
              Věc :  Připomínky k napadenému rozhodnutí KrÚ 
  
 
Ad 1  -  KrÚ  se v rozhodnutí odvolal na  „veřejný zájem“, díky němuž si zdůvodnil, že 
podání přezkoumával detailně z hlediska procesního a hledal všechna případná procesní 
pochybení, díky nimž by mohl stavební řízení přerušit, vrátit zpět a stavební řízení tak 
stavebníkovi oddálit o řadu měsíců.  § 89 správního řádu přitom odvolacímu správnímu 
orgánu ukládá uplatnit  - viz výkladová pozn. „ omezenou apelaci, kdy rozsah přezkumu 
správnosti napadeného rozhodnutí je omezen výlučně jen na rozsah námitek uvedených 
v odvolání“, přičemž ani v případech, kdy to skutečně veřejný zájem vyžaduje,  není 
nezbytné rozšířit rozsah přezkumu ( viz výklad pozn. § 89 – „ pokud to však vyžaduje veřejný zájem, 
může být rozsah přezkumu širší“ ).  Pojem „ veřejný zájem“ není v rozhodnutí blíže specifikován a 
z písemnosti  tedy nevyplývá, jaký veřejný zájem KrÚ či konkrétní úředník, zpracovávající 
předmětné rozhodnutí  chrání, přestože je zřejmé, že veřejným zájmem by v tomto případě 
mělo být podpořit zájem výstavby agroturistiky v prostorách dřívější zemědělské 
velkovýroby. Mimo charakteru a výsledků dosavadního správního povolování tomu odpovídá  
mj. i usnesení Rady Jihomoravského kraje, z něhož je zřejmé, že je v zájmu jihomoravského 
kraje uskutečnit a dále rozvíjet tento projekt a že krajské orgány projektu vyslovují plnou 
podporu. 
KrÚ  v předmětném rozhodnutí v rozporu se zákonem  neřešil  a nevyřešil obsah námitek, 
podaných proti vydanému stavebnímu řízení ( obsahově byly balastní, stále se opakující a tentýž úřad je 
řešil a vyřešil již v rámci předchozího územního řízení, kdy je zamítl jako nedůvodné ),  naopak paradoxně 
zavázal prvoinstanční stavební úřad k tomu, aby se jimi sám zabýval a vypořádal je v rámci 
nového projednání.  
Postup KrÚ je v tomto případě v rozporu se zákonem, je obstrukční a je veden snahou 
nemuset ve věci rozhodnout . 
 
Ad 2   -   situace, že stavební úřad všechny odvolatele jako účastníky řízení označil a doručil 
jim rozhodnutí a ve stavebním povolení dále dle názoru KrÚ tento okruh účastníků buď 
nedostatečně nebo vůbec neodůvodnil  může být pouze formální vadou, k níž  měl odvolací 
orgán v souladu s ust. § 89 SŘ dále nepřihlížet, neboť z obsahu spisu je zřejmé, že zákonná 
práva žádného z účastníků tohoto stavebního řízení nebyla porušena.  Konstatování KrÚ, že 
„napadené rozhodnutí StÚ je proto v této části nepřezkoumatelné“ je zavádějící, neboť 
pouhým dotazem na StÚ bylo možno vyjasnit případné otázky k okruhu účastníků a zjistilo 
by se např., že  oznámení o zahájení  stavebního řízení  a o zahájení rozšířeného stavebního 
řízení nebylo manželům Nejezchlebovým jako odpůrcům záměru a namítajícím účastníkům 
řízení  v první fázi stavebního řízení doručeno  proto, že v předchozím stupni řízení / ÚŘ / 
byli obě fyzické osoby jako účastníci vyloučeni, neboť nesplňovali zákonné předpoklady a 
shodný odvolací orgán ( KrÚ ) tuto skutečnost v odvolacím řízení potvrdil. Přesto, na základě 
opakovaných urgencí a odvolání obou odvolatelů  - fyzických osob stavební úřad 
autoremedurou své vlastní rozhodnutí ve věci zamítnutí účastenství těchto osob zrušil, oběma 
fyzickým osobám v pokračujícím stavebním řízení přiznal postavení účastníků řízení, ( 
přestože nadále nesplňovali zákonné požadavky ) a dále s nimi jako s účastníky nakládal. Výtka KrÚ 
se jeví v tomto kontextu jako irelevantní, neboť jmenované osoby nemohly být zkráceny na 
svých zákonných právech. Výše uvedené fyzické osoby navíc tvoří jedinou známou a 
ověřitelnou členskou základnu právnické osoby – občanského sdružení, které je ze zákona po 
celou dobu trvání tohoto stavebního řízení i předchozích souvisejících řízení účastníkem a 
v předmětném řízení uplatnilo stejné námitky jako výše uvedené fyzické osoby. 
   



