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ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad Val. Meziříčí, odbor územního plánování, stavebního řádu a regionálního rozvoje, jako 
stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve spojeném 
územním a stavebním řízení posoudil podle § 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí 
o umístění stavby přípojky VN 380V/22kV napojující stavbu "Bioplynové stanice 1 MW Krásno" na 
pozemcích parc. č. 354/3, 354/4, 354/6, 354/19, 354/21 v katastrálním území Krásno nad Bečvou, a 
přezkoumal podle § 111 stavebního zákona žádost o vydání stavebního povolení na přípojku VN 
380V/22kV napojující stavbu "Bioplynové stanice 1 MW Krásno" na pozemcích parc. č. 354/3, 
354/4, 354/6, 354/19, 354/21 v katastrálním území Krásno nad Bečvou, které dne 29.1.2009 podala 
Bioplynová stanice, spol. s r.o. Valašské Meziříčí, IČ 27807509, Hranická 781, 757 01  Valašské 
Meziříčí 1 (dále jen "stavebník"). 
 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, 

 
r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í    s t a v b y 

 
“Přípojka VN 380V/22kV napojující stavbu Bioplynové stanice 1 MW Krásno" 

 
(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 354/3 ostatní plocha, 354/4 orná půda, 354/6 ostatní plocha, 
354/19 ostatní plocha, 354/21 orná půda v katastrálním území Krásno nad Bečvou. 
 

Podmínky pro umístění stavby: 
 
1. Stavba přípojky VN 380V/22kV napojující stavbu "Bioplynové stanice 1 MW Krásno" v délce 360 m 

bude umístěna na pozemcích parc. č. 354/3, 354/4, 354/6, 354/19, 354/21 v katastrálním území 
Krásno nad Bečvou, jak je zakresleno v situačním výkrese v měřítku 1:1000 zpracovaném na 
podkladu katastrální mapy, kde je umístění přípojky VN 380V/22kV napojující stavbu "Bioplynové 
stanice 1 MW Krásno"  vyznačeno. 

2. Součásti stavby přípojky VN 380V/22kV napojující stavbu "Bioplynové stanice 1 MW Krásno" je 
nová kiosková trafostanice UF 3042, která bude umístěna v severní části pozemku parc.č. 354/3 v 
katastrálním území Krásno nad Bečvou, ve vzdálenosti 14,9 m od společné hranice s pozemkem 
parc.č. 354/8; 22,1 m od stávající jímky na pozemku parc.č. 354/3, jak je zakresleno v situačním 
výkrese v měřítku 1:1000 zpracovaném na podkladu katastrální mapy, kde je umístění stavby 
kioskové trafostanice vyznačeno. 
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II. 

 
a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, 
 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 
na stavbu  

“Přípojka VN 380V/22kV napojující stavbu Bioplynové stanice 1 MW Krásno" 

na pozemcích parc. č. 354/3, 354/4, 354/6, 354/19, 354/21 v katastrálním území Krásno nad Bečvou. 

 

Podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba přípojky VN 380V/22kV napojující stavbu "Bioplynové stanice 1 MW Krásno", včetně 
kioskové trafostanice bude provedena podle předložené projektové dokumentace, kterou zpracoval 
Ing. Arch. Jiří Řezníček, autorizovaný architekt pro obor pozemní stavby, ČKA 03 411; Ing. Milan 
Illek, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, 
ČKAIT 1002270; Ing. Ladislav Krnáč, autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb a 
pozemní stavby, ČKAIT 1001092, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení 
stavebního úřadu. 

2. Dodržet podmínky vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 6.1.2009 pod č.j. 
1317/09/MZL/M00: 

Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jim pověřený subjekt povinen učinit 
nezbytné opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK: 

a) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí 
veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními 
předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí ze zákona 1,5 m po stranách 
krajního vedení. 

b) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního 
vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických 
komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při 
křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení 
technického vybavení“ v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro 
ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,VVN a 
ZVN“ a dále ČSN 33 2000-5-54“ Uzemnění a ochranné vodiče. 

c) Před započetím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené 
polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří 
budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.1, příloha č.3, kap. II. čl. 1.,4. a 5.). 

d) V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury - 
vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní. (Nařízení vlády 
č.591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích § 3 bod b.5, 
příloha č. 3 kap. XII.čl.1.). 

e) Upozornit pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby 
zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami.Upozornit je také na možnou odchylku +- 
30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále  
upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK 
nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění 
prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti. 

f) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a 
věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic,a.s.. pověřeného ochranou 
sítě (dále jen „POS“). V prováděných pracech je oprávněn pokračovat až po projednání a 
schválení dalšího postupu, stanoveného POS. 
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g) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky 

uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen zabezpečit 
proti poškození, odcizení a prověšení. 

h) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. vykonávat 
velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK 
je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1, příloha č. 3 kap. IV. čl. 3., 4. a 5.). 

i) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole 
vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához. 

j) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lano, uzemňovací 
soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení,nesmí ani 
dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna. 

k) Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud 
nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické obrany trasy 
PVSEK projednat s pracovníkem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod 
trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí.  

l) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé 
porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Nutnou 
změnu před prodejem projednat se zaměstnancem POS. 

m) Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při 
vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na 
vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100). 

n) Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec 
těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK. 

o) Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně 
oznamte Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic,a.s. na telefonní 
číslo 800 184 084. 

3. Dodržet podmínky vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. ze dne 30.12.2008 pod 
č. 01849/2008: 

- Před zahájením zemních prací je nutno požádat o vytyčení zařízení ve správě Vodovodů a 
kanalizací Vsetín a.s.. 

- Společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. je nutno oznámit zahájení stavby s uvedením 
odpovědné osoby a kontaktu na ni. 

Při provádění prací, ani jejich následkem, jimiž mohou být dotčena vodohospodářská zařízení a 
objekty ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., je stavebník (investor) povinen 
v souladu s platnými předpisy a normami učinit veškerá opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo 
poškození vodohospodářských zařízení a objektů, majetku třetích osob, zdraví a splnit následující 
podmínky: 

- dodržení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších právních 
předpisů, včetně prováděcích vyhlášek. 

- písemně uvědomit společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. o zahájení prací nejméně 7 
pracovních dnů předem. 

- před zahájením výkopových prací zabezpečit vytyčení (z povrchu) vodohospodářských zařízení 
v naší správě. V případě nemožnosti vytyčení zařízení z povrchu budou stavebníkem (investorem) 
provedeny ručně kopané kontrolní sondy. S vytyčením budou prokazatelně seznámeni pracovníci, 
kteří budou práce provádět. 

- zemní práce do 1 m od vnějšího okraje vodohospodářského zařízení nebudou používány 
mechanizační prostředky. Výkop bude prováděn ručně se zvýšenou opatrností. 

- v případě křížení bude vodohospodářské zařízení vhodně zabezpečeno proti prosednutí popřípadě 
prolomení. 

- v případě souběhu s vodohospodářským zařízením bude výkop zabezpečen proti sesunutí a tím i 
poškození zařízení. 

