny kvartací dle 
ČSN EN a odvezeny do laboratoře UNIGEO a.s., kde byly podrobeny chemickému rozboru.

Protokol č.: 2718/15 o odběru je v příloze této zprávy,

3. VYHODNOCENÍ

Ekotoxikologické testy jsou zaznamenány v akreditovaném protokolu vedeným pod číslem 

PR1558990 ze dne 25.9.2015.

Dle výsledků testů vzorek vyhovuje ve všech parametrech dle tabulky 10.2 vyhl. č. 
294/2005 sb.

V Ostravě 29.9.2015

SEZNAM PŘÍLOH

Protokoly o zkoušce: PR1558990, ekotoxikologický rozbor.

Protokol č.: 2718/15, odběr a zmenšování nestmeiených a stmelených směsí.

Výstavba pilnice a manipulačních píoch ve Valašské Bystřici, piocha na parc.č.;728/1
Strana - 3 - (celkem 3)
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Protokol o zkoušce
Zakázka : PR1558990 — Datum vystaveni : 25.9.2015

Zákazník UNIGEOa.s. Laboratoř : ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt Kontakt . Zákaznický servis
Adresa Místecká 329/258 Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany,

720 00 Ostrava - Hrabová 190 00, Česká republika

E - r n s i S : E-mail : customer.support@alsglobal.com
Telefon : +420 596706368 Telefon : +420 226 226 228
Fax : +420 596721197 Fax : +420 284 081 635

Projekt : Výstavba pilnice a manipulačních Stránka : 1 z 2
ploch ve Valašské Bystřici

čišíc objednávky DGZ/001/2151/2015 Datum přijeti vzorků : 10.9.2015
čísío předávacího : — Číslo nabídky : PR2014UNIGE-CZ0006
protokolu (CZ-122-14-0170)
Místo odběre : .... Datum zkoušky : 14.9.2015-25.9.2015
Vzorkoval ; zákazník Úroveň řízeni ■ Standardní QC dle ALS ČR interních

kvality postupů

Poznámky ___..

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.
Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu.

Za správnost odpovídá Zkušební laboratoř akreditovaná Č1A 
dle ČSN EN ISO/1EC 17025:2005

Jméno oprávněné osobv
4

/  7

Pozice
Environmental Business Unit 
Manager

A l_S ¡Z o rec h  R e  p  Lits Sic, £S,r.o.

3l0bal.cz ■
PSiOHT SOLUTíOHK

mailto:customer.support@alsglobal.com
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PR1558990 
UNIGEOa.s.
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Výsledky zkoušek

Matrice: ODPAD

ekotoxikoiogícké parametry - Scenedesmus (Pes m o rtešririus
Parametr

stimulace D. s. (původní vzorek) 

¡mobilizace {původní vzorek)

u m m u m n u
mortalita (původní vzorek)

w m u u m u w
inhíbice S. a. (původní vzorek)

Název vzorku 1399 R-materiál, 

cihelný
betonový recyklát

Identifikace vzorku PR1558990001
Datum odběru/čas odběru 10.9.2015 00:00

Metoda i-OQ —- Výsledek NM

Vyhodnocení výsledků není pro vzorky 
požadováno

ekotoxtkologické parametry - Poecilia reticuíata

ekotoxikoiogícké parametry * Sinapis alba

W-ALGF-VT 1.0

ÆÊËdày,.
W-DAPH-VT

1  L I__
W-FISHF-VT 

W-SINA-VT 1,0 %

23.6

0

0

14.4

Pokud zákazník neuvede datum 3 cos ocběru vzorku, laboratoř1 uvede jako datum odběru datum pfjetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorce 
Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuved) čas vzorkování, Nejistota je rozšířená nejistota měření 
odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k 2.
■) 'ěllivky: ;.OQ = Mez stanoviíeinosíi; NM -- Nejistotě měřeni

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

Přehled zkušebních metod
Analytické metody  i  Popis metody

Místo provedeni  zkoušky: Bendtova 1687/7,  česká Lípa, 470 01, Česká republika _  _  __ _  _ _ _ _ _  _ _  _ _ _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"w-ALGF-VT ™  _ ! CZ_SOP_DC6„ 0 7 3 5 2  (ČSN EN ISO 8692, STN’83_8303) Zkouška inhíbtce r'ůstu síaďkovodních řas. " ........................ "
W-DAPH-VT jCZ_SOP_D06_07_351 (ČSN EN ISO 6341, STN 83 8303} Zkouška inhibice pohyblivostí Daphnia magna (zkouška akutní

___ _ | toxicity). _ _ _ _ _  __  __ _ ___  __ _____ __
W-fIŠHF-VT CZ_SOP_D06_07_350 {ČSN EN ISO 7346-1, ČSN EN ISO 7346-2, STN 83 8303) Stanovení akutní letálnT"toxicity látek pro

_____ ____ _ sladkovodní ryby.__  __ ___  „ __ ___
W-SINA-VT CZ_SOP_DG6_07_353 (Věstník MŽP, ročník XVII, částka 4/2007, str. 13-14; Metodický pokyn odboru odpadu ke stanovení

ekotcxicity odpadů, Příloha č. 1 "Test na semenech hořčice bílé (Sinapis alba)", STN 83 8303} Test toxicity na semenech 
___  _ _ _ _ _ _ _  hořčice bílé (Sinapis alba)._ ___ ___ __ ____ ___  ____  ________ ____

Přípravné metody j Popis metody
Místo provedení zkoušky: Bendtova 1687/7, Česká Lípa, 470 01, Česká republika ________ _______ _____________ ___ _____ ___________ ___ __

*Š-PPHOM10 [ČSNEN 12457-4 Šíto vání a drcení vzorku na zrnitost < lÓ~mm.

*S-PPL24CE ČSN EN 12457-4 Příprava výluhu. Jednostupňová vsádková zkouška poměr kapalné a pevné fáze 10 L/kg pro materiály se
zrnitostí menší než 10 mm.

Symbol u metody značí neakreditovanou zkoušku. V případě, že laboratoř použila pro neakreditovanou nebo nestandardní matrici 
vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto 
protokolu v oddílu „Poznámky".
Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

A L S  C í r e c n  R e p u d l l c ,  s . r . o .
Na Harfě 338/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika 

www.alsglobal.cz

http://www.alsglobal.cz


AKREDITOVANÁ LABO R ATO Ř  Ú.1290 

Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

TE S T ST A v , spo i. s r.o
Technická zkušebna 

Orlovská 347
714 00 Ostrava-Heřmanice

A
ťfZSfl

Tel.: 596 241 190 Objednatel:
Fax: 596 241 190 Libor Kremel
e-mail: teststav@te$tstav. cz Valašská Bystřice 324
Číslo jednací: 0884 756 27 , okr. Vsetín
Datum vydáni: 7. záři 2015

Výtisk číslo: 1

Protokol č.: 2718/15
2 Zápis Odběr a zmenšování vzorků nestmelených a stmelených směsí

ČSN EN 13286-1

Stavba *: Výstavba pilnice a manipulačních ploch ve Valašské Bystřici
Objekt *: Nová manipulační plocha na parc.č.: 728/1
Datum odběru: 1.9,2015 Odběr provedt:
Okolní teplota a povětrnostní podmínky: polojasno Teplota vzorku: 25,1 °C
Druh vzorku, výrobce *: R-materiáí, cihelný, betonový recyklát
Popis vzorku/frakce *: recyklát frakce 0/8
Účel odběru vzorků *: pro chemický rozbor die vyhlášky č. 294/2005 sb.
Vlastnosti, které mají být zkoušeny *; rozbor die 297/2005 sb, tab.10.2
Identifikace místa odběru *: na pare. č. 728/1
Použité zařízení pro odběr vzorků: lopata, bagr
Metoda odběru vzorků: Odběr vzorků ze skládek

Plán odběru vzorku:
M hmotnost vzorku {min. 10kg): 50 kg
D max. zrno: 8 mm
yb obj. hmotnost volně sypaného materiálu: t500 kg/m3
Příklady doporučených objemových hmotností: příloha A, příloha B dle ČSN 72 1002

Jiné stanovení množství a velikost vzorků:
Hmotnost dílčích vzorků [kg]: 6,0 kg
Počet dííčích vzorků {min 5): 8 dílčích vzorků

Odběr č. Místo odběru vzorku Identifikace dávky Poznámky
- sonda č.1 1 -
- sonda Č.2 2 -
- sonda č.3 3 -
- sonda č.4 4 -

Metody zmenšování vzorků: Zmenšování souhrného vzorku kvartací
Vzorek byl zmenšen na vzorek: laboratorní
hmotnost zmenšeného vzorku [kg]: 5 kg

Poznámky: Údaje označené * - podle sdělení objednatele

Zkoušku proved!:

Vedoucí Technické zkušebny TESTSTAV:

Výsledky zkoušky se týkají pouze předmětu zkoušky. Bez písemného souhlasu zkušebny 
se nesmí proíokoí reprodukovat jinak než celý.
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Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm
Odbor životního prostředí
Palnckčho 480, 756 61 Rožnov o. R. _______________________ ________________________
Spis. Zn.: MČÚ-RpR/OŽP/l 4048/2015/S117 6! 8/246,6 Rožnov pod Radhoštem 14, 1.2016
Č.j.: MčlJ-RpR/OŽlVO 1083/2016
Vyřizuje: oprávněná úřední osoba -  RNDr. Tamara Slováčková 
Tel.: 571 661 276, mob. 739 503 699, e-mail: slovackova.zp@roznov.cz

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

ve smyslu § 4 odst. 7 zákona č, 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (stavební zákon)

Investor:

Dne 16. 4. 2015 obdržel odbor životního prostředí Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm 
rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, jako správního 
orgánu příslušného k přezkum němu řízení, ve kterém ruší vyjádření vodoprávního úřadu a vyjádření 
orgánu odpadového hospodářství, vydané v rámci koordinovaného závazného stanoviska č.j.: MěU- 
RpR/OŽP/25184/2013/8117333-246.6 ze dne 6. 9. 2013 k projektové dokumentaci stavby „Sjezd 
z komunikace III, třídy a manipulační plochy pro pilnici“ na pozemcích p.č. 3802/1, 3810/5, 728/1 
a p.č. 3925/1, 3926/1 v k.ú. Valašská Bystřice pro účel vydání územního rozhodnutí a stavebního 
povolení. Ve zbytku zůstává koordinované návazné stanovisko v platnosti.
Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. ČKAIT 13011678, datum zpracování červen
2013, včetně doplňků:

doplněk k výkresové a textové dokumentaci k akcí „Dodatečné povolení na změnu stavby před 
jejím dokončením ze skladu řeziva pro pilnici na pilnici a manipulační plochy“ -  doplnění 
projektové dokumentace o nohleclv pilnice s odlučovačem SPIN a o opravu v textové části, 
vypracované íng. ČKAIT 1301620
doplněk k textové dokumentaci k akci „Dodatečné povolení na změnu stavby před jejím 
dokončením ze skladu řeziva pro pilnici na pilnici a manipulační plochy“ -  doplnění projektové 
dokumentace v textové části pro dodatečné povolení -  Blc- Technické řešení s popisem staveb a 
řešení vnějších ploch, Ble -  Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany a B4.2. -  
Charakter provozované Činnosti pilnice, vypracované Ing. , ČKAIT
1301620

Předložená projektová dokumentace stavby řeší napojení pozemku p.č. 728/1 a 3810/5 sjezdem na 
silnici III. třídy (p.Č. 3802/3) a vybudování manipulační plochy na p.č. 728/1 a 3810/5. Místo připojení 
pozemku se nachází cca 40 m od místa stávajícího sjezdu na pozemek stavebníka. Šířka připojeni min. 
6 m, úrovňové, obousměrně jednopruhové, kryt asfaitobeton. Odvodnění vyspádováním směrem na 
pozemek stavebníka. Nově navržené manipulační plochy budou provedeny na hutněnou pláň z vrstvy 
Štěrkodrtě, Na p.Č. 728/1 plocha 1080 m2, na p.č. 3810/5 plocha 36 nr.