Ad 3  -  z obsahu všech podaných odvolání proti stavebnímu řízení je zjevné, že směřují zcela 
konkrétně k údajnému rozporu mezi vydaným stavebním povolením a doslovnou dikcí 
podmínek souhlasného stanoviska EIA č. 14,3,4 a 10. Žádná z podaných námitek 
nesměřuje k případným procesním vadám a pochybením,  ani k případným vadám ve 
stavebně prováděcí dokumentaci. Odvolací orgán se však ve vydaném rozhodnutí 
přezkumem obsahu podaných námitek proti vydanému stavebnímu povolení vůbec 
nezabýval , neboť jak sám konstatuje „ tvrzením odvolatele není odvolací správní orgán 
vázán  a napadené rozhodnutí včetně předchozího řízení přezkoumává  z hlediska  souladu 
s právními předpisy v celém rozsahu“. KrÚ tedy  účelově nedodržel , byť mohl a měl, dikci § 
89, nezabýval se doslovně shodnými  a opakovaně podávanými námitkami účastníků, neboť 
by musel ( stejně jako v předchozím územním řízení ) konstatovat, že jsou balastní. KrÚ  z vlastní 
vůle, kryt „veřejným zájmem“ zahájil detailní přezkum spisového materiálu s cílem najít 
procesní pochybení, díky nimž by mohl rozhodnutí stavebního úřadu zrušit. 
 
Ad 4  -  sama skutečnost, že stavební úřad jako prvoinstanční správní orgán v rámci spisového 
materiálu  předaného na KrÚ  k zahájení přezkumného řízení nepředal své vlastní stanovisko 
k věci je opět typickou formální vadou bez vlivu na obsah spisu, neboť ze způsobu 
vypořádání námitek je naprosto zřejmé stanovisko stavebního úřadu k uplatněným námitkám. 
Stavební úřad ke spisu naopak připojil stanovisko žadatele o stavební povolení.   
 
Ad 5  -   stavební úřad skutečně v prvotním oznámení o zahájení stavebního  řízení a následně 
v usnesení o přerušení shodného řízení uvedl formální nepřesnost, tedy namísto haly L1,L2 
pouze L1+. V  průběhu celého následujícího správního řízení ( včetně nahlížení do spisu ) 
byla však všem účastníkům řízení předkládána k nahlížení projektová dokumentace, která tuto 
formální nepřesnost neobsahovala, takže nikdo z účastníků  nemohl být de facto uveden 
v omyl, jak konstatuje odvolací orgán. Výše uvedené stavební řízení bylo záhy přerušeno na 
základě písemného nesouhlasného stanoviska KrÚ OŽP, který vyslovil nesouhlas 
s pokračováním stavebního řízení pro nedodržení podmínky č. 14 souhlasného stanoviska 
EIA, která stavebníkovi a následně stavebnímu úřadu ukládá „ ve stavebním řízení 
projednávat všechny stavby v areálu jako jeden celek“. Aby stavebník vyhověl požadavkům 
KrÚ a zajistil soulad s dikcí podmínky č. 14, podal ke stavebnímu úřadu žádost o přerušení 
řízení a  požádal KrÚ o upřesnění, které stavby je nezbytné nechat doprojektovat  a ve 
stavebním řízení nechat projednat pro vyhovění podmínce 14 souhlasného stanoviska EIA. Po 
obdržení písemného stanoviska KrÚ OŽP, v němž byly tyto požadavky upřesněny, nechal 
dopracovat požadovanou projektovou dokumentaci a tuto předložil v rámci pokračujícího 
rozšířeného stavebního řízení, v němž byly již všechny požadované objekty přesně 
specifikovány. Odvolacím orgánem vytýkaná nepřesnost ( L1+ ) se tedy v kontextu 
následujících událostí  opět jeví jako typická formální vada bez vlivu na obsah podání, proti 
němuž směřuje odvolání. 
 