- v místě křížení i souběhu s vodohospodářským zařízením budou prováděny zásypy vhodným 
materiálem, po vrstvách a budou hutněny tak, aby pod, po stranách a 0,3 m nad 
vodohospodářským zařízením byla dosažena únosnost zeminy (zásypu), dle podmínek realizace 
pozemních komunikací.  
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- změny stavby oproti předložené projektové dokumentaci budou v předstihu písemně 

projednány s oprávněným pracovníkem příslušného střediska. 
- je zakázáno provádět takové zemní práce a terénní úpravy při kterých by mohlo dojít ke změně 

krytí vodovodního řadu a vodovodní přípojky a to méně jak 1 300 mm a více jak 1 600 mm od 
horního líce potrubí; u kanalizačních řadů nesmí být krytí od horního líce potrubí menší než 1 500 
mm; u kabelových vedení (přípojky NN, signalizační kabely a kabely katodové ochrany) musí být 
krytí zachováno 800 mm. 

- mimo zpevněné plochy není dovoleno přejíždět vodárenské zařízení vozidly nebo stavební 
mechanizací, pokud nebude potrubí zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob 
mechanické ochrany nutno projednat s příslušným střediskem. 

- pro veškeré projekční a stavební práce platí příslušné platné zákony a prováděcí vyhlášky, jakožto 
i platné normy (Veřejné vodovody a kanalizace, Prostorové vedení, Zemní práce, Vodovodní 
přípojky, Kanalizační přípojky, Křížení s komunikacemi, vodními toky, Výpočet potřeby vody, 
Zabezpečení vnitřních vodovodů, Kanalizační řád,..). 

- projektant je povinen před umístěním nové stavby do terénu zjistit u vlastníka nebo provozovatele 
umístění stávajících vodohospodářských zařízení. V případech, kdy není možno z technických 
důvodů přesně určit směr a hloubku vodovodního potrubí, zajistí lokalizaci pomocí kopaných 
sond. 

Podmínky pro vlastní realizaci stavby 

- před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení vodohospodářských zařízení ve správě 
Vodovodů a kanalizací Vsetín, a.s.; s vytýčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou 
práce provádět. Vytýčení vodovodních sítí provede na základě písemné objednávky příslušné 
středisko vodovodních a kanalizačních sítí (Vsetín, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm).  

- zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí provádět ručním výkopem se zvýšenou 
opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude 
toto zabezpečeno před poškozením, a to i třetí osobou. 

- vlastní realizace vodovodní nebo kanalizační přípojky včetně napojení na veřejnou rozvodnou síť 
ve správě Vodovodů a kanalizací Vsetín, a.s. bude dohodnuta na příslušném středisku nejméně 7 
dní předem se zástupcem Vodovodů a kanalizací Vsetín, a.s. a při stavbě bude dbáno jeho 
pokynů. Práce musí být připraveny a provedeny tak, aby přerušení dodávky pitné vody bylo 
omezeno na co nejkratší dobu. 

- před záhozem obnažených potrubí, míst přepojení potrubí, přípojek a k tlakové zkoušce přizvat 
oprávněného zástupce příslušného střediska k převzetí vodohospodářského zařízení a bude 
písemně zaznamenán souhlas k zásypu zařízení. V případě nedodržení této podmínky bude 
stavebník (investor) povinen na vlastní náklad opět odkrýt zařízení ve správě Vodovodů a 
kanalizací Vsetín, a.s. k následné kontrole. 

- při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností neprodleně 
zastavit práce a věc oznámit společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.. V práci pokračovat 
až po projednání a schválení dalšího postupu. 

- vytyčovací vodič nutno vyvést volnou smyčkou pod poklopy zákopových soustav sekčních 
šoupáků a hydrantů. Před záhozem potrubí funkčnost vodiče odzkoušet pracovníkem společnosti 
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.. 

- napojení nového vodovodního potrubí na stávající realizovat po vyhovujících tlakových 
zkouškách a rozborech pitné vody v potrubí. 

- vodovodní a kanalizační řady a přípojky  musí být před záhozem zaměřeny oprávněným 
geodetem a v digitální formě (formát .dgn) předány do společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, 
a.s., pracoviště GIS. Zaměření musí být provedeno v souladu se směrnicí JDTM Zlínského kraje. 

- před zásypem vodovodního a kanalizačního potrubí a přípojek, míst k napojení a ukončení řadů, 
přepojení přípojek a napojení hydrantu bude přizván zástupce Vodovodů a kanalizací Vsetín, a.s. 
ke kontrole provedených prací. Bez provedené kontroly nesouhlasíme s provedením zásypu. 

- změny stavby oproti předložené projektové dokumentaci budou předem projednány se zástupcem 
společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.. 

- při realizaci stavby budou respektovány ČSN 75 5401, ČSN 75 5402, ČSN 75 5411 a návazné 
české normy a předpisy. 
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4. Dodržet podmínky stanoviska společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 14.1.2009 pod n. zn. 

25/09/141 a ze dne 13.3.2009 pod n.zn. 119/09/141: 

- ochranné pásmo VTL plynovodů a přípojek je 4 m na obě strany od osy potrubí. Bezpečnostní 
pásmo je pro plynovod do DN 100 –15 m, do DN 250 - 20 m, nad DN 250 – 40 m měřeno od 
půdorysu plynového zařízení kolmo na obrys. 

- Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení cca. 0,8 – 1,5 m. 

- V případě staveb inženýrských sítí požadujeme po dokončení stavby zaslat zaměření skutečného 
provedení akce v místě s VTL plynovodem, zařízením PKO v rozsahu pásma 50 m na každou 
stranu. Skutečné provedení označit v situaci 1:5000, (1:2880, 1:1000) a dodat geodetické 
souřadnice v JTSK. 

- Místa křížení a souběhu ostatních podzemních vedení s vysokotlakým (VTL) plynovody musí 
být vyprojektována a provedena s přihlédnutím k ČSN EN 1594, TPG 70204 a ČSN 736005. 
Budou tvořit nedílnou součást projektové dokumentace předmětné akce, včetně zapracovaných 
naších podmínek. Při křížení a souběhu podzemního vedení s plynovodem je nutno dodržet 
nejmenší vzdálenosti mezi povrchy vedení a potrubí, event. jejich chráničkou: 
• kabely silnoproudé vn 
křížení: min. 0,3 m, přičemž kabel musí být uložen v tvárnicové chráničce nebo korýtku 
v délce 2 m od potrubí na obě strany 
souběh: min. 4 m 
• kabely uloženy v och. trubkách apod. 
křížení: min. 0,3 m. Křížené vedení musí být uloženo v chráničce nebo ochranné trubce 
přesahující vnější obrys zařízení po obou stranách 3 m. Chránička se neinstaluje, je-li nejmenší 
vzdálenost mezi plynovodem a kříženým vedením 1 m a vede-li plynovod nad tímto vedením. 
Souběh: min. 5 m 

- Stožáry venkovního elektr. napětí VN musí mít minimální vzdálenost 30 m od tělesa stožáru 
k plynovodu. V případě, že nelze z odůvodněných technických podmínek dodržet tuto 
vzdálenost, lze při křížení ji snížit až na 5 m u el. vedení o napětí do 35 kV. 

- Zemniče venkovního elektrického vedení musí být vzdáleno od potrubí VTL plynovodu nejméně 
10 m. 