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, jako dotčený orgán (dále jen „městský úřad“) vydává 
k předložené dokumentaci „Sjezd z komunikace III. třídy a manipulační plochy pro pilnici“ ve
smyslu ustanovení § 4 odst, 7 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů,

A

mailto:slovackova.zp@roznov.cz


koordinované závazné stanovisko

k ochraně veřejných zájmů dle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů, kterým se 
mění koordinované stanovisko Č.j.: MěÚ-Rplí7OŽP/25184/2013/SIT/333-246.6 ze dne 6. 9. 2013 
v následujícím rozsahu:

1) Vodní hospodářství
Městský úřad Rožnov pod Radhoštem, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný 
vodoprávní úřad podle ustanovení § 66 zákona ě. 128/2000 s„ o obcích v platném znění, § 30 a 11 
zákona č. 500/2004 Sb,, správní řád v platném znění a § 106 odst. 1 zákona č, 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), k předložené 
projektové dokumentaci stavby „Sjezd z komunikace ÍÍI. třídy a manipulační plochy pro pilnici“ 
vydává podle § 18 odst. 1 vodního zákona

souhlasné vyjádření.

Odůvodnění:

Městský úřad Rožnov pod Radhoštem, odbor životního prostředí, při vydávání vyjádření vycházel 
z předložené projektové dokumentace, kterou vypracoval zhotovitel: Ing. . 6/2013.
V předložené projektové dokumentaci, v části „Souhrnná technická zpráva“ je řešeno odvodnění 
sjezdu vyspádováním krytu směrem na pozemek stavebníka do vsaku. Vzhledem na skladbu 
zpevněných ploch (propustné kameninové vrstvy), bude odstranění povrchových vod provedeno 
zasakováním do podzemních vod zpevněnými plochami. Na manipulačních plochách ani v pilnici 
nebude docházet k nakládání se závadnými látkami ve větším rozsahu, proto se na provozovatele 
tohoto zařízení nevztahuje povinnost zpracování havarijního plánu v souladu s ust. § 39, odst, 2 
vodního zákona.
Správní orgán na úseku vodního hospodářství nemá k projektové dokumentaci žádné připomínky, 
stavbou nebudou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem, proto vodoprávní úřad vydal souhlasné 
vyjádření.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Miroslav Dobeš

2) Odpadové hospodářství
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy 
podle § 71 písm. k) zákona č. 1 85/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, k předložené projektové dokumentací stavby „Sjezd z komunikace 111, třídy a 
manipulační plochy pro pilnici“ vydává podle § 79 odst. 4 písm. b) téhož zákona

souhlasné vyjádření.
Odůvodnění:
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, při vydávání vyjádření vycházel 
z předložené projektové dokumentace, kterou vypracoval zhotovitel: Ing. v 6/2013.
V předložené projektové dokumentaci, v části B Souhrnná technická zpráva je řešena kapitola 
nakládání s odpady v souladu se zákonem o odpadech. V rámci stavby se předpokládá vznik těchto 
druhů odpadů:
17 05 04 O zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

S případně vzniklými odpady obsahujícími zbytky škodlivin (N) bude nakládáno dle jejích skutečných 
vlastností. Vzniklé odpady budou předány k využití či odstranění oprávněné osobě, shromažďování 
odpadů a vedení evidence bude zajištěno v souladu se zákonem o odpadech a prováděcí vyhláškou Č. 
383/2001 Sb,, o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.

V rámci stavby manipulačních ploch byly dle předložené projektové dokumentace využity 
recyklované stavební a demoliční odpady (na ploše 960 nr). Městskému úřadu Rožnov pod 
Radhoštěm, odboru životního prostředí byla předložena zpráva k protokolu č. 0226/14 o rozborech



vzorků navezených recyklátů a doplněná zpráva k protokolu č. 3026/15 ze dne 29,9.2015 o výsledcích 
ekoťoxikologických testů, které zpracoval Ing. autorizovaný inženýr pro zkoušení a
diagnostiku staveb, Dle předložených dokladů navezené stavební recykláty vyhovují ve všech 
ukazatelích požadavkům na kvalitu odpadů využívaných na povrchu terénu dle pí\ č, 10, tab, 10,1 a 
10,2 vyhlášky č, 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb,, o podrobnostech nakládání s odpady. Městský úřad 
Rožnov pod Radhoštem, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán na úseku 
odpadového hospodářství podle § 79 odst. 4 zákona č, 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, 
proto vydal samostatné kladné vyjádření k dodatečnému povolení provedených terénních úprav na 
pozemku p.Č. 728/1 v k.ú. Valašská Bystřice ze dne 5.10.2015 pod spis.zn, 
MěÚ/OŽP/14376/2015/OH/ŠU-249.

Z hlediska nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby správní orgán na úseku odpadového 
hospodářství nemá k projektové dokumentaci stavby žádné připomínky, proto vydal souhlasné 
vyjádření.

Oprávněná úřední osoba: Ing, Věra Sulová

Stanoviska k ochraně ostatních zájmů chráněných zvláštními předpisy, zůstávají v 
koordinovaném závazném stanovisku č.j.: MěÚ-RpR/OŽP/25184/2013/SIT/333~246,6 ze dne 6. 9. 
2013 v platnosti.

Závěr:
Městský úřad Rožnov p. Radit, vydává ve věci „Sjezd z komunikace III. třídy a manipulační 
plochy pro pilnici“,

kladné koordinované závazné stanovisko

za výše uvedených podmínek.

Poučení:
Toto koordinované závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. 
Podle § 149 zák. ě. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nezákonné závazné 
stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný Krajský úřad Zlínského 
kraje.

MĚSTSKY ÚŘAD
ROŽNOV pod Radhoštěm 

Odbor životního prostředí

Ing. Marie Hrabovská
vedoucí odboru životního prostředí 

MěU Rožnov p. Radh.

Obd rží:

MěU Rožnov p.R., odbor výstavby a UP, Letenská 1918, 756 61 Rožnov p.R.



f S É ř i ■  Krajský úřad
Zlínského kraje

Odbor územního plánování a 
stavebního řádu
Oddělení stavebního řádu

Doručeno dle rozdělovníku

datum oprávněná úřední osoba číslo jednací
27.4.2016 Mgr. Ivan Švec KUZL 27603/2016

ROZHODNUTÍ

spisová značka 
KUSP 16860/2016 ÚP-IS

Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu (dále ien „odvolací 
sorávní orgán"), bylo postoupeno odvolání, které dne 8.2.2016 podala pani

- -  "icnem
' (dále jen „odvolatelka"), proti rozhodnutí IVlesiSKenu «««v.« . .ožnov 

pod̂  Radhoštem, oaooru výstavby a územního plánování (dále jen „stavební úřad") č.j. 
MěÚ-RpR/01006/2016 ze dne 28.1,2016 (dále jen „napadené rozhodnutí“). Tímto rozhodnutím stavební 
úřad za použití ust. § 129 odst. 2 a 3 a § 1 1 1  až 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31. 12. 2012 (dále jen „stavební zákon") a ust. § 5 
a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 
stavebního řádu, dodatečně povolil stavbu

pilnice a manipulační plochy

na pozemcích pare č 728/1 a 3810/5 v katastrálním území Valašská Bystřice (dále též „stavba"). 
Stavebníkem je

i (dále jen „stavebník"). Ve výroku č. li napadeného rozhodnutí stavební úřad stanovil 
podmínky pro dokončení rozestavěné stavby. Ve výroku č. III napadeného rozhodnutí stavební úřad 
stanovil, že námitky odvolatelky uvedené v bodech 1-18 se zamítají a námitkám uvedeným v bodech 21 a 
22 bylo vyhověno.

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu jako příslušný odvolací 
správní orgán podle ust. §67 odst, 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a § 89 odst. 1 a §178 zákona č. 500/2004 Sb,, správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen “správní řád"), přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které 
vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy a správnost rozhodnutí v rozsahu námitek 
uvedených v odvolání a na základě zjištěných skutečností rozhodl podle ust. §90 odst. 1 písm. c) 
správního řádu tak, že napadené rozhodnutí stavebního úřadu č.j. MěÚ-RpR/01006/2016 ze dne
28.1.2016

m ě n í

a to tak, že výrok č. íll napadeného rozhodnutí po provedené změně zní:
* *Námitky Mgr. zplnomocněného zástupce účastníka řízení p a n í' á, který

nesouhlasí s dodatečným povolením stavby pilnice a manipulačních ploch uvedené v bodech 1~20 
se zamítají. Námitkám uvedeným v bodech 21-22 bylo vyhověno.“

Ve zbytku se dle ust. § 90 odst. 5 správního řádu napadené rozhodnutí potvrzuje.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajský úřad Zlínského kraje !Č:70891320
třída Tomáše Bati 21 tel.:, fax: 677 043 452
761 90 Zlín e-mail: podatelna@kr-zfinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

mailto:podatelna@kr-zfinsky.cz
http://www.kr-zlinsky.cz
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Zbylé podklady doplnil stavebník dne 5.10.2015, přičemž stavební úřad poté přípisem č.j. MěÚ- 
RpR/39470/2015 ze dne 26.10,2015 oznámil všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům 
nové projednání věci a zároveň nařídil termín konání ústního jednání na den 19.11.2015 v 9:00 hodin se 
schůzkou pozvaných na obecním úřadě ve Valašské Bystřici. Stavební úřad ve výše uvedeném připíšu 
poučil účastníky řízení a dotčené orgány o koncentraci řízení o dodatečném povolení stavby. Dne 
27.10.2015 požádal zástupce stavebníka o přeložení jednání z důvodu jeho účasti na soudním jednání u 
Krajského soudu v Ostravě ve stejném termínu. Stavební úřad poté přípisem ze dne 29.10.2015 
informoval účastníky řízení a dotčené orgány o tom, že ústní jednání bylo přeloženo na 26.11.2015.