Ad 6  -  formální výtky k obsahu a rozsahu projektové dokumentace vyřeší projektant 
 
Ad 7  -  k výtce odvolacího orgánu o nedoložené požární zprávě jako o „vadě a nedostatku 
podání“  lze uvést tolik, že pokud skutečně nebyla součástí předaného spisového materiálu 
odvolacímu orgánu ( v současnosti nelze ověřit, spis leží na KrÚ ), z dalšího obsahu spisu je zjevné, 
že požární zpráva v zákonném rozsahu a obsahu byla zpracována , neboť přílohový materiál 
spisu obsahuje v části vyjádření dotčených orgánů i souhlasné závazné stanovisko HZS JmK 
ze dne 30.10.2007, kde je mj. konstatováno, že dotčený orgán   „posoudil projektovou 
dokumentaci v rozsahu požárně bezpečnostního řešení“ ( požární zpráva ) a shledal ji 
v souladu se zákonnými požadavky. Shodnou požární zprávu měl v rozhodovacím řízení před 



vydáním stavebního povolení k dispozici stavební úřad, nemusel tedy využít ust. § 45, odst. 2 
správního řádu . Konstatování odvolacího orgánu, že stavební úřad v této věci „ nedostál 
požadavku ust. § 45, odst.2 SŘ, nezjistil po podání žádosti jakými vadami a nedostatky trpí, 
nepomohl je stavebníkovi odstranit a nevyzval stavebníka k jejich odstranění“  se jeví jako 
účelová lež, neboť odvolací orgán dotazem u stavebního úřadu ani neověřil, zda měl 
předmětnou požární zprávu v rámci stavebního povolování k dispozici.  
/  Je vhodné ověřit a vyslovit právní názor, zda je pro účely odvolacího řízení doložení požární zprávy 
odvolacímu orgánu nutnou či nadbytečnou přílohou. V případě nutnosti mohl  KrÚ vyzvat stavební úřad i 
stavebníka o doložení této dokumentace /.  
 
 Ad 8  -  k výtce o nemožnosti rozšířit předmět stavebního řízení:   Stavebník a následně 
stavební úřad postupoval ve věci rozšíření  předmětu stavebního řízení v naprostém souladu 
s písemným stanoviskem KrÚ OŽP č.j. JMK 63659/2008, které jednak přesně vymezilo okruh 
staveb, které KrÚ OŽP považuje za nezbytné projednat v jednom stavebním řízení pro splnění 
dikce podmínky č. 14 souhlasného stanoviska EIA a zároveň stavebníkovi a následně 
stavebnímu úřadu direktivně uložilo, jakým způsobem má být dále vedeno stavební řízení, 
aby byly dodrženy  požadavky , nezbytné pro vydání stavebního povolení. Doslovnou dikcí „ 
… stavební řízení na hlavní objekt chovu krokodýlů( L1 + L2 ) pak musí být rozšířeno 
minimálně o …..“ se stavebník a následně i stavební úřad tedy cítil vázán a doslovně se jím 
oba  řídili, neboť, jak je dále v písemnosti KrÚ konstatováno, „pouze za předpokladu 
dodržení těchto podmínek spolu s průkazným odstraněním dále uvedených nedostatků bude 
KrÚ OŽP souhlasit s vydáním stavebního povolení“ .Stavebník a následně i stavební úřad byl 
takto stanoviskem KrÚ OŽP  uvržen v omyl, neboť dle rozhodnutí odvolacího správního 
orgánu ( KrÚ OÚPSŘ ), stavebník ani stavební úřad údajně v souladu s předchozí písemností  
vydanou KrÚ OŽP postupovat nemohl. 