Podmínky k provádění stavby 

- Při provádění prací, jímž mohou být dotčena plynárenská zařízení v naší správě je stavebník 
povinen v souladu s platnými předpisy učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození 
plynárenského zařízení a splnit následující podmínky: 

- Písemně uvědomit vydavatele stanoviska o zahájení prací nejméně 7 pracovních dnů předem. 

- Před zahájením zemních prací zabezpečit vytyčení přesné polohy plynárenského zařízení el. 
magnetickým hledačem potrubí (zajišťuje RWE Distribuční služby, s.r.o.), případně kontrolními 
sondami ručním výkopem nebo z povrchu. S vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří 
budou práce provádět. Požádáte-li o vytyčení plynárenského zařízení, toto bude provedeno na 
základě písemné objednávky podané 7 pracovních dnů předem.  

- Při pracích ve vzdálenosti do 4 m po každé straně vyznačené trasy plynovodního potrubí 
nepoužívat mechanizačních prostředků a dbát zvýšené opatrnosti. Zemní práce provádět ručním 
způsobem. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 čl. 54-57 a zákonem č. 
309/2006 Sb.. 

- Při vlastní stavbě musí zůstat pruh min. 3 m na obě strany od stěny plynovodu vždy volný (zákaz 
skládky zeminy, materiálu apod.) a nesmí v něm být měněno krytí plynovodu. Po trase 
provozovaných plynovodů v podélném směru není dovoleno pojíždění vozidel a mechanismů. 

- Pohyb všech vozidel se musí dít zásadně mimo osu plynovodu, příčné přejíždění je dovoleno jen 
v místě zpevněném silničními panely. 

- Neprodleně oznámit každé odkrytí, případně poškození plynárenského zařízení, a to i bez výronu 
plynu nebo přerušení dodávky plynu na telefon 1239. 
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- Případnou změnu stavby nutno projednat písemně se zpracovatelem tohoto stanoviska před 

zahájením prací. Změny v uložení plynárenského zařízení, osazení plynovodu nebo přípojky 
chráničkou, případně přeložky vyvolané výše uvedenou stavbou uhradí investor stavby. 

- Stavebník zajistí ochranu plynárenského zařízení v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb. 
V platném znění, ČSN 73 6005, ČSN EN 1594, TPG 702 04 i v souladu s ostatními platnými 
předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem 
nedošlo k poškození plynárenského zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené 
na zařízení plynárenské společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. 

- V místech, kde dojde k souběhu nebo křížení s podzemním zařízením ostatních správců 
s provozovaným plynárenským zařízením  a před záhozem výkopu musí být přizván zástupce 
RWE Distribuční služby, s.r.o. ke kontrole plynárenského zařízení, zda nebylo viditelně 
poškozeno a zda byly dodrženy stanovené podmínky. Povinnost kontroly se vztahuje na veškerý 
dotyk stavby s plynárenskými zařízeními a to i v případě, že zařízení nebylo odhaleno. O 
provedené kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

5. Dodržet podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 13.1.2009 pod n. zn. 10204551 
42: 

Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 
Sb., příslušnými ČSN, PNE a přiloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím 
následkem nedošlo k jeho poškození. 

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., je souvislý prostor 
vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené 
kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace 7 m (resp. 10 m u zařízení 
postaveného do 31.12.1994) pro vodiče s izolací základní 2 m, pro závěsná kabelová vedení 1 
m 

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m (resp. 15 m u zařízení postaveného do 31. 12. 
1994) 

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 zakázáno: 

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 

2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 

3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení 
nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 

4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 
zařízením, 

5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m. 

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba 
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 
zákona  č. 458/2000 Sb. 

Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti 
je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 m od neizolovaných živých částí a pro stavby a 
konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané v ČSN 33 3301. 

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: 

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, 
předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 
m (dle ČSN EN 50110-1) 

2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny 
jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana. 

3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení 
vysokého napětí. 
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4. Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita 

podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů. 

5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry 
elektrického vedení. 

6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s ČSN 
EN50110-1. 

7. Pokud není možné dodržet body č. 1. až 4., je možné požádat příslušný provozní útvar 
provozovatele o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou 
kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1979 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí, 
…) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ke 
konkrétní stavbě. 

8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné o toto 
požádat do 25. dne měsíce m-2 před požadovaným termínem na měsíc m. V případě vedení 
nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení. 

 

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst.(6) Zák. č. 458/2000 Sb., a je 
vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti: 

a) u venkovních el. stanic a dále stanic s nepětím větším než 52kV v budovách 20 metrů od 
oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, 

b) u stožárových el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1kV a menší než 52kV na úroveň 
nízkého napětí 10 metrů, 

c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na 
úroveň nízkého napětí 2 metry, 

d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění. 

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) zakázáno: 

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat 
konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 

2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 

3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu 
těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 

4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly 
přístup k těmto zařízením. 

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat 
o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46 odst. (8) a (11) 
zákona  č. 458/00 Sb. 

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za 
následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující čí podstatně 
znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména: 

5. Provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemního vedení vysokého a nízkého napětí 
nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech 
podzemního vedení). 

6. Skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům 
vysokého nebo nízkého napětí. 

7. Umísťovat antény, reklamy, ukazatele apod.. 

8. Zřizovat oplocení, které by znemožňovalo obsluhu el. stanice. 
 
6. Dodržet podmínky vyjádření společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, a.s. ze dne 5.12.2007 pod 

n. zn. ÚTS/P 33198/07: 
- nad dotčeným územím prochází paprsek rr. Trasy veřejné telekomunikační sítě. Spodní výšková 

hranice tělesa paprsku se nachází ve výšce cca. 17,5 m.n.t.. Těleso paprsku nesmí být stavbou a 
dočasně použitými stroji ani krátkodobě narušeno. 

7. Dodržet podmínky stanoviska MěÚ Valašské Meziříčí, odboru životního prostředí, ze dne 19.1.2009 
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pod spis. zn. SZ MěÚVM 973/2009/2 Ro-330: 

- při realizaci stavby budou zachovány a respektovány všechny dřeviny rostoucí v okolí stavby tak, aby 
ochrana dřevin byla v souladu s Ochranou stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 
činnostech podle ČSN DIN 18 920 a ČSN DIN 18 915. 

- Právnické a fyzické osoby provádějící stavební, těžební a průmyslové činnosti jsou povinny odděleně 
skrývat svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné vrstvy zeminy 
na celé dotčené ploše a postarat se o jejich hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro účely 
rekultivace anebo zajistit na vlastní náklad jejich odvoz a rozprostření na plochy určené orgánem 
ochrany zemědělského půdního fondu. 

Souhlasí (podle ust. § 7 odst. 3. zákona) s návrhem trasy pro výše uvedenou stavbu na pozemcích 
náležejících ZPF. Jestliže doba trvání odnětí půdy ze ZPF přesáhne období 1 roku, nutno dodatečně 
požádat o udělení souhlasu k dočasnému záboru ZPF dle ust. §9 uvedeného zákona.  
 