O průběhu ústního jednání byl pořízen protokol, který je součástí správního spisu. Odvoiatelka na ústním 
jednání mimo jiné uvedla, že trvá na svých již dříve uplatněných námitkách, a že doplněné výkresové 
části a textové části projektové dokumentace týkající se odlučovače SPIN jsou v rozporu. Na základě 
výsledku ústního jednání byi stavebníkem dne 8.12.2015 doplněn dodatek k textové části projektové 
dokumentace popisující funkci odlučovače SPIN, o čemž stavební úřad uvědomil dne 9.12.2015 
účastníky řízení a poučil je o možnosti seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádření se 
k těmto podkladům, a to do 5 dnů ode dne doručení oznámení ze dne 9,12.2015, Tohoto práva nikdo 
z řad účastníků řízení nevyužil,

Dne 14.1.2016 bylo do spisu doplněno nové koordinované závazné stanovisko odboru životního prostředí 
Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm z téhož dne, které obsahuje souhlasná závazná stanoviska 
orgánů vodního a odpadového hospodářství a zároveň upozorňuje na to, že stanoviska k ochraně 
ostatních zájmů chráněných zvláštními právními předpisy, zůstávají v koordinovaném závazném 
stanovisku č.j, MěO-RpR/OŽP/25184/2013/SIT/333-246.6. ze dne 6.9.2013 v platnosti (tento závěr 
vychází z výrokové části rozhodnutí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského 
kraje č.j. KUZL 23988/2015 ze dne 15,4.2015, kterým bylo koordinované závazné stanovisko ze dne 
6.9.2013 přezkoumáváno). Stavební úřad přípisem z téhož dne o tomto uvědomil účastníky řízení a 
poučil je o možnosti seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádření se k těmto podkladům, a 
to do 5 dnů ode dne doručení oznámení ze dne 14.1.2016, Tohoto práva nikdo z řad účastníků řízení 
nevyužil.

Po takto vedeném řízení o dodatečném povolení stavby přistoupil stavební úřad dne 28.1.2016 k vydání 
napadeného rozhodnutí, kterým dodatečně povolil stavbu, stanovil podmínky pro její dokončení a rozhodl 
o námitkách odvolatelky. Proti napadenému rozhodnutí podala odvoiatelka dne 8.2.2016 odvolání, 
Stavební úřad poté postupem dle § 86 odst. 2 správního řádu zaslal stejnopis podaného odvolání všem 
účastníkům, kteří se mohli proti rozhodnutí odvolat, a vyzval je, aby se k tomuto odvolání vyjádřili do 5 
dnů ode dne doručení výzvy ze dne 11.2.2016. K podanému odvolání se zrad účastníků řízení o 
dodatečném povolení stavby nikdo nevyjádřil. Stavební úřad následně přípisem ze dne 26.2,2016 předal 
spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu.

II, Posouzení včasnosti a přípustnosti odvolání

Odvolací správní orgán se po obdržení podaného odvolání a příslušného spisového materiálu nejprve 
zabýval otázkou, zda se jedná o odvolání řádné, tzn. podané účastníkem řízení v zákonné lhůtě,

Z předloženého spisového materiálu je zřejmé, že stavební úřad na základě žádostí odvolatelky ze dne 
23.8.2011 rozhodl usnesením č.j. MěÚ-RpR/44755/2011 ze dne 16.9.2011 o tom, že odvoiatelka je 
účastníkem řízení o dodatečném povolení stavby.

Z údajů o doručení napadeného rozhodnutí bylo odvolacím správním orgánem dále zjištěno, že 
odvolatelce (resp, jejímu zástupci) bylo napadené rozhodnutí doručeno dne 28.1.2016, Proti 
napadenému rozhodnutí podala odvoiatelka dne 8.2,2016 odvolání, tedy v zákonem stanovené 
patnáctidenní lhůtě, S ohledem na předešlé lze konstatovat, že podané odvolání je odvolání řádné.

III. Vyhodnocení postupu stavebního úřadu odvolacím správním orgánem
Odvolací správní orgán následně přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání 
rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy a správnost napadeného rozhodnutí v rozsahu námitek 
uvedených v odvolání, přičemž vycházel z podkladů předložených stavebním úřadem spolu s podaným 
odvoláním.

Vzhledem ke skutečnosti, že dne 1, ledna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 350/2012 SbM kterým se mění 
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a některé související zákony, který ve svém článku El. Přechodná ustanovení v bodu Č. 14 
stanoví, že správní řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou případů uvedených v tomto bodu, 
postupoval odvolací správní orgán v odvolacím řízení podle dosavadního právního předpisu, tj. podle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění platném do 
31.12,2012,
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Odvolací správní orgán konstatuje, že stavební úřad se v rámci nového projednání věci snažil postupovat 
v souladu s právním názorem stanoveným v rozhodnutí odvolacího správního orgánu č.j. KUZL 
34806/2015 ze dne 30.6.2015. Stavební úřad vyzval stavebníka k doplnění žádosti a stavebníkem byla 
žádost o dodatečné povolení stavby v průběhu řízení o dodatečném povolení stavby doplňována, což 
v konečném důsledku vedlo k tomu, že:

textové a výkresové části projektové dokumentace stavby jsou ve vzájemném souladu

ve spise je obsaženo koordinované závazné stanovisko odboru životního prostředí Městského 
úřadu Rožnov pod Radhostěm č.j. MěÚ-RpR/OŽP/01083/2016 ze dne 14.1.2016, které obsahuje 
souhlasná závazná stanoviska orgánů vodního a odpadového hospodářství včetně jejich 
odůvodnění

k žádosti bvlv též doloženy zpráva a protokol o ekotoxikologických testech (vypracoval Ing.
autorizovaný inženýr pro zkoušení a diagnostiku staveb, ČKAIT 1103307} dle 

tabulky 10.2 vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 
na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve 
znění pozdějších předpisů včetně vyjádření odboru životního prostředí Městského úřadu Rožnov 
pod Radhoštěm č.j. MěÚ-RpR/36531/2015 ze dne 5.10.2015 k výše uvedené zprávě a protokolu

Kromě toho je též nutno konstatovat, že stavební úřad ve výroku napadeného rozhodnutí již nestanovuje 
povinnost k náhradě nákladů řízení dle ust. § 79 odst. 5 správního řádu.

Odvolací správní orgán konstatuje, že stavební úřad měl vyžadovat doplňující koordinované závazné 
stanovisko odboru životního prostředí Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm již na začátku nového 
projednání věci. Rozhodnutím odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje 
č.j. KUZL 23988/2015 ze dne 15.4.2015 byly zrušeny body 1) a 2) koordinovaného závazného stanoviska 
odboru životního prostředí Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm č.j. MěÚ- 
RpR/OŽP/25184/2013/S1T/333-246.6 ze dne 6,9.2013 obsahující závazná stanoviska vodoprávního 
úřadu a orgánu odpadového hospodářství pro absenci odůvodnění těchto závazných stanovisek. Ve 
zbytku zůstalo výše uvedené koordinované závazné stanovisko v platnosti, ovšem ve věci závazných 
stanovisek vodoprávního úřadu a orgánu odpadového hospodářství byla věc vrácena odboru životního 
prostředí Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm k novému projednání. Stavební úřad tedy vedl řízení 
o dodatečném povolení stavby, ačkoli ve spise absentoval důležitý podklad pro vydání rozhodnutí. Tento 
podklad pro vydání rozhodnutí byl však do spisu projednávané věci ještě před vydáním rozhodnutí 
doplněn a účastníkům řízení byla ze strany stavebního úřadu poskytnuta možnost se s tímto podkladem 
seznámit a učinit k němu svá vyjádření. Proto nezbývá odvolacímu správnímu orgánu nic než 
konstatovat, že stavební úřad měl při vydání rozhodnutí o dodatečném povolení stavby všechny potřebné 
podklady pro vydání meritorního rozhodnutí.

Odvolací správní orgán rovněž poukazuje na skutečnost, že stavební úřad ve výroku č. III napadeného 
rozhodnutí stanovil, že námitky odvolatelky uvedené v bodech 1-18 se zamítají a námitkám uvedeným 
v bodech 21 a 22 bylo vyhověno. Stavební úřad však opomněl ve výroku napadeného rozhodnutí 
stanovit, jak rozhodl o námitkách uvedených v bodech č. 19 a 20. V těchto námitkách odvolateika 
konkrétně namítala, že se stavební úřad nedostatečně zabýval skladem pohonných hmot a maziv, a že 
v projektové dokumentaci není řešen případný únik provozních kapalin a jejich míšení s povrchovými 
vodami, přičemž zároveň odvolateika upozornila na nutnost zpracování havarijního plánu dle vyhl. č. 
450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, 
způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve 
znění pozdějších předpisů. Stavební úřad se v odůvodnění napadeného rozhodnutí na str, 23 vypořádal 
s těmito námitkami odvolatelky tak, že uvedl úvahy na vyvrácení tvrzení uváděných odvolatelkou, přičemž 
k námitce č. 19 uvedl, že ji zamítá a k námitce č, 20 uvedl, že se s ní neztotožňuje. Odvolací správní 
orgán konstatuje, že z výše uvedeného plyne, že stavební úřad nedal odvolateíce ve věci námitek 
uvedených pod č. 19 a 20 za pravdu, tudíž měl (a pravděpodobně i chtěl) o těchto námitkách rozhodnout 
ve výroku č. III napadeného rozhodnutí tak, že je zamítá. Z tohoto důvodu přistoupil odvolací správní 
orgán k postupu dle ust. § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu, kdy výrok č. III napadeného rozhodnutí 
změnil (resp. uvedl do souladu s odůvodněním napadeného rozhodnutí) tak, že výrok č. lil napadeného 
rozhodnutí do nrovedť=né změně zní: „Námitky Mgr. >, zplnomocněného zástupce účastníka
řízení paní který nesouhlasí s dodatečným povolením stavby pilnice a manipulačních
ploch uvedené v bodech 1-20 se zamítají. Námitkám uvedeným v bodech 21-22 bylo vyhověno.“

K napadenému rozhodnutí odvolací správní orgán uvádí, že toto obsahuje výrok, odůvodnění a poučení o 
možnosti podání opravného prostředku jak to předepisuje ust. § 68 odst. 1 správního řádu. Výrok 
napadeného rozhodnutí obsahuje druh a účel dodatečně povolované stavby, údaje o jejím umístění, a 
podmínky pro dokončení dodatečně povolované stavby, neboť se jedná o rozestavěnou stavbu. 
Odůvodnění obsahuje důvody výroku rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní
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orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů a rovněž informace o tom, jak se stavební 
úřad vypořádal s námitkami odvolatele.