- následuje odborný komentář JUDr. Peterky o speciálních ustanoveních stavebního 
zákona. 

 
 
Ad.9  -  Není pravdivé konstatování odvolacího orgánu, že stavební úřad řádně nepopsal 
stavbu, kterou povoluje. Stavba je pojmenována standardním způsobem a v souladu 
s doslovným zněním textu na dále doložené stavební dokumentaci a to tak, aby mohla být 
v doložené stavební dokumentaci jasně a jednoduše definována. Stavební zákon a související 
právní předpisy přitom doslovně neupravují náležitosti, jakým způsobem „řádně popsat 
stavby“ , které jsou povolovány a je věcí posouzení odvolacího orgánu, jestli měl či neměl 
potíže s orientací ve stavební dokumentaci, které by byly způsobeny nedostatečným popisem 
stavby ve vydaném stavebním povolení . Z tohoto pohledu se výtka jeví jako formálně i věcně 
nesprávná.  

-   následuje odborný komentář JUDr. Peterky o speciálních ustanoveních stavebního 
zákona. 

 
 
Ad 10  -  k výtce o neodůvodnění souladu povolované stavby s územním rozhodnutím : 
Předmětná výtka se týká situace, že v pravomocném územním rozhodnutí, stejně jako 
v předchozím řízení EIA, je zapracována podmínka, že „ výstavba parkoviště s příjezdovou 
komunikací bude uskutečněna v 1 etapě výstavby..“  
Skutečnost, že  ve věci výstavby parkoviště s příjezdovou komunikací bylo na základě 
podaných námitek odpůrců výstavby přerušeno stavební řízení a v současnosti probíhá 
standardní územní řízení , proti jehož závěrům se účastníci odvolali a věc bude v odvolacím 
řízení řešit opět odvolací orgán ( KrÚ ), není sama o sobě žádným porušením územního 
rozhodnutí,  neboť  řízení probíhá a odvolacím orgánem uváděná podmínka je vztažena až 



k fázi „vlastní výstavby areálu“, není tedy pro stavebníka závazná a odvolacím orgánem 
vyžadovatelná  ve fázi stavebního povolování. 
Není ani porušením podmínky č. 14 stanoviska EIA, která ukládá stavebníkovi a stavebnímu 
úřadu „ v územním a stavebním řízení projednávat všechny stavby v areálu jako jeden celek“, 
neboť jak sám KrÚ ve vypořádání námitek v rámci vydání pravomocného územního řízení  
sám doslovně konstatuje, „parkoviště s příjezdovou komunikací není součástí areálu“.  
Předmětné stavební řízení je  nutným předstupněm fáze vlastní výstavby, předstupněm 
případných výběrových řízení  a nezbytným požadavkem pro zahájení řízení ve věci získání 
finanční podpory EU i ČR. Je zde tedy dostatečný  časový prostor pro dokončení 
povolovacích řízení výstavby parkoviště s příjezdovou komunikací pro splnění požadavku její 
výstavby v 1. etapě. Odvolací orgán se v konstatování nedrží reálné situace a předjímá situaci, 
kdy dojde k nedodržení podmínky výstavby parkoviště s příjezdovou komunikací v 1. etapě, 
neboť nebude možné provést na tuto stavbu standardní územní a stavební řízení. Výtka 
odvolacího orgánu je v tomto smyslu  irelevantní a postup odvolacího orgánu ve věci je 
nepřípustný. Uvedeným jednáním došlo k porušení principu nestranného přístupu 
správního orgánu ve správním řízení !!!    
 