8. Stavební úřad v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm e) vyhlášky č. 503/2006 Sb., vymezil území 

dotčené vlivy umísťované stavby, a to na pozemky parc. č. 354/3, 354/4, 354/6, 354/19, 354/21 v 
katastrálním území Krásno nad Bečvou. 

9. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

10. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele (osoba oprávněná 
k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních 
předpisů), který bude stavbu provádět. 

11. Stavba bude dokončena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

12. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. 

13. Fáze výstavby, které musí stavebník oznámit za účelem kontrolních prohlídek : 

- prohlídka trasy a uložení kabelu před provedením jeho zásypu. 

- prohlídka trafostanice po její montáží na určeném místě. 

14. Jako staveniště bude využit kompletní výrobní areál firmy Agropodnik, a.s. Valašské Meziříčí, 
Hranická ulice 781, Valašské Meziříčí.  
 

 
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení 

Námitky Českého svazu ochránců přírody, Severomoravského regionálního sdružení, které byly 
uplatněny při veřejném ústním jednání, konaném dne 21.4.2009:  

- protože toto řízení je veřejné, není řádně veřejnosti oznámeno na úřední desce městského úřadu a 
bylo neoprávněně, předčasně staženo bezdůvodně z úřední desky a proto je toto jednání 
nepravomocné a je třeba znovu toto řízení znovu řádně vyvěsit a oznámit v zákonné  lhůtě, aby mohlo 
být řádně svoláno znova.  

- dále namítám závažný zásah do spojeného řízení p. Ing. H. Plevovou, o niž přítomní pracovníci 
prohlásili, že do tohoto řízení zasahovat nesmí a ani je proto neřídí, protože pracuje v samosprávě. P. 
Plevová zasláním lživého dopisu občanům, kteří se přihlásili jako účastníci řízení tyto uvedla v omyl 
a od další účasti je odradila. Starosta města a městský právník p. Ivánek svým dopisem z 31.3.2009 
potvrdili, že dopis není součásti spisu tohoto řízení. 

- zároveň vznášíme námitku podjatosti vůči p.Ing. Zajícovi a Ing. Čeganové pro špatný způsob vedení 
řízení, neboť např. odmítali provést zápis a papír předávali Ing. Kredbovi, aby si zápis provedl sám. 
Dále odmítali zapsat námitky účastníků řízení a tvrdili, že napřed musíme projít trasu, že řízení vedou 
oni. 

- pracovníci MěÚ nebyli označeni jmenovkami. 

- trasu jsem shlédl pouze nezávazně, protože stále trvám, že řízení je neplatné. Dnes zašlu digitální 
fotografie dřevin na trase a trvám na tom, že tuto stavbu nelze realizovat bez poškození dřevin (viz. 
vyhl. 395/1992 Sb. a normy DIN) a proto s touto stavbou zásadně nesouhlasím, ani se stavbou 
bioplynové stanice. Kácení dřevin či poškození zde nebylo řádně vyjasněno a projekt je tedy 
nedokonalý a neúplný.  
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- stavební úřad nedokázal vysvětlit, zda jsme na správném místě, neboť v dokumentaci na stavebním 

úřadě se hovoří o farmě v těsné blízkosti, či zdroji amoniaku, které žel v celém areálu nemají. Žádám 
do 30 dnů písemném informování, zda toto řízení je neplatné a proč se v dokumentaci, jenž stavební 
úřad přijal a schválil, objevuje umístění stavby přípojky i BPS v Krušných horách, v Krkonoších, 
v areálu farmy a je zde uvedena i neexistence podniku DEZA a opět žádám o písemné vyjádření 
v zákonné lhůtě, zda někdo dokumentaci vůbec kontroloval a prohlašuji tuto dokumentaci za 
nepoužitelnou. 

- p. Zajíc prokázal naprostou neznalost, když zpochybnil účast občanských sdružení, ač sebou 
právoplatné přihlášky měl. Navíc nevěděl o existenci zákona č. 114/1992 Sb. a prokázal, že ho nezná 
a zkoušel mě, z jakého roku tento zákon je. Pan Zajíc vedení tohoto řízení zjevně nezvládá, zákony, 
dokumentaci nezná a do řízení nechává neustále zasahovat svou kolegyni. 

- žádám o vyjasnění, jak to že řízení je vedeno bez účasti opatrovníka pana Pavla Janoše, bytem Soudní 
1220, který je rovněž účastníkem řízení a na jehož majetek je toho času vypsaná exekuce majetku. 
Tuto záležitost psal na úřední desku p. Zajíc, který vede toto řízení a tuto věc před námi zjevně 
zatajil.  

se  zamítají. 

- vyloučení občanských sdružení, včetně SMRS ČSOP je protizákonné a důrazně se proti němu 
ohrazujeme a podáme příslušnou stížnost a zároveň žádáme o zastavení obou řízení – spojeného 
územního, stavebního o přípojce BPS.  

se částečně vyhovuje. 

 

Námitky Českého svazu ochránců přírody, Severomoravského regionálního sdružení, které byly 
uplatněny po veřejném ústním jednání, konaném dne 21.4.2009: 

- celé řízení bylo neplatné, protože nebylo řádně vyvěšeno na úřední desce do dnešního dne. Přesto 
jsme je nezávazně absolvovali ve snaze chránit zeleň na trase VN. 

- pan Lev se ohrazoval proti zfalšované podkladové dokumentaci, ale bylo mu Ing. K. Kredbou 
doloženo, že v materiálech je uvedeno, že areál je v blízkosti Krkonoš, není zde žádný velký zdroj 
znečištění, (DEZA) a je zde údajně farma. To nedokázali zástupci stavebního úřadu vysvětlit. 

- vznášíme námitku podjatosti p. Zajíce a p. Čaganové, kteří nebyli označeni jmenovkami, zjevně svým 
chováním (viz zpět) nadržovali, ač s nimi nejsou švagři ani další příbuzní. 

se zamítají. 

- vyloučení občanského sdružení ze stavebního řízení stejně jako rozdělení spojeného stavebního řízení 
panem Zajícem na zvlášť územní a zvlášť stavební bylo nezákonné a důrazně se proti tomu 
protestujeme. 

se částečně vyhovuje. 

 
Námitky Českého svazu ochránců přírody, Severomoravského regionálního sdružení, z opakovaného 
veřejného jednání konaného dne 9.6.2009, ve kterých uvádějí  : 
 
- nesouhlasíme s výstavbou přípojky, protože ta přípojka bude sloužit bioplynové stanici, my jsme 

nesouhlasili už s výstavbou bioplynové stanice, protože nejenom, že nemáme příliš velkou důvěru 
v samotnou technologii, nemáme důvěru ani v tu firmu, která chce tady tu bioplynovou stanici 
provozovat.  