Dle ust. § 129 odst. 2 stavebního zákona lze stavbu dodatečně povolit pokud:
,,a) není umístěna v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, politikou územního rozvoje, s územně 
plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o 
asanaci území nebo s předchozími rozhodnutími o území,
b} není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje,

c) není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním 
právním předpisem.”

Stavební úřad v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl, že rozestavěná stavba pilnice a 
manipulačních ploch se dle územního piánu obce Valašská Bystřice (schválen zastupitelstvem obce 
Valašská Bystřice dne 8.3.1996 včetně jeho navazujících změn) nachází v plochách průmyslové výroby 
(resp. v plochách průmyslového areálu), ve kterých je realizace takové stavby možná, Tento závěr 
stavebního úřadu je ověřitelný z územního plánu obce Valašská Bystřice a je správný.

To, že stavba není prováděna na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje, lze 
dovodit zejména z toho, že k dodatečně povolované stavbě byla vydána souhlasná koordinovaná 
závazná stanoviska odboru životního prostředí Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm ze dne 
6,9.2013 a 14.1.2016. K otázce souladu s obecnými požadavky na výstavbu odvolací správní orgán 
uvádí, že vzhledem k povaze záměru je nutné zkoumat zejména to, zda záměr splňuje požadavky 
stanovené v ust. § 14 vyhí. č. 268/2009 SbM o technických požadavcích na stavby, věznění do 31.1.2012 
(dále jen „OTP"), ve kterém je stanoveno následující:

„(1) Stavba musí zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na osoby a zvířata byly na takové úrovni, která 
neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro prostředí s pobytem osob nebo zvířat, a to i na 
sousedících pozemcích a stavbách.

(2) Při zajišťování ochrany staveb proti vnějšímu hluku, zejména od dopravy, se musí přednostně 
uplatňovat opatření urbanistické před opatřeními chránícími jednotlivé stavby tak, aby byly splněny 
podmínky pro ochranu hluku v chráněném venkovním prostoru, chráněném venkovním prostoru staveb a 
chráněném vnitřním prostoru staveb.

(3) Požadovaná vzduchové neprůzvučnost obvodových plášťů budov, stěn a příček mezi místnostmi je 
dána normovými hodnotami. Požadovaná kročejová neprůzvučnost stropních konstrukcí s podlahami je 
dána normovými hodnotami.

(4) Všechna zabudovaná technická zařízení působící hluk a vibrace musí být v budovách s obytnými a 
pobytovými místnostmi umístěna a instalována tak, aby byl omezen přenos hluku a vibrací do stavební 
konstrukce a jejich šíření, zejména do chráněného vnitřního prostoru stavby.

(5) Instalační potrubí se musí vést a připevnit tak, aby nepřenášela do chráněných vnitřních prostorů 
stavby hluk způsobený při jejich používání ani zachycený hluk cizí. “

Z předloženého spisového materiálu vyplývá, že k projektové dokumentaci stavbv byly v listopadu roku 
2011 a poté v září roku 2013 vypracovány hlukové studie (vypracoval Ing. ' zabývající se
jednak hlukem ze stavby pilnice a dále ze sjezdu ze silnice lil. třídy a manipulačních ploch. K těmto 
hlukovým studiím byla vydána závazná stanoviska Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, a to č.j. 
KHSZL 06232/2012 ze dne 23.4.2012 a č.j. KHSZL 14304/2013 ze dne 6.11.2013.

Vzhledem k tomu, že odvolatelka vznesla v odvolání podaném dne 19,5.2014 proti rozhodnutí stavebního 
úřadu č.j. MěÚ-RpR/15357/2014 ze dne 22.4.2014 mimo jiné i námitky proti obsahu výše uvedených 
závazných stanovisek Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, zabývalo se těmito závaznými 
stanovisky v rámci postupu dle ust. § 149 odst. 4 správního řádu Ministerstvo zdravotnictví ČR ve svém 
sdělení č.j. MZDR 49732/2014-6/OVZ ze dne 18.5.2015. Ministerstvo zdravotnictví ČR ve zmiňovaném 
sdělení mimo jiné stanovilo, že stavebníkem předložená hluková posouzení jsou úplná. Vzhledem 
k tomu, že předmětná hluková posouzení dodatečně povolované stavby jsou kladná (k tomu viz dále na 
str. 10 v části „IV. Vypořádání námitek uplatněných odvoiatelkou v podaném odvolání"), nezbývá nic než 
konstatovat, že dodatečně povolovaná stavba splňuje náležitosti dle ust. § 14 OTP.

Ve věci splnění obecných požadavků na výstavbu je nutno v souvislosti s dodatečně povolovanou stavbu 
zohlednit též požadavky vyplývající z ust. § 46 OTP, které stanovuje následující:

„(1) Schodiště ve stavbách pro výrobu a skladování musí mít první a poslední stupeň schodišťového 
ramene výrazně rozeznatelný od okolní podlahy.

(2) Vnitřní povrchy stěn, podlah a jiných konstrukcí v provozech prašných nebo v provozech s výskytem 
škodlivých látek musí být snadno čistitelné.
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(3) Pracoviště bez denního osvětlení nebo s uměle vytvářeným mikroklimatem se smí zřizovat při 
dodrženi podmínek hygienických, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

(4) Ve stavbách pro výrobu a skladování se zřizují hygienická zařízení v souladu s příslušnými 
normovými hodnotami."

Předmětná stavba obsahuje schodiště, kterým se lze dostat z přízemí (resp. nadzemního podlaží) do 
prostoru podpíií (resp. podzemního podlaží). Z půdorysů obou podlaží stavby je zřejmé, že toto schodiště 
je uzavřeno uzamykatelným ocelovým poklopem. Vzhledem ktomu, že schodiště bude zakrýváno 
ocelovým poklopem, odvolací správní orgán konstatuje, že tímto opatření odpadá nebezpečí jakéhokoli 
úrazu a požadavek dle ust. § 46 odst. 1 OTP je stavebníkovým návrhem splněn. Stavbu pilnice tvoří 
dvoupodlažní objekt dřevěné konstrukce s podlahou z betonové mazaniny, z čehož odvolací správní 
orgán dovozuje, že konstrukce objektu pilnice jsou snadno čistitelné. Pokud se týká osvětlení stavby 
pilnice, k tomu se vyjadřovala ve svém souhlasném závazném stanovisku Krajská hygienická stanice 
Zlínského kraje č.j. KHSZL 06232/2012 ze dne 23.4.2012 tak, že pracovní prostory posuzované stavby 
budou mít zajištěné přirozené denní osvětlení dřevěnými okny s izolačním dvojsklem a z provozních 
důvodů též otevřenými vraty na východní straně pilnice, přičemž dle výše uvedeného závazného 
stanoviska bude denní osvětlení pracovních prostor odpovídat technické normě ČSN 730580-4 Denní 
osvětlení budov. K tomu odvolací správní orgán doplňuje, že pracovní prostory stavby pilnice se budou 
nacházet v nadzemním podlaží, neboť v podzemním podlaží má být proveden pouze základ pro rámovou 
pilu a dopravní pás pro přepravu hrubých odřezků z rámové pily. Krajská hygienická stanice Zlínského 
kraje ve výše uvedeném závazném stanovisku rovněž uvedla k umělému osvětlení stavby to, že to bude 
realizováno zářivkami o intenzitě 300 fx, což je v souladu s požadavky technické normy ČSN EN 12464- 
1. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje ve výše uvedeném souhlasném závazném stanovisku 
rovněž vzala na vědomí, že záchod a umývárna budou oběma pracovníky pilnice (stavebníkem a jeho 
bratrem) využívány ve vedlejším rodinném domě č.p. 324 na pozemku st.p. 449/1 v k.ú. Valašská 
Bystřice (ve kterém stavebník a jeho bratr bydlí), vzdáleném od stavby pilnice ccá 40 m. Na základě výše 
uvedeného odvolací správní orgán konstatuje, že stavba splňuje též požadavky ust. § 46 OTP.

V souiadu s ust. § 68 odst. 5 správního řádu obsahuje napadené rozhodnutí i řádné poučení účastníků 
řízení o možnosti podat proti vydanému rozhodnutí odvolání s poučením v jaké Ihůtě a u kterého 
správního orgánu se odvolání podává. V souladu se zákonem určil stavební úřad i okruh účastníků řízení, 
když toto postavení přiznal osobám, jimž toto postavení náleží dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) a § 27 odst. 2 
správního řádu, S ohledem na předešlé odvolací správní orgán konstatuje, že postup stavebního úřadu 
v průběhu řízení a při vydání napadeného rozhodnutí byl v souladu se zákonem.