Ad 11  -  k údajnému nesouladu stavebních parcel:  Majetkoprávní náležitosti pro celý 
plánovaný areál výstavby jsou detailně vypořádány již déle než 2 roky. V průběhu 
povolovacího řízení proběhly a nadále probíhají v k.ú. obce Velký Karlov pozemkové úpravy, 
v rámci nichž odpovědný státní orgán ( Pozemkový úřad )  provádí např. slučování parcel. 
Parcely, které byly jmenovány v předchozím správním řízení (územní rozhodnutí ), nemusí 
být nutně totožné s výčtem parcel, jmenovaných v následném správním řízení (stavební řízení 
). Děje se tak na základě dlouhodobého plánování,  bez přímého vlivu stavebníka a stavebního 
úřadu  a to z  moci úřední. Podstatnou ve věci  je ta  skutečnost, že parcely před sloučením i 
po sloučení s novou výměrou byly a jsou po celou dobu ve vlastnictví stavebníka a tato 
skutečnost je stavebnímu úřadu dobře známa.  
Stavebník dodal  na vyžádání KrÚ OÚPSŘ elektronickou formou  odvolacímu orgánu soupis 
aktuálních parcel řešených záměrem, u nichž může odvolací orgán snadno ověřit vlastnictví. 
Vlastnictví parcel nebylo v žádném z předchozích stupňů řízení žádným z účastníků řízení 
zpochybněno a KrÚ OÚPSŘ v předchozím stupni řízení ( územní řízení )  neshledal žádné 
nedostatky , územní rozhodnutí potvrdil a toto nabylo právní moci. Odvolacím orgánem 
vyslovený nesoulad z hlediska vlastnictví parcel se v této fázi řízení jeví jako obstrukční a 
malicherná formální výtka, neboť stavebnímu úřadu bylo vlastnictví parcel řešených záměrem 
v průběhu vydání stavebního povolení průkazným způsobem doloženo  a případné složité 
odůvodňování stavu a průběhu změn parcelních čísel v území, které je dlouhodobě ve 
vlastnictví stavebníka, by bylo pouze byrokratickým vyhověním formálnímu požadavku bez 
vlivu na obsah podání.   
 
Ad 12  -  postup KrÚ OÚPSŘ , který rozhodnutím ukládá prvoinstančnímu stavebnímu úřadu 
„zabývat se  souladem stavby s podmínkami územního rozhodnutí a s podmínkami stanoviska 
KrÚ OŽP k hodnocení vlivu na ŽP při novém projednání a v novém rozhodnutí“ se jeví jako 
paradoxní a zmatečný, neboť právě tyto okolnosti měly být přezkoumány odvolacím 
orgánem v souladu s § 89 správního řádu v tomto odvolacím řízení, v něm vypořádány a poté 
zapracovány do odůvodnění jmenovaného rozhodnutí , neboť se jedná o proces přezkoumání 
konkrétních námitek, uplatněných v odvolacím řízení , které jednoznačně směřovaly právě 
k údajnému nesouladu s vydanými podmínkami EIA. Ve vydaném rozhodnutí  odvolací orgán  
námitky  odvolatelů v rozporu se zákonem nevypořádal a tuto pravomoc přenesl na správní 
orgán, který ve věci není ze zákona schopen věc vyřešit.  
 



Závěrečná formulace odůvodnění, v níž je napaden postup stavebního úřadu, nese známky 
arogance úřední moci a osobní antipatie vůči jiné úřední osobě v podřízeném postavení.      
Odvolací orgán konstatuje, že stavební úřad postupoval zmatečně, v rozporu se zákony a 
nedostál zákonným povinnostem. V tomto kontextu se naopak argumentace odvolacího 
orgánu v odůvodnění jeví jako značně zmatečná, tendenční a postrádající schopnost 
nestranného a objektivního posouzení zákonného stavu. Stavebník  v rozporu s tvrzením 
odvolacího orgánu na str. 3 v odůvodnění nepožádal o rozšíření předmětu stavebního řízení  
podáním ze dne 22.4.1988, ale až o 20 let později. V kontextu toho, co odvolací orgán vytýká 
zejména stavebnímu úřadu jako hrubé a zásadní chyby, pro něž musel toto řízení zrušit a věc 
vrátit zpět, se jeví  uvedené pochybení odvolacího orgánu jako závažnější a s vlivem na obsah 
podání.  
 
 