- v rozptylové studii se píše, že není v blízkosti žádný velký zdroj znečištění přitom to není pravda, 
prostorová studie situuje tuto bioplynovou stanici někam do Krkonoš, čili to že nebyla EIA, bylo 
získáno jakýmsi podvodem, navíc stavět bioplynovou stanici na okraji města, např. poblíž 
masokombinátu, defacto, kdyby tato bioplynová stanice začala zapáchat, tak jednak už neexistuje, 
když už bude v provozu žádným zákonným způsobem ji zastavit lze pouze toho provozovatele 
pokutovat no a potom je taky ohroženo 600 pracovních míst v masokombinátu, protože pokud tam 
bude zápach, tak masokombinát může být zastaven a to je jeho konec. Bioplynová stanice přitom 
přinese pravděpodobně jedno nebo dvě místa pracovní.  
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- k samotnému tomu kabelu, zákon o ochraně přírody nedovoluje žádné poškozování zeleně, které není 

zdůvodněno a my jsme tam sice byli, ale je to víc jak dva měsíce, já tvrdím, protože příroda se vyvíjí, 
za ty dva měsíce tam mohly vyrůst další byliny a rostliny, mohly tam vyrůst dokonce vzácné rostliny 
a já tvrdím, že toto opakované jednání se musí za účasti všech a zejména zástupkyně odboru 
životního prostředí konat na místě samotném, protože časový odstup od předchozího řízení, o kterém 
nejsou úředníci schopni vyjasnit jestli platilo nebo neplatilo, my jsme tam někteří tu trasu viděli, je 
natolik velký, že dojde k poškození zeleně. A na víc není možné položit ten kabel tak, aby 
k nějakému poškození zeleně nedošlo. Ať už ta zeleň bude jakákoliv. Navíc jsem tady nikde neviděl, 
jestli je tam biologický průzkum? Jestli tam nejsou třeba na té trase kabelu nějaké chráněné rostliny? 
K dnešnímu dni pochopitelně.     

- účastníkům nebylo umožněno být na místě, nebylo vyjasněné, jak je to se zákonem o ochraně přírody, 
my tvrdíme, že to řízení dneska je neplatné a že se bude muset opakovat, my se odvoláme. My tady 
namítáme a furt píšeme a nedostali jsme za 240 dní odpovědi na připomínky. 

 
- dokumentace nemůže postihnout současný stav zeleně na místě, a že jsme s ním měli být seznámeni, 

měli jsme se sejít na místě samotném, považuji toto jednání za úmyslně svolané na špatném místě, 
abysme se mohli posadit pouze nad dokumentací, takže tady toto řízení prohlašuju za neplatné a 
s jakoukoliv stavbou nesouhlasím. 

- pan Zajíc hovoří o záměru jako že to bude, o tom  jako o hotové věci. 

se zamítají. 

Námitky Občanského sdružení Srdce Valašska, z místního šetření konaného dne 21.4.2009, ve kterých 
uvádějí  : 

- zásadně nesouhlasíme s výstavbou přípojky, která má sloužit jednoznačně k napájení BPS a to přesto, 
že pokud dnešní jednání bude prohlášeno za neplatné, vznášíme naše námitky podmíněně. 

se  zamítají. 

- námitka řídící dnešního řízení p. Zajíc vyloučil po ukončení spojeného územního řízení a stavebního 
řízení prohlásil, že bude pokračovat samostatné řízení, ze kterého nás vyloučil, nás včetně ostatních 
občanských sdružení. S tímto nesouhlasím a považuji toto jako diskriminaci a šikanu stavebního 
úřadu a důrazně žádám o zastavení celého řízení, včetně řízení stavby BPS. 

se částečně vyhovuje. 
 
 
Námitky Občanského sdružení Srdce Valašska, z opakovaného veřejného jednání konaného dne 9.6.2009, 
ve kterých uvádějí  : 
 
- jestliže vy tvrdíte, že minulé jednání je platné, jaktože mi tvrdíte, že není. Takže ty námitky, co jsme 

vznesli při minulém jednání opište si je.   

- my občanské sdružení nesouhlasíme s touto přípojkou, poněvadž pokud by tato byla realizována a 
následně bioplynová stanice, tak hrozí nebezpečí výbuchu blízké benzinové pumpy v řádově 
jednotkách metrů a potažmo podniku Deza, který byl v celé akci zatajen a vůbec nebylo popsáno, při 
zjišťování vlivu životního prostředí této stavby, že se Deza nachází v těsné blízkosti. Minulý týden 
vybouchla jedna bioplynová stanice, kdyby tam v blízkosti byla benzínka, která by taky vyletěla, tak 
by možná vyletěla i celá Deza a smetlo by nás to všechny. Proto znovu opakuji, že nesouhlasíme 
s výstavbou přípojky VN pro bioplynovou stanici. 

- my tady řešíme, bylo svoláno jednání nebo řízení, už několik teda, jedno řízení bylo svoláno 
k bioplynové stanici, pak se zjistilo, že tam není přípojka, takže bylo další řízení a to řízení bylo jako, 
předmětem řízení byla bioplynová stanice včetně přípojky, byla zase nějaká změna, to jsou ty 
procesní chyby, na které poukazujeme. Pak se zjistilo teda, že je to špatné dohromady řešit, jako, 
protože přípojka VN jaksi investor rozhodl a státní správa a stavební úřad rozdělil toto řízení na 
bioplynovou stanici a přípojku VN bez nějakého určení. Už to je zase nepřípustné, podle našeho 
názoru. A my teď řešíme samostatně přípojku, samostatně a při tom je jasné, že přípojka jednoznačně 
souvisí s bioplynovou stanicí. Už tímto vznikly machinace podstatně na veřejnost, jsme proti tomu. 
To je jedna věc a právě proto, tady toto řízení by nemělo být, vlastně zase být, by mělo být zrušeno a 
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řešme tady, to co má být řešeno bioplynovou stanici jako takovou včetně přípojky, protože jiná, 
možnost není.  

- jestliže městský úřad koná tak jak má konat, tak jak jste tady řek, tak už byste dostali vyjádření 
k našim námitkám za poslední dva roky to se nestalo, čili koná stavební úřad nebo nekoná? 

- musí to být svoláno jako společné jednání, teda jako jedno jednání o bioplynové stanici včetně 
přípojky VN a ne každé zvlášť, to je přece nesmysl, já už jsem to tady řek, že s tímto my taky 
nesouhlasíme. 

- z důvodu toho, že celé to území je záplavové, to lze lehce zjistit na stánkách města Valašského 
Meziříčí, tak zásadně nesouhlasím s tímto provedením stavby, neboť v případě záplavy dojde k 
umýslnému vyřazení celé oblasti, poněvadž vysoké napětí bude zkratováno a celá oblast se ocitne bez 
elektřiny. Tady tato věc, jako transformátor by mělo být maximálně, maximálně v nějaké výšce, které 
není v zátopové oblasti, protože jinak to poškodí všechny podniky a obyvatele, protože dojde 
k vyřazení a vyzkratování vysokého napětí. Já na té námitce trvám, protože samozřejmě tam nemusí 
být vůbec záplava nebo zátopa, může přijít přívalový déšť nebo cokoliv, víme, že teďka prostě se dějí 
věci mezi nebem a zemí, a proto trvám na tom, aby ten transformátor byl umístěný do nejvyšší možné 
výšky, tak aby opravdu potencionálnímu k zatopení nemohlo dojít a nevyřadilo to celé Krásno nad 
Bečvou.    

se zamítají. 