IV. Vypořádání námitek uplatněných odvolatelkou v podaném odvolání

Odvoíatelka podala dne 8.2.2016 proti napadenému rozhodnutí odvolání, ve kterém namítala toto: 

stavební úřad nerozhodl ve výroku napadeného rozhodnutí o námitkách pod body 19 a 20. 

odvoíatelka trvá na dosud vznesených námitkách a na obsahu původního odvolání ze dne

nebyla aktualizována hluková studie, ačkoli byla stavebníkem změněna projektová dokumentace

předložená hluková studie uvažuje jakožto možné zdroje hluku pouze objekt pilnice, 
vysokozdvižný vozík, cyklon a dopravník, Nezvažuje však další možné zdroje hluku jako je hluk 
z motoru nákladních automobilů, používání mechanického zařízení těchto automobilů, broušení 
v pilnici, hluk z motorové pily, pásového dopravníku, ručního ukládání dřeva. Je nutno též zvážit, 
že se pilnice nachází v hlubokém údolí, kde se bude hluk odrážet a zvyšovat od kopcovitého 
terénu. V hlukové studii chybí podklady, ze kterých zpracovatel studie vycházel

stavební úřad nemůže konstatovat, že se hluk bude zjišťovat ex post a následně se tedy budou 
řešit i následky překračování limitů protihlukovými bariérami směrem k obytné zóně. Stavební 
úřad musí chránit práva všech účastníků po celou dobu řízení, musí postupovat preventivně. 
Tím, že hodlá řešit hluk následně, tak připouští,.že posouzení hluku je chybné, že stavba bude 
působit hluk větší, než je uváděný a v neposlední řadě poškozuje již předem práva odvolatelky

manipulace s motorovou pilou 1 hodinu denně mimo prostory pilnice není příležitostnou činností 
mimo prostory pilnice.

nelze uvěřit tomu, že objekt nebude při práci větrán okny, a že se bude větrat pouze mimo 
pracovní dobu

v technické zprávě projektové dokumentace stavby se uvádí, že odlučovač měl být umístěn nad 
střešní konstrukcí pilnice, ale o větu dříve se psalo, že objekt pilnice bude tvořit hlukovou bariéru

19.5.2014

stavby
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mezi odlučovačem a rodinným domem ve vlastnictví odvoíatelky. Projektová dokumentace stavby 
byla sice v tomto ohiedu přepracována, ale bez vysvětlení jak budoucí, tak i původně plánované 
polohy odlučovače

rozptylová studie není kompletní a vychází pouze z dílčích a zkreslených předpokladů, přesto je 
považována dle správního orgánu za dostačující, neboť v ní není počítáno s dalšími zdroji 
znečištění ovzduší, čímž jsou provozy Družstva Portáš, prachy z řeziva, manipulované kulatiny, 
provozem vozidel strojů, provozem pásového dopravníku a dalších skutečností namítaných 
odvolatelkou v řízení. V rozptylové studií je počítáno pouze s cyklonem, čímž je tato studie 
neúplná a nepřesná. Kromě toho nemohla rozptylová studie z roku 2011 reflektovat stav dle 
pozměněné projektové dokumentace

stavební úřad se ve smyslu rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 2 As 44/2005 -  116 
nezabýval činiteli, které by mohly narušovat tzv. pohodu bydlení, resp. zabýval se jimi pouze 
v minimální míře a především zcela nepodrobil přezkoumání narušení jednotlivých činitelů jak 
jednotlivě, tak ve vzájemné souvislosti

stavba je v rozporu s ust. § 14 OTP. Stavební úřad hodlá řešit případný hluk a vibrace až 
následně, po zkušebním provozu, ačkoli by bylo možno stavbu umístit ve větší vzdálenosti od 
rodinného domu č.p. 363 na pozemku st.p, 583 v k.ú. Valašská Bystřice

stavební úřad zamítl námitku č. 9 s tím, že nemůže předjímat, za jakých okolností bude stavebník 
stavbu realizovat a užívat. Takové odůvodnění je nepřezkoumatelné. Není ve stavebníkových 
silách, aby stavbu užíval v souladu s technickou zprávou, resp. aby celý provoz pilnice zvládali 
dvě osoby (stavebník a jeho bratr). Pokud by toto stavební úřad řádně zkoumal, pak by zjistil 
odvolatelkou tvrzenou nereálnost technické zprávy a na to navazující chybné studie a stanoviska, 
které nepočítají s tím, že mohou být současně v provozu pila a odlučovač samostatně, další dva 
stroje obsluhované stavebníkem a jeho bratrem a nákladní automobil

Stavební úřad uvedl ve svém stanovisku k podanému odvolání následující:

námitkami napadající hlukové posouzení se v rámci předchozího odvolacího řízení zabývalo 
Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci přezkumu závazného stanoviska KHS ZK, Die názoru 
MZČR jsou předložená hluková posouzení úplná

projektová dokumentace byla doplněna v takovém rozsahu, který neměl vliv na změnu či 
doplnění stanovisek dotčených orgánů (např. podrobný popis odlučovače SPIN)

- již v předchozím odvolacím řízení odvolací správní orgán uvedl, že se neztotožňuje s názorem, 
že by rozptylová studie byla úplná a nepřesná

stavební úřad řádně zdůvodnil námitky týkající se otázky tzv. pohody bydlení

- stavební úřad nemůže předjímat skutečnost, že stavba bude užívána v rozporu s dodatečným 
povolením a projektovou dokumentací. V projektové dokumentaci nedošlo k žádným účelovým 
změnám, byl pouze podrobně řešen od počátku navržený odlučovač

K první odvolací námitce odvolací správní orgán uvádí, že této námitce bylo vyhověno ve výroku tohoto 
rozhodnutí, Podrobnější odůvodnění této námitky je pak uvedeno na str, 4 tohoto rozhodnutí v části „III. 
Vyhodnocení postupu stavebního úřadu odvolacím správním orgánem“.

Ve věci druhé odvolací námitky odvolací správní orgán konstatuje, že v ust. § 114 odst, 3 stavebního 
zákona je stanoveno toto: „O námitce, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební úřad 
rozhodne na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek dotčených orgánů nebo 
technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. Nedošlo-ii k dohodě o 
námitce občanskoprávní povahy, stavební úřad si o ní učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v 
případě námitek týkajících se existence práva nebo rozsahu vlastnických práv." Z odůvodnění 
napadeného rozhodnutí je zřejmé, že stavební úřad vypořádal námitky uplatněné odvolatelkou tak, že 
své úvahy opíral o údaje z projektové dokumentace stavby (autorizoval ing, . autorizovaný
inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 1300959), závazných stanovisek dotčených orgánů a případně též 
z doplňujících vyjádření dotčených orgánů, neboť odvolatelka v průběhu řízení o dodatečném povolení 
stavby rozporovala též závazná stanoviska dotčených orgánů. Způsob, jakým se stavební úřad vypořádal 
v odůvodnění napadeného rozhodnutí s námitkami uplatněnými odvolatelkou, je naprosto vyčerpávající a 
odvolací správní orgán nemá k vypořádání odvolatelčiných námitek co dodat. Dále odvolací správní 
orgán uvádí, že drtivá většina odvolacích námitek uplatněných v odvolání ze dne 8.2.2016 byla 
uplatňována již v odvolání ze dne 19,5,2014, přičemž odvolání ze dne 19.5.2014 obsahovalo ještě tyto 
odvolací námitky:
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v projektové dokumentaci jsou zásadní pochybení, pro která je nutno považovat napadené 
rozhodnutí za nesprávné, až nepřezkoumatelné, přičemž z tohoto důvodu nelze považovat 
projektovou dokumentaci za dostačující pro vydání rozhodnutí o dodatečném povolení stavby

stavební úřad si velmi chabě a neúplně vyložil, proč by mělo být vyhověno zájmu 
podnikatelskému před ochranou zájmů obyvatel, životního prostředí, ochranou před imisemi, 
vibracemi a hlukem

v řízení není nikterak doložen projekt skladu paliva a mazacích hmot. Dále není zřejmé v jakém 
množství nebo jakým způsobem budou tyto materiály skladovány, co nastane v případě jejich 
nežádoucího úniku do okolí

v projektové dokumentaci je naprosto opomenuté řešení odvádění kontaminovaných vod {resp. 
nakládání s nimi), což je nutné vyřešit tak, aby byly dodrženy všechny závazné právní normy, 
které tyto případy upravují

- v řízení nebyl doložen havarijní pián ve smyslu vyhl. č, 450/2005 Sb,, o náležitostech nakládání 
se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich 
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů

stavební úřad se nechce zabývat skutečnostmi, že celá lokalita tvoří chráněnou oblast přirozené 
akumulace vod dle nařízení vlády č. 40/1978 Sb., a že se dotčené území nachází ve lil. zóně 
CHKO Beskydy

předmětem řízení není projekt dešťové kanalizace. Za nezbytnou součást stavebního projektu lze 
však bezesporu považovat projekt připojení na tuto již schválenou kanalizaci, který bude řešit 
odvádění povrchových vod z podstatně rozšířených zpevněných ploch jak po stránce kvality, tak i 
kvantity

ve zprávě pana Ing. < chybí posouzení vodního výluhu materiálu. Autor zprávy se
dále odvolává v protokolu na vyhl. č. 297/2005 Sb., Vkar* t .̂k přísné požadavky na
posouzení stavebních odpadů. Ke zprávě pana ing. /  vydal odbor životního
prostředí Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm své vyjádření ze dne 13.3.2014, přičemž 
vzhledem k závadnosti výše uvedené zprávy nemůže být tato zpráva podkladem pro vydání 
vyjádření. Dle názoru odvolatelky bude nutné vypracovat nové posouzení o nezávadnosti 
skladovaných materiálů, přičemž pro zamezení pochybností o kvalitě nového posouzení 
nezávadnosti materiálů na dotčených pozemcích odvolatelka požaduje, aby nadřízený správní 
orgán zavázal správní orgán prvního stupně provést protokolární odběr vzorku za účasti všech 
účastníků řízení

stavební úřad postupoval nezákonně při vyzývání k doplnění žádosti. Stavebník nedoplnii žádost 
o dodatečné povolení stavby ve ihůtě 90 dnů stanovené stavebním úřadem, přičemž stavební 
úřad dále vedl řízení o žádosti o dodatečné povolení stavby, ačkoli jej měl usnesením dle § 66 
odst, 1 písm. c) správního řádu zastavit

Odvolací správní orgán konstatuje, že projektová dokumentace stavby byla v minulosti rozporuplná a 
neúplná, a že u některých podkladů pro vydání rozhodnutí (koordinované závazné stanovisko odboru 
životního prostředí Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm č.j. MěÚ-RpR/OŽP/25184/2013/S1T/333- 
246.6 ze dne 6.9.2013 a vyjádření téhož správního orgánu sp, zn. MěÚ/OŽP/1Q080/2014/OH/ŠU“249 ze 
dne 13,3,2014) musel odvolací správní orgán konstatovat, že jsou nesprávné, resp. neúplné. Odvolací 
správní orgán však v rámci tohoto odvolacího řízení ověřil, že stavební úřad v rámci nového projednání 
věci dodržel právní názor stanovený v rozhodnutí č.j. KUZL 34806/2015 ze dne 30.6.2015, když v rámci 
nového projednání věci;

byly textové a výkresové části projektové dokumentace stavby uvedeny do vzájemného souladu

spis řízení dodatečného povolení stavby byl doplněn o koordinované závazné stanovisko odboru 
životního prostředí Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm č.j. MěÚ-RpR/OŽP/01083/2016 ze 
dne 14.1.2016, které obsahuje souhlasná závazná stanoviska orgánů vodního a odpadového 
hospodářství včetně jejich odůvodnění

bvlv k žádosti též doloženy zpráva a protokol o ekotoxikologických testech (vypracoval Ing.
autorizovaný inženýr pro zkoušení a diagnostiku staveb, ČKAIT 1103307) dle 

tabulky 10.2 vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 
na povrchu terénu a změně vyhlášky č, 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve 
znění pozdějších předpisů včetně vyjádření odboru životního prostředí Městského úřadu Rožnov 
pod Radhoštěm č.j. MěÚ-RpR/36531/2015 ze dne 5.10.2015 k výše uvedené zprávě a protokolu

Odvolací správní orgán uvádí, že stavební úřad se v odůvodnění napadeného rozhodnutí snažil řádně 
poukázat na skutečnosti, vzhledem ke kterým by měla být stavba dodatečně povolena i v souvislosti
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$ ochranou obyvatel, životního prostředí atd., přičemž úvahy stavebního úřadu uvedené v odůvodnění 
napadeného rozhodnutí vycházejí zejména z údajů z projektové dokumentace stavby (autorizoval Ing.

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 1300959), závazných stanovisek 
dotčených orgánů a případně též z doplňujících vyjádření dotčených orgánů, neboť odvolatelka 
v průběhu řízení o dodatečném povolení stavby rozporovaia též závazná stanoviska dotčených orgánů. 
Vzhledem k tomu, že odvolací správní orgán zjistil, že stavební úřad splnil požadavky vyplývající 
z právního názoru dle rozhodnutí odvolacího správního orgánu č.j. KUZL 34806/2015 ze dne 30.6.2015, 
a že úvahy stavebního úřadu jsou přezkoumatelné z úplných a správných podkladů pro vydání 
rozhodnutí, nezbývá než konstatovat, že stavební úřad postupoval v řízení o dodatečném povolení stavby 
správně.

K námitce týkající se skladu paliva a mazacích hmot odvolací správní orgán stejně jako stavební úřad 
uvádí, že dle projektové dokumentace dodatečně povolované stavby bude jakožto sklad paliva a 
mazacích hmot využíván stávající sklad, který je součástí stávající pilnice na pozemku st.p. 448 vk.ú. 
Valašská Bystřice. Z tohoto důvodu nepovažuje odvolací správní orgán za nutné doplnit projektovou 
dokumentaci o údaje a případně výkresovou část skladu paliv a mazacích hmot. Ve věci nutnosti 
havarijního plánu odvolací správní orgán shodně jako stavební úřad konstatuje, že z projektové 
dokumentace dodatečně povolované stavby vyplývá, že na manipulačních plochách ani v pilnici nebude 
docházet k nakládání se závadnými látkami ve větším rozsahu, proto se na provozovatele tohoto zařízení 
nevztahuje povinnost zpracování havarijního plánu v souladu s § 39 odst. 2 zák. č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pokud se týká řešení 
odvádění kontaminovaných vod, odvolací správní orgán konstatuje, že pokud by toto skutečně bylo nutno 
do projektové dokumentace zahrnout, zajisté by příslušný vodoprávní úřad uplatnil tento požadavek 
v procesu vydávání koordinovaného závazného stanoviska. Takový požadavek však vodoprávním 
úřadem uplatněn nebyl.

Odvolací správní orgán dále konstatuje, že z postupu stavebního úřadu nevyplývá, že by se nezabýval 
skutečnostmi, že celá lokalita tvoří chráněnou oblast přirozené akumulace vod dle nařízení vlády č. 
40/1978 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, 
Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy, a že se dotčené území nachází ve lil, zóně CHKO 
Beskydy. Stavební úřad si k projednání žádosti vyžádal závazná stanoviska dotčených orgánů včetně 
odboru životního prostředí Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm a Agentury ochrany přírody a 
krajiny České republiky, Správy chráněné krajinné oblastí Beskydy. Stavební úřad v rámci řízení o 
dodatečném povolení stavby vycházel mimo jiné i z těchto závazných stanovisek, přičemž je primárně na 
těchto dotčených orgánech aby stanovily, zda dodatečným povolením stavby dojde či nedojde k zásahu 
do chráněné oblasti přirozené akumulace vod nebo do chráněné krajinné oblasti Beskydy.

Ve věci námitky týkající se dešťové kanalizace odvolací správní orgán konstatuje, že z projektové 
dokumentace stavby vyplývá, že do již povolené dešťové kanalizace budou napojeny pouze dešťové 
vody ze střechy a dešťové vody z manipulačních ploch budou zasakovat do pozemku pod těmito 
plochami. Z tohoto důvodu není dle názoru odvolacího správního orgánu nutno dokládat k projektové 
dokumentaci dodatečně povolované stavby samostatný projekt dešťové kanalizace.

Ke zprávě Ing. ... ,,1y a následnému vyjádření odboru životního prostředí Městského úřadu
Rožnov pod Radhoštěm odvolací správní orgán uvádí, že přípisem č.j. KUZL 24709/2015 ze dne
16.4.2015 dal odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje podnět k odboru
životního prostředí Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm ke zrušení vyjádření sp. zn. 
Mě0/OŽP/10080/2014/OH/ŠU-249 ze dne 13.3.2014 postupem dle §156 odsí. 2 správního řádu (toto 
vyjádření bylo usnesením odboru životního prostředí Městského úřadu pod Radhoštěm č.j. MěÚ- 
RpR/15609/2015 ze dne 28.4.2015 zrušeno). V rámci nového Droiednání věci byla doložena k žádosti 
zpráva a protokol o ekoíoxikologických testech (vypracoval Ing. autorizovaný inženýr pro
zkoušení a diagnostiku staveb, ČKAIT 1103307) dle tabulky 10.2 vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů včetně kladného vyjádření odboru 
životního prostředí Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm č.j. MěÚ-RpR/36531/2015 ze dne
5.10.2015 k výše uvedené zprávě a protokolu. Zvýše uvedeného je tedy zřejmé, že odvolatelce bylo 
postupem výše uvedených správních orgánů vyhověno námitce týkající se neúplnosti podkladů 
předložených stavebníkem a nesprávnosti postupu odboru životního prostředí Městského úřadu Rožnov 
pod Radhoštěm. Tyto nedostatky však byly napraveny, kdy stavebník předložil odboru životního prostředí 
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm úplné podklady k učinění vyjádření, které bylo kladné,

Pokud se týká otázky nezákonnosti postupu stavebního úřadu a překročení lhůty k doplnění žádosti, zda 
má odvolatelka patrně na mysli situaci, kdy stavební úřad na základě rozhodnutí odvolacího správního 
orgánu č.j. KUZL 62091/2012 ze dne 12.9.2012 vyzval stavebníka k doplnění žádosti do 90 dnů ode dne 
doručení výzvy č.j. MěÚ-RpR/47891/2012 ze dne 17.12.2012 o podklady stanovené ve výzvě a současně 
usnesením č.j. MěÚ-RpR/47939/2012 ze dne 17,12.2012 rozhodl o přerušení řízení o dodatečném
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povolení stavby. Stavebník poté dne 10.4.2013 požádal stavební úřad o prodloužení lhůty k doplnění 
žádosti do 10.7.2013, na což stavební úřad zareagoval usnesením č.j. MěÚ-RpR/12491/2013 ze dne
15.4.2013, kterým stavebníkovi prodloužil lhůtu k doplnění žádostí do 10,7.2013. Z předloženého 
spisového materiálu je zřejmé, že stavebník dodal dne 10,7.2013 doplněnou projektovou dokumentaci 
stavby pilnice, přičemž zároveň přislíbil, že v co nejkratší době dodá projektovou dokumentaci nového 
sjezdu a zpevněných ploch, která v té době byla dle slov stavebníka v projekční a inženýrské Činnosti. 
Tyto podklady byly dodány dne 5.8.2013, přičemž stavební úřad na základě nutné potřeby shromáždění 
úplných podkladů pro vydání rozhodnutí vyzval stavebníka (č.j. MěÚ-RpR/26024/2013 ze dne 6.8.2013) 
k doplnění žádosti o rozhodnutí a závazná stanoviska dotčených orgánů a požární zprávu, a to do 180 
dnů ode dne doručení výzvy. Zároveň usnesením č.j. MěÚ-RpR/26026/2013 ze dne 6.8,2013 přerušil 
řízení o dodatečném povolení stavby. Odvolací správní orgán konstatuje, že stavebník svou žádost 
doplnil dne 6.8.2013 opožděně aniž by zažádal o prominutí zmeškání lhůty k provedení úkonu, přičemž 
stavební úřad mohl skutečně vydat usnesení o zastavení řízení dle ust. § 66 odst. 1 písm. c) správního 
řádu. Na druhou stranu je ovšem nutno konstatovat, že stavebník v podání ze dne 10.7.2013 přislíbil 
doplnění zbývajících podkladů v co nejkratší době, přičemž stavební úřad se rozhodl stavebníkovi „dát 
šanci k doplnění žádosti" namísto striktního uplatňování zákona, což odvolací správní orgán nepovažuje 
za závažné pochybení.

K třetí odvolací námitce odvolací správní orgán uvádí, že úpravy v textové a výkresové části se týkaly 
pouze popisu a zákresu vířivého odlučovače SPIN pro snižování emisí. Vzhledem k tomu, že odvolací 
správní orgán v průběhu druhého odvolacího řízení zjistil, že v projektové dokumentaci stavby se ohledně 
popisu a zákresu tohoto odlučovače vyskytují nepřesnosti a nesprávnosti (např. nezakreslení 
v pohledech), bylo nutno tyto nepřesnosti a nesprávnosti opravit. Tyto opravy však v konečném důsledku 
nemají vliv na předložená hluková posouzení, neboť dle textové části projektové dokumentace stavby 
(resp, jejího doplňku ze dne 8,12.2015) není vířivý odlučovač SPIN zdrojem hluku, nýbrž slouží jako 
výduch jemných prachových částic do atmosféry.