- na minulém jednání na kterém jsme byli, tak pan Ing. Zajíc, protože to bylo spojené jednání územní a 
stavební, spojené. Jak je možné, že v průběhu, teprve v průběhu, kde jsme byli, jsme vystupovali jako 
účastníci toho řízení v řádném přihlášení a najednou v polovině, nebo půl hodiny po řízení se pan 
Zajíc rozhodl, ukončil územní a začíná stavební a nás občanské sdružení jako účastníky z tohoto 
dalšího jednání vyloučil, což je podle mého názoru nepřípustné a protiprávní a my to máme 
podloženo, protože pan tajemník tvrdí něco jiného, my to máme podložené právním stanoviskem 
ekologického právního servisu, erudovanými právníky, čili už toto zase z minula je pochybení 
stavebního úřadu, protože pan Zajíc nás z toho jednání vyloučil neoprávněně.   

se částečně vyhovuje. 

Námitky Českého svazu ochránců přírody, Okresního výboru Vsetín, z místního šetření konaného dne 
21.4.2009, ve kterých uvádí : 

- žádám o prošetření (důsledné) námitky účastníka řízení ve věci bioplynové stanice, která byla zaslána 
MěÚ, odboru ÚPSŘRR a v součastné době visí na úřední desce.  

- dnešní jednání považuji procesně za neplatné a prohlídku trasy za orientační, ne však za směrodatnou. 

se  zamítají. 

 

Námitky Českého svazu ochránců přírody, Okresního výboru Vsetín, které byly uplatněny po veřejném 
ústním jednání, konaném dne 21.4.2009: 

- na základě zjištěných nedostatků a záměrně chybně publikovaných závěrů v „Rozptylové studii a 
odborném posudku podle zákona č. 86/2002 Sb. Bioplynová stanice – kogenerace Krásno nad 
Bečvou“. 

se zamítají. 
 
Námitky Českého svazu ochránců přírody, Okresního výboru Vsetín, z opakovaného veřejného jednání 
konaného dne 9.6.2009, ve kterých uvádějí : 
 
- v rozptylové studii v tom případě i ve vlastní dokumentaci a to už bylo jednou řečeno, že tam padl 

pojem respektive, že ten záměr je zasazen do Krkonoš proti tomu vznáším teda připomínku. Což 
samozřejmě není pravda a v podstatě dochází k tomu, že je uváděno na základě nepravdivých údajů.   

se zamítají. 
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Námitky Městského úřadu Valašské Meziříčí, odboru majetkové správy, zastupující Město Valašské 
Meziříčí z  místního šetření konaného dne 21.4.2009 a opakovaného veřejného jednání konaného dne 
9.6.2009, ve kterých uvádí 

- k umístění uvedené stavby Město Valašské Meziříčí, jakožto účastník územního řízení v souladu s § 
85 odst. 1 písm. b) a podle § 89 odst. 4 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů , podává námitku. Umístění stavby bioplynové stanice 
v předmětné lokalitě, pro jejíž fungování je umístění výše uvedené stavby podmiňující, je nevhodné. 
Město Valašské Meziříčí obdrželo proti stavbě bioplynové stanice petici bezmála tisíce občanů, na 
jejímž podkladě Zastupitelstvo města přijalo dne 11. září 2008 usnesení: „zastupitelstvo města 
považuje záměr vybudovat stavbu „Bioplynové stanice 1 MW Krásno“ v lokalitě Hranická, k.ú. 
Krásno nad Bečvou za nevhodný a nebude ho v žádném případě podporovat. Součastně však 
zdůrazňuje, že každý proces povolování stavby musí být veden v rámci platné legislativy ČR.“ 
Z plánovaného záměru je zřejmé, že umístění stavby bioplynové stanice v tomto prostoru by došlo 
z důvodu zahuštění nákladní dopravy ke zhoršení kvality života části obyvatel na ulici Hranická ve 
Valašském Meziříčí. Vzhledem k tomu, že obě stavby spolu souvisí, respektive stavba přípojky VN je 
pro stavbu bioplynové stanice podmiňující, vznáší Město Valašské Meziříčí k umístění této stavby ve 
spojeném územním a stavebním řízení předloženou námitku.  

se zamítají. 
 
 

Odůvodnění: 

Dne 29.1.2009 podala firma Bioplynová stanice, spol. s r.o. Valašské Meziříčí, IČ 27807509, Hranická 
781, 757 01  Valašské Meziříčí (dále jen „žadatel“) žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a žádost 
o stavební povolení na stavbu přípojky VN 380V/22kV napojující stavbu "Bioplynové stanice 1 MW 
Krásno" na pozemcích parc. č. 354/3, 354/4, 354/6, 354/19, 354/21 v katastrálním území Krásno nad 
Bečvou.  

Dne 11.2.2009 stavební úřad podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního 
řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu spojil územní a stavební řízení a vede společné řízení. 

Vzhledem k tomu, že předložené žádosti neměly předepsané náležitosti podle § 86 a § 110 stavebního 
zákona a neposkytovaly dostatečný podklad pro posouzení umístění a provedení navrhované stavby 
v území, byl dne 12.2.2009 žadatel vyzván k doplnění žádostí a z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o 
přerušení řízení. Žádosti byly doplněny dne 9.3.2009.  

Dne 9.3.2009 vydal Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí souhlas dle § 17 odst. 1 
písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ke stavbám nebo terénním úpravám v záplavových územích. 

Stavební úřad opatřením ze dne 18.3.2009 oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům spojení 
územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání na den 
21.4.2009. V tomto oznámení stavební úřad upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že mohou 
závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim 
nebude přihlédnuto. Stavební úřad zároveň vyzval žadatele, aby bezodkladně zajistil na pozemku parc. č 
354/3 v katastrálním území Krásno nad Bečvou, u vrátnice společnosti Agropodnik, a.s. vyvěšení 
informace o svém záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí. 

Toto oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému 
ústnímu jednání bylo doručeno dne 20.3.2009 OV Českého svazu ochránců přírody Valašské Meziříčí, U 
Rajky 15, 757 01  Valašské Meziříčí 1, Českému svazu ochránců přírody, U Rajky 15, 757 01  Valašské 
Meziříčí 1, Občanskému sdružení Srdce Valašska, Hřbitovní 17, 757 01  Valašské Meziříčí 1 a 
Občanskému sdružení Za Krásno krásnější, Zámecká 364/58, 757 01 Valašské Meziříčí a dne 25.3.2009 
Občanskému sdružení za Krhovou klidnější, krásnější, Krhová 139, 756 63  Valašské Meziříčí 3. 