Pokud se týká dalších námitek napadajících hluková posouzení stavby, odvolací správní orgán 
konstatuje, že těmito se zabývalo v době předchozího (druhého) odvolacího řízení Ministerstvo 
zdravotnictví ČR ve svém sdělení č.j. MZDR 49732/2G14-6/OVZ ze dne 18.5.2015 v rámci přezkumu 
stanoviska Krajské hygienické stanice Zlínského kraje č.j. KHSZL 14304/2013 ze dne 6.11.2013 
postupem dle § 149 odst. 4 správního řádu, neboť odvolatelka v podaném odvolání napadala i obsah 
výše uvedeného závazného stanoviska. Vzhledem ktomu, že výše uvedené stanovisko Krajské 
hygienické stanice Zlínského kraje se odkazuje též na předchozí stanovisko č.j, KHSZL 06232/2012 ze 
dne 23.4.2012, zabývalo se Ministerstvo zdravotnictví ČR i tímto stanoviskem. Ministerstvo zdravotnictví 
ČR potvrdilo stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje č.j. KHSZL 14304/2013 ze dne
6.11.2013, přičemž k předloženým hlukovým posouzením stanovilo, že tato jsou úplná. Pokud se týká 
opatření proti hluku, ta dle názoru Ministerstva zdravotnictví ČR nebudou prováděna až následně, nýbrž 
v rámci zkušebního provozu stavby, přičemž kolaudační souhlas s užíváním stavby může být vydán až 
při kladném výsledku zkušebního provozu stavby. Odvolací správní orgán se proto neztotožňuje 
s námitkami odvolatelky týkajícími se hlukových posouzení stavby.

Ministerstvo zdravotnictví ČR se rovněž zabývalo i otázkou činnosti motorové pily prováděné 1 hodinu 
denně mimo vnitřní prostory pilnice, když ve svém sdělení ze dne 18.5.2015 uvedlo, že se jedná o zdroj 
hluku, který je proměnný jak z hlediska umístění ve venkovním prostoru, tak z hlediska délky provozu 
tohoto zdroje hluku, přičemž proto podmiňuje Krajská hygienická stanice Zlínského kraje souhlas se 
stavbou záměru měřením hluku v chráněném venkovním prostoru staveb nejbližší obytné zástavby po 
dobu zkušebního provozu stavby, kterým bude doloženo nepřekročení hygienických limitů hluku. 
Odvolací správní orgán k výše uvedenému pouze dodává, že dle souhrnné technické zprávy se má 
krácení kulatiny ve venkovních prostorách pilnice dít pouze v ojedinělých případech.

Odvolací správní orgán se neztotožňuje s názorem odvolatelky, že by předložená rozptylová studie b\/!» 
neúplná a nepřesná. Na základě předložené rozptylové studie (vypracovala RNDr. 
rozhodl odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje dne 30.1.2012 pod č.j. 
KUZL 88815/2011 o povolení stavby středního zdroje znečišťování ovzduší a jeho uvedení do 
zkušebního provozu dle § 17 odst. 1 písm. c) a d) zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů z čehož odvolací správní orgán dovozuje, že rozptylová studie je dostatečná, Kromě 
toho odvolací správní orgán uvádí, že pokud se má rozptylová studie zabývat navrhovanou stavbou 
pilnice, nelze po stavebníkovi požadovat, aby se tato studie zabývala též souborem staveb ve vlastnictví 
společnosti PORTÁŠ výrobní družstvo Valašská Bystřice. V neposlední řadě odvolací správní orgán 
konstatuje, že rozptylová studie uvažuje jakožto zdroj znečišťování ovzduší vířivý odlučovač SPIN pro 
snižování emisí, sestávající z jednoho cyklonu o průměru 1250 mm, tedy stejný vířivý odlučovač, který 
řeší projektová dokumentace stavby i po jejích úpravách.

Pokud se týká námitky ve věci tzv. „pohody bydlení", odvolací správní orgán konstatuje, že tato námitka 
byla stavebním úřadem vypořádána jednak s odkazem na stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj č.j.
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21280/99-32, dále na rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn, 2 As 44/2005-116 ze dne 2.2.2006 a 
též s odkazem na projektovou dokumentaci a souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů. Pojem 
„pohoda bydlem"' zahrnuje souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a 
vhodné pro všechny kategorie uživatelů, respektive aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného 
bydlení. Pohoda bydlení je dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí např. nízkou 
hladinou hluku (z dopravy, výroby, zábavních podniků, ze stavebních prací apod.) čistotou ovzduší a 
přiměřeným množstvím zeleně, nízkými emisemi pachů a prachu, osluněním atd. V daném případě 
přichází vzhledem k povaze záměru a vzdálenosti rodinného domu č.p. 363 na pozemku stp. 583 v k.ú. 
Valašská Bystřice od dodatečně povolované stavby (cca 70 m) v úvahu posuzovat hladinu hluku, prachu 
a emisí v dané lokalitě.

K záměru byla zpracována dvě hluková posouzení, která byla rovněž podkladem pro vydání závazných 
stanovisek Krajské hygienické stanice Zlínského kraje. Závěry hlukových posouzení jsou takové, že 
hodnota hluku z provozu pilnice nepřekročí hygienické limity hluku v denní době, a to za předpokladu, že 
práce prováděná v pilnici bude při zavřených vratech na západní straně (tedy na straně k rodinnému 
domu Č.p. 363 na pozemku st.p. 583 v k.ú. Valašská Bystřice ve vlastnictví odvolatelky) a oknech. 
Hlukové studie rovněž vychází z předpokladů, že stavebníkem budou provedena tato protihfuková 
opatření:

- zvýšení zvukové izolace obvodové konstrukce opláštěním i z vnitřní strany dřevěnými deskami na
sraz ti. 2,5 cm

vyplnění vnitřního prostoru pilnice minerální vlnou s vyšší měrnou hmotností tloušťky 140 mm

opatření vrat z vnitřní strany minerální izolací s vyšší měrnou hmotností a překrytí drátěným
pletivem s malými oky nebo děrovaným plechem

Jak již bylo uvedeno výše, oběma hlukovými posouzeními se ve svých závazných stanoviscích zabývala 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, přičemž závazná stanoviska vydaná Krajskou hygienickou 
stanicí Zlínského kraje byla souhlasná. Tato souhlasná závazná stanoviska byla rovněž podrobena 
přezkumu ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR, které ve sdělení č.j, MZDR 49732/2014-6/OVZ ze dne
18,5.2015 tato závazná stanoviska potvrdilo a shledalo, že stavebníkem předložená hluková posouzení 
jsou úplná. Z hlediska hluku je pohoda bydlení v napadeném rozhodnutí zajištěna i podmínkami 
vyplývajícími ze závazných stanovisek Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, dfe kterých má být 
mimo jiné provedeno v rámci zkušebního provozu stavby í měření v chráněném prostoru rodinného domu 
č.p. 363 na pozemku st.p. 583 v k.ú, Valašská Bystříce, přičemž pokud bude docházet k překročení 
hlukových limitů denní doby, budou po projednání s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje 
navržena další protihluková opatření.

V podmínkách napadeného rozhodnutí se též objevuje další podmínka vyplývající ze závazných 
stanovisek Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, dle které bude během zkušebního provozu stavby 
provedeno měření prachu v pracovním ovzduší pilnice, aby mohla být provedena případná opatření 
k ochraně zdraví před nepříznivými účinky nadměrné expozice prachu, pokud budou tímto měřením 
prokázána, přičemž protokol o měření bude předložen Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se 
sídlem ve Zlíně k posouzení.

K 2 áměru byly rovněž zpracovány rozptylová studie a odborný posudek dle (dnes již neúčinného) ust. 
§17 odst. 5 zák. č. 86/2002 Sb,, o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (zpracovány paní 
RNDr. V Závěry těchto dokumentů jsou takové, že posuzovaný záměr nezpůsobí
narůst ročních imisních Koncentrací suspendovaných částic PM10 tak, aby byl překročen imisní limit pro 
průměrnou roční koncentraci. Rovněž se v těchto dokumentech uvádí, že posuzovaný záměr nebude dle 
provedených výpočtů přispívat významnou měrou k případnému zatížení ovzduší koncentracemi 
suspendovaných částic PMio, přičemž ve skutečnosti by měly být imisní koncentrace hodnocené 
škodliviny nižší o cca 20% (v souladu s garancí výrobce vířivého odlučovacího zařízení SPIN). Výše 
uvedené dokumenty byly podklady pro rozhodnutí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského 
úřadu Zlínského kraje dne 30.1.2012 pod č.j. KUZL 88815/2011 o povolení stavby středního zdroje 
znečišťování ovzduší a jeho uvedení do zkušebního provozu dle § 17 odst. 1 písm. c) a d) zák. č. 
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů z čehož odvolací správní orgán dovozuje, 
že rozptylová studie a odborný posudek jsou dostatečné.

V rámci řízení o dodatečném povolení stavby je stavební úřad oprávněn posoudit dodatečně 
povolovanou stavbu z hledisek uvedených v ust. § 129 odst. 2 stavebního zákona, což stavební úřad 
učinil. Dodatečně povolovaná stavba se nedotkne osobnostních práv odvolatelky ani práva na soukromí 
nad míru přiměřenou poměrům v intencích § 1012 a § 1013 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, Odvolatelka vůči sousednímu pozemku nedisponuje žádným individuálním (zvláštním) právem 
na to, aby se výstavba na něm omezila více, než jaká omezení standardně vyžadují obecné poměry 
v území, jež jsou vyjádřeny v územním piánu obce Valašská Bystřice. Z podkladů pro vydání rozhodnutí
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o dodatečném povolení stavby je zřejmé, že dodatečně povolovaná stavba splňuje všechny podmínky 
stanovené právními předpisy na úseku stavebního řádu včetně podmínek, které byly stanoveny 
dotčenými orgány.