Dne 23.3.2009 se přihlásil k účasti ve správním řízení Český svaz ochránců přírody, Severomoravské 
regionální sdružení, U Rajky 15, 757 01 Valašské Meziříčí a Český svaz ochránců přírody, Okresní výbor 
Vsetín, U Rajky 15, 757 01 Valašské Meziříčí a Občanské sdružení Srdce Valašska, Hřbitovní 17, 757 01 
Valašské Meziříčí. 
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Vzhledem k tomu, že pobyt účastníka řízení pana Pavla Janoše, nar. 14.1.1942, bytem dle evidence 
obyvatel Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí  není znám, stavební úřad doručoval oznámení o spojení 
územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 
veřejnou vyhláškou, která byla na úřední desce: 

Městského úřadu Valašské Meziříčí vyvěšena dne: 30.3.2009  sejmuta dne: 15.4.2009 

Dne 21.4.2009 proběhlo veřejné ústní jednání,  o jehož výsledku byl sepsán protokol. Při tomto veřejném 
ústním jednání byly vzneseny tyto námitky: 

Milana Orálka, Zašovská 722, 757 01 Valašské Meziříčí, který zastupoval při místním šetření Český svaz 
ochránců přírody, Severomoravské regionální sdružení a Občanské sdružení Za Krhovou klidnější, 
krásnější, zdravější: 

- protože toto řízení je veřejné, není řádně veřejnosti oznámeno na úřední desce městského úřadu a 
bylo neoprávněně, předčasně staženo bezdůvodně z úřední desky, a proto je toto jednání 
nepravomocné a je třeba znovu toto řízení znovu řádně vyvěsit a oznámit v zákonné  lhůtě, aby mohlo 
být řádně svoláno znova.  

- dále namítám závažný zásah do spojeného řízení p. Ing. H. Plevovou, o niž přítomní pracovníci 
prohlásili, že do tohoto řízení zasahovat nesmí a ani je proto neřídí, protože pracuje v samosprávě. P. 
Plevová zasláním lživého dopisu občanům, kteří se přihlásili jako účastníci řízení tyto uvedla v omyl 
a od další účasti je odradila. Starosta města a městský právník p. Ivánek svým dopisem z 31.3.2009 
potvrdili, že dopis není součásti spisu tohoto řízení. 

- zároveň vznášíme námitku podjatosti vůči p.Ing. Zajícovi a Ing. Čeganové pro špatný způsob vedení 
řízení, neboť např. odmítali provést zápis a papír předávali Ing. Kredbovi, aby si zápis provedl sám. 
Dále odmítali zapsat námitky účastníků řízení a tvrdili, že napřed musíme projít trasu, že řízení vedou 
oni. 

- pracovníci MěÚ nebyli označeni jmenovkami. 

- trasu jsem shlédl pouze nezávazně, protože stále trvám, že řízení je neplatné. Dnes zašlu digitální 
fotografie dřevin na trase a trvám na tom, že tuto stavbu nelze realizovat bez poškození dřevin (viz. 
vyhl. 395/1992 Sb. a normy DIN) a proto s touto stavbou zásadně nesouhlasím, ani se stavbou 
bioplynové stanice. Kácení dřevin či poškození zde nebylo řádně vyjasněno a projekt je tedy 
nedokonalý a neúplný.  

- stavební úřad nedokázal vysvětlit, zda jsme na správném místě, neboť v dokumentaci na stavebním 
úřadě se hovoří o farmě v těsné blízkosti, či zdroji amoniaku, které žel v celém areálu nemají. Žádám 
do 30 dnů písemném informování, zda toto řízení je neplatné a proč se v dokumentaci, jenž stavební 
úřad přijal a schválil, objevuje umístění stavby přípojky i BPS v Krušných horách, v Krkonoších, 
v areálu farmy a je zde uvedena i neexistence podniku DEZA a opět žádám o písemné vyjádření 
v zákonné lhůtě, zda někdo dokumentaci vůbec kontroloval a prohlašuji tuto dokumentaci za 
nepoužitelnou. 

- p. Zajíc prokázal naprostou neznalost, když zpochybnil účast občanských sdružení, ač sebou 
právoplatné přihlášky měl. Navíc nevěděl o existenci zákona č. 114/1992 Sb. a prokázal, že ho nezná 
a zkoušel mě, z jakého roku tento zákon je. Pan Zajíc vedení tohoto řízení zjevně nezvládá, zákony, 
dokumentaci nezná a do řízení nechává neustále zasahovat svou kolegyni. 

- žádám o vyjasnění, jak to že řízení je vedeno bez účasti opatrovníka pana Pavla Janoše, bytem Soudní 
1221, který je rovněž účastníkem řízení a na jehož majetek je toho času vypsaná exekuce majetku. 
Tuto záležitost psal na úřední desku p. Zajíc, který vede toto řízení a tuto věc před námi zjevně 
zatajil. Žádáme o písemné vyjádření v zákonné lhůtě.  

- vyloučení občanských sdružení, včetně SMRS ČSOP je protizákonné a důrazně se proti němu 
ohrazujeme a podáme příslušnou stížnost a zároveň žádáme o zastavení obou řízení – spojeného 
územního, stavebního o přípojce BPS.  

 

Ing. Jaromíra Michala a pana Jiřího Parduby, zástupců Občanského sdružení Srdce Valašska: 

- zásadně nesouhlasíme s výstavbou přípojky, která má sloužit jednoznačně k napájení BPS a to přesto, 
že pokud dnešní jednání bude prohlášeno za neplatné, vznášíme naše námitky podmíněně. 
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- námitka řídící dnešního řízení p. Zajíc vyloučil po ukončení spojeného územního řízení a stavebního 

řízení prohlásil, že bude pokračovat samostatné řízení ze kterého nás vyloučil, nás včetně ostatních 
občanských sdružení. S tímto nesouhlasím a považuji toto jako diskriminaci a šikanu stavebního 
úřadu a důrazně žádám o zastavení celého řízení, včetně řízení stavby BPS. 

  Ing. Karla Kredby, zástupce Českého svazu ochránců přírody, Okresního výboru Vsetín: 

- žádám o prošetření (důsledné) námitky účastníka řízení ve věci bioplynové stanice, která byla zaslána 
MěÚ, odboru ÚPSŘRR a v součastné době visí na úřední desce.  

- dnešní jednání považuji procesně za neplatné a prohlídku trasy za orientační, ne však za směrodatnou. 

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor majetkové správy, zastupující Město Valašské Meziříčí: 

- k umístění uvedené stavby Město Valašské Meziříčí, jakožto účastník územního řízení v souladu s § 
85 odst. 1 písm. b) a podle § 89 odst. 4 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů , podává námitku. Umístění stavby bioplynové stanice 
v předmětné lokalitě, pro jejíž fungování je umístění výše uvedené stavby podmiňující, je nevhodné. 
Město Valašské Meziříčí obdrželo proti stavbě bioplynové stanice petici bezmála tisíce občanů, na 
jejímž podkladě Zastupitelstvo města přijalo dne 11. září 2008 usnesení: „zastupitelstvo města 
považuje záměr vybudovat stavbu „Bioplynové stanice 1 MW Krásno“ v lokalitě Hranická, k.ú. 
Krásno nad Bečvou za nevhodný a nebude ho v žádném případě podporovat. Součastně však 
zdůrazňuje, že každý proces povolování stavby musí být veden v rámci platné legislativy ČR.“ 
Z plánovaného záměru je zřejmé, že umístění stavby bioplynové stanice v tomto prostoru by došlo 
z důvodu zahuštění nákladní dopravy ke zhoršení kvality života části obyvatel na ulici Hranická ve 
Valašském Meziříčí. Vzhledem k tomu, že obě stavby spolu souvisí, respektive stavba přípojky VN je 
pro stavbu bioplynové stanice podmiňující, vznáší Město Valašské Meziříčí k umístění této stavby ve 
spojeném územním a stavebním řízení předloženou námitku.  