Odvolací správní orgán je si však vědom, že práh vnímání negativních účinků stavby je u jednotlivých 
osob zcela subjektivní a nemusí se ve všech případech shodovat s hranicí, kterou striktně stanoví právní 
předpisy. Přestože tedy stavba (resp, její provoz) nepřekračuje limitní hodnoty negativních účinků, může 
být zdrojem obtěžování "nad míru přiměřenou poměrům", což je kategorie občanského zákoníku, který s 
ní pracuje v rámci právní úpravy sousedských práv. Odvolací správní orgán k tomu dále uvádí, že dle 
rozsudku Nejvyššího správního soudu publikovaného ve sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 
ročník 2006 pod č. 850/2006 je pohoda bydlení souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení 
bylo zdravé a vhodné pro všechny kategorie uživatelů, resp. aby byla vytvořena vhodná atmosféra 
klidného bydlení; pohoda bydlení je v tomto pojetí dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního 
prostředí, např. nízkou hladinou hluku (z dopravy, výroby, zábavních podniků, ze stavebních prací aj.), 
čistotou ovzduší, přiměřeným množstvím zeleně, nízkými emisemi pachů a prachu, ostuněním apod.; pro 
zabezpečení pohody bydlení se pak zkoumá intenzita narušení jednotlivých činitelů a jeho důsledky, tedy 
objektivně existující souhrn činitelů a vlivů, které se posuzují každý jednotlivě a všechny ve vzájemných 
souvislostech". Současně je dle uvedeného rozhodnutí soudu třeba přihlížet i k subjektivním hlediskům 
daným způsobem života osob, jichž se má stavba dotýkat, pokud tyto subjektivní nároky na pohodu 
bydlení nevybočují v podstatné míře od obecných standardů se zohledněním místních zvláštností dané 
lokality. Určité zatížení okolí způsobuje každá stavba, přičemž po vlastnících okolních staveb je 
spravedlivé požadovat, aby takovéto zatížení snášeli, pokud je přiměřené poměrům a nevybočuje 
v podstatné míře od obecně požadovatelných standardů na bydlení s přihlédnutím ke konkrétním 
zvláštnostem lokality. Při rozhodování o umisťování a povolování (včetně dodatečného povolování) 
staveb dochází často ke střetu různých zájmů a to zejména zájmu stavebníka, opírající se zpravidla o 
jeho vlastnické právo k pozemku a o legitimní očekávání, že za splnění zákonem stanovených podmínek 
obdrží příslušný povolovací úkon stavebního úřadu a dále zájmu souseda stavebníka o to, aby budoucí 
stavba nenarušila jeho vlastnické právo. Vlastnické právo každého subjektu je pak omezeno vždy, a to 
přinejmenším vlastnickými právy ostatních subjektů, jimž je zákonem poskytovaná stejná právní ochrana. 
Každá i stávající zástavba se může postupně rozvíjet a měnit s čímž je pak spojeno i určité narušení 
stávajícího zažitého způsobu bydlení. V průmyslové lokalitě v části obce zvané „Na Valše", ve které se 
dle průvodní zprávy projektové dokumentace dodatečně povolované stavby navíc nachází též pilnice a 
dřevozpracující Výrobní družstvo Portáš, pak neize vyloučit určitý vliv jednotlivých podnikatelských staveb 
a jejich umístění na okolní pozemky či stavby. Podstatné je, aby míra tohoto vlivu nebyla neúnosná. 
Odvolatelka nemůže mít subjektivní veřejné právo na to, aby poměry území, v němž se nachází její 
nemovitosti, byly navždy zakonzervovány a nemohly se měnit. Změny ve využití území v průběhu času, 
včetně nejrůznějších stavebních a podnikatelských aktivit, jsou přirozenou součástí vývoje společnosti. 
V území vymezeném v územním plánu obce Valašská Bystřice jako průmyslový areál nelze vyloučit určitý 
vliv jednotlivých staveb a jejich umístění na okolní pozemky či stavby. Vdaném případě s ohledem na 
rozsah povolované stavby, navrhovaný způsob užívání, navrhovaná protihluková opatření a na 
vzdálenost stavby od okolních staveb na sousedních pozemcích nelze předpokládat, že by dodatečně 
povolovaná stavba měla neúnosný vliv na okolní zástavbu. S ohledem na výše uvedené proto nezbývá 
než konstatovat, že dodatečně povolovaná stavba není v rozporu s požadavky na tzv, „pohodu bydlení".

Souladem záměru s ust. § 14 OTP se odvolací správní orgán zabýval v odůvodnění tohoto rozhodnutí na 
str. 5 v části „III. Vyhodnocení postupu stavebního úřadu odvolacím správním orgánem. Řízení o 
dodatečném povolení stavby je řízením návrhovým, přičemž stavební úřad je proto povinen projednat 
předložený návrh a nepřísluší mu do tohoto návrhu jakýmkoli způsobem zasahovat. Správní orgán tak 
rozhoduje o podaném návrhu, a pokud uzná, že návrh je doložen všemi potřebnými podklady a je 
opodstatněný, tak návrhu vyhoví. V opačném případě může návrh zamítnout, anebo zastavit řízení o 
tomto návrhu. Stavební úřad měl k dispozici v řízení o dodatečném povolení stavby závazná stanoviska 
Krajské hygienické stanice a hluková posouzení, ze kterých vycházel při rozhodování o dodatečném 
povolení stavby. Pokud se týká provádění případných opatření proti hluku, ta nebudou prováděna až 
následně, nýbrž v rámci zkušebního provozu stavby, přičemž kolaudační souhlas s užíváním stavby 
může být vydán až při kladném výsledku zkušebního provozu stavby.

K poslední odvolací námitce odvolací správní orgán uvádí, že odvolatelka uvedla v námitce označené č.9 
toto: „ Namítánj, že s ohledem na osobu stavebníka, který započal stavbu před tím, než měl pravomocné 
stavební povolení, resp. dokonce započal stavbu před tím, než o stavební povolení požádal, je nutno 
zvažovat, že žádné předpoklady, které jednotlivé části stavebně technické dokumentace nebo vyjádření 
dotčených orgánů přejímají, nelze brát za jisté, je nutno zvažovat, že takové předpoklady bude stavebník 
porušovat. Týků se to nejenom technických kritérií stavby, ale zejména způsobu provozování stavby a 
způsobu technologických postupů při výrobě."
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Stavební úřad se s výše uvedenou námitkou vypořádal tak, že nemůže předjímat skutečnost, že 
stavebník bude porušovat podmínky, za jakých je oprávněn stavbu realizovat, popř, i užívat a proto 
námitku zamítl. Odvolací správní orgán konstatuje, že se ve věci námitek odvoiatelky týkající se způsobu 
provádění či užívání dodatečně povolované stavby jedná o pouhé spekulace, přičemž nelze předjímat, 
zda budou čí nebudou činnosti v rámci užívání stavby prováděny 2 osobami. Dále odvolací správní orgán 
uvádí, že stavební úřad se v odůvodnění napadeného rozhodnutí snažil řádně poukázat na skutečnosti, 
vzhledem ke kterým by měla být stavba dodatečně povolena i v souvislosti s ochranou obyvatel, životního 
prostředí atd., přičemž úvahy stavebního úřadu uvedené v odůvodnění naoadenáho rozhodnutí vycházejí 
zejména z údajů z projektové dokumentace stavby (autorizoval Ing. autorizovaný inženýr
pro pozemní stavby, ČKAIT 1300959), závazných stanovisek dotčených orgánů a případně též 
z doplňujících vyjádření dotčených orgánů, neboť odvolatelka v průběhu řízení o dodatečném povolení 
stavby rozporovala též závazná stanoviska dotčených orgánů.

Odvolatelka rozporovala závazná stanoviska dotčených orgánů Krajské hygienické stanice Zlínského 
kraje a odboru životního prostředí Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm i ve druhém odvolacím 
řízení, přičemž tato závazná stanoviska byla přezkoumána Ministerstvem zdravotnictví České republiky a 
odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje. Zatímco Ministerstvo 
zdravotnictví ČR závazná stanoviska Krajské hygienické stanice Zlínského kraje potvrdilo, odbor 
životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje zrušil body 1 a 2 koordinovaného 
závazného stanoviska odboru životního prostředí Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm č.j, MěÚ- 
RpR/OŽP/25184/2013/S1T/333-246.6 ze dne 6.9.2013 a dal podnět ke zrušení vyjádření odboru 
životního prostředí Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm sp. zn, MěÚ/OŽP/10080/2014/OH/Šu-249 
ze dne 13.3,2014, které bylo posléze skutečně zrušeno. K záměru pak bylo vydáno koordinované 
závazné stanovisko odboru životního prostředí Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm č.j. MěÚ- 
RpR/OŽP/01083/2016 ze dne 14.1,2016, které obsahuje souhlasná závazná stanoviska (bez podmínek) 
orgánů vodního a odpadového hospodářství včetně jejich odůvodnění a vyjádření odboru životního 
prostředí Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm č.j. MěÚ-RpR/36531/2015 ze dne 5.10.2015 ke 
zprávě a protokolu o ekotoxikologických testech (vypracoval Ing. autorizovaný inženýr
pro zkoušení a diagnostiku staveb, ČKAIT 1103307) dle tabulky 10.2 vyhl. č. 294/2005 Sb., o 
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Byť odvolatelka opět 
projevila nesouhlas se závaznými stanovisky výše uvedených dotčených orgánů, odvolací správní orgán 
konstatuje, že závazná stanoviska dotčených orgánů byla již přezkoumána a jejich další přezkum již není 
možný.

S ohiedem na výše uvedené odvolací správní orgán rozhodl dle ust. § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu 
tak, že výrok č. lil napadeného rozhodnutí změnil (resp. doplnil dle údajů vyplývajících z odůvodnění 
napadeného rozhodnutí) a ve zbytku napadené rozhodnutí dle ust, § 90 odst. 5 správního řádu potvrdil.

V. Závěr odvolacího správního orgánu

Odvolací správní orgán podle § 90 odst. 1 písm. c) správního rádu dospěl k závěru, že napadené 
rozhodnutí je ve výroku č. III nesprávné, resp. neúplné, neboť nebylo rozhodnuto o všech odvoiatelkou 
uplatněných námitkách (konkrétně o námitkách č, 19 a 20). Proto odvolací správní orgán napadené 
rozhodnutí v této části změnil, když odvolací správní orgán na základě údajů uvedených v odůvodnění 
napadeného rozhodnutí zařadil námitky č. 19 a 20 do výroku napadeného rozhodnutí.

Dle ust, § 90 odst, 1 písm. c) správního řádu nelze změnu v rozhodnutí provést, pokud by tím některému 
z účastníků, jemuž je ukládána povinnost, hrozila újma z důvodu ztráty možnosti odvolat se, V daném 
případě však tato skutečnost nastat nemůže, neboť odvolací správní orgán svým rozhodnutím v podstatě 
pouze upřesňuje výrok č. lil napadeného rozhodnutí na základě údajů vycházejících z odůvodnění 
napadeného rozhodnutí.

Dle ust. § 90 odst. 3 správního řádu nemůže odvolací správní orgán změnit napadené rozhodnutí 
v neprospěch odvolatele, ledaže odvolání podal také jiný účastník, jehož zájmy nejsou shodné, anebo je 
napadené rozhodnutí v rozporu s právními předpisy nebo jiným veřejným zájmem. V daném případě však 
nenastala ani jedna z výše uvedených situací, tudíž odvolacímu správnímu orgánu nebránila žádná 
překážka k provedení změny napadeného rozhodnutí.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K majáku 5001, 760 01 Zlín
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681, 130 00 Praha
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha
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Poučení účastníků:

Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se podle § 91 odst. 1 správního řádu nelze dále odvolat.

Rozhodnutí odvolacího správního orgánu je v právní moci, jestliže bylo oznámeno všem odvolatelům a 
účastníkům uvedeným v § 27 odst, 1 správního řádu.

otisk úředního razítka

Mgr. Ivan Švec
referent oddělení stavebního řádu 
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