Při veřejném ústním jednání konaném dne 21.4.2009 se vyjádřil M ěstský úřad Valašské Meziříčí, odbor 
životního prostředí : 

- k případnému kácení dřevin je nutné povolení Odboru životního prostředí. 
- je nutno dodržovat ochranu dřevin při stavební činnosti dle ČSN DIN 18 920 18 915. 

Po ukončeném veřejném jednání byly dne 21.4.2009 na podatelnu podány další námitky Milana Orálka, 
zastupující  Český svaz ochránců přírody, ve kterých uvádí: 

- celé řízení bylo neplatné, protože nebylo řádně vyvěšeno na úřední desce do dnešního dne. Přesto 
jsme je nezávazně absolvovali ve snaze chránit zeleň na trase VN. 

- pan Lev se ohrazoval proti zfalšované podkladové dokumentaci, ale bylo mu Ing. K. Kredbou 
doloženo, že v materiálech je uvedeno, že areál je v blízkosti Krkonoš, není zde žádný velký zdroj 
znečištění (DEZA)  a je zde údajná farma. To nedokázali zástupci stavebního úřadu vysvětlit. 

- vyloučení občanského sdružení ze stavebního řízení stejně jako rozdělení spojeného stavebního řízení 
panem Zajícem na zvlášť územní a zvlášť stavební bylo nezákonné a důrazně proti tomu 
protestujeme. 

- vznášíme námitku podjatosti p. Zajíce a p. Čeganové, kteří nebyli označeni jmenovkami, zjevně svým 
chováním (viz. zpět) nadržovali, ač s nimi nejsou švagři ani další příbuzní. 

Po ukončeném veřejném jednání byly dne 21.4.2009 na podatelnu Městského úřadu Valašské Meziříčí 
podány další námitky Ing. Karla Kredby, zastupující Český svaz ochránců přírody, severomoravské 
regionální sdružení, ve kterých uvádí: 

- na základě zjištěných nedostatků a záměrně chybně publikovaných závěrů v „Rozptylové studii a 
odborném posudku podle zákona č. 86/2002 Sb. Bioplynová stanice – kogenerace Krásno nad 
Bečvou“, žádám o obnovení procesu EIA na stavbu bioplynové stanice 1MW Krásno. 

Vzhledem k tomu, že účastníku řízení Pavlu Janošovi, nar. 14.1.1942, adresa pro doručování dle 
evidence obyvatel Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí nebylo oznámení o spojení územního a 
stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání doručeno 15 dní 
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před veřejným jednáním, stavební úřad oznámil dne 4.5.2009 pokračování řízení a nařízení opakovaného 
veřejného ústního jednání na den 9.6.2009. 

Toto oznámení o pokračování řízení a nařízení opakovaného veřejného ústního jednání bylo doručováno 
účastníkům řízení dle § 109 stavebního zákona do vlastních rukou, a účastníků řízení dle § 85 odst. 2 
stavebního zákona veřejnou vyhláškou, která byla úřední desce: 

Městského úřadu Valašské Meziříčí vyvěšena dne: 6.5.2009  sejmuta dne: 22.5.2009. 

Účastníku řízení panu Pavlu Janošovi, nar. 14.1.1942, bytem dle evidence obyvatel Soudní 1221, 757 01 
Valašské Meziříčí, jehož pobyt není znám, stavební úřad doručoval oznámení o pokračování řízení a 
nařízení opakovaného veřejného ústního jednání veřejnou vyhláškou, která byla na úřední desce: 

Městského úřadu Valašské Meziříčí vyvěšena dne: 4.5.2009  sejmuta dne: 20.5.2009 

V tomto oznámení o pokračování řízení a nařízení opakovaného veřejného ústního jednání stavební úřad 
upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy 
uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. 

Dne 7.5.2009 se přihlásilo k účasti ve správním řízení Občanské sdružení Srdce Valašska, Hřbitovní 17, 
757 01 Valašské Meziříčí, Český svaz ochránců přírody, Severomoravské regionální sdružení, U Rajky 
15, 757 01 Valašské Meziříčí a Český svaz ochránců přírody, Okresní výbor Vsetín, U Rajky 15, 757 01 
Valašské Meziříčí. Dne 11.5.2009 se přihlásilo k účasti ve správním řízení Občanské sdružení Za Krásno 
krásnější, Zámecká 364/58, 757 01  Valašské Meziříčí 1 a Občanské sdružení za Krhovou klidnější, 
krásnější, Krhová 139, 756 63  Valašské Meziříčí 3. 

Dne 9.6.2009 proběhlo opakované veřejné ústní jednání o jehož výsledku byl sepsán protokol a pořízen 
zvukový záznam. Při tomto opakovaném veřejném ústním jednání byly vzneseny různé dotazy, a tyto 
námitky: 

 
Námitky Českého svazu ochránců přírody, Severomoravského regionálního sdružení, ve kterých uvádějí : 

- nesouhlasíme s výstavbou přípojky, protože ta přípojka bude sloužit bioplynové stanici, my jsme 
nesouhlasili už s výstavbou bioplynové stanice, protože nejenom, že nemáme příliš velkou důvěru 
v samotnou technologii, nemáme důvěru ani v tu firmu, která chce tady tu bioplynovou stanici 
provozovat.  

- v rozptylové studii se píše, že není v blízkosti žádný velký zdroj znečištění přitom to není pravda, 
prostorová studie situuje tuto bioplynovou stanici někam do Krkonoš, čili to že nebyla EIA, bylo 
získáno jakýmsi podvodem, navíc stavět bioplynovou stanici na okraji města, např. poblíž 
masokombinátu, defacto, kdyby tato bioplynová stanice začala zapáchat, tak jednak už neexistuje, 
když už bude v provozu žádným zákonným způsobem ji zastavit lze pouze toho provozovatele 
pokutovat no a potom je taky ohroženo 600 pracovních míst v masokombinátu, protože pokud tam 
bude zápach, tak masokombinát může být zastaven a to je jeho konec. Bioplynová stanice přitom 
přinese pravděpodobně jedno nebo dvě místa pracovní.  

- k samotnému tomu kabelu, zákon o ochraně přírody nedovoluje žádné poškozování zeleně, které není 
zdůvodněno a my jsme tam sice byli, ale je to víc jak dva měsíce, já tvrdím, protože příroda se vyvíjí, 
za ty dva měsíce tam mohly vyrůst další byliny a rostliny, mohly tam vyrůst dokonce vzácné rostliny 
a já tvrdím, že toto opakované jednání se musí za účasti všech a zejména zástupkyně odboru 
životního prostředí konat na místě samotném, protože časový odstup od předchozího řízení, o kterém 
nejsou úředníci schopni vyjasnit jestli platilo nebo neplatilo, my jsme tam někteří tu trasu viděli, je 
natolik velký, že dojde k poškození zeleně. A na víc není možné položit ten kabel tak, aby 
k nějakému poškození zeleně nedošlo. Ať už ta zeleň bude jakákoliv. Navíc jsem tady nikde neviděl, 
jestli je tam biologický průzkum? Jestli tam nejsou třeba na té trase kabelu nějaké chráněné rostliny? 
K dnešnímu dni pochopitelně.     

- účastníkům nebylo umožněno být na místě, nebylo vyjasněné, jak je to se zákonem o ochraně přírody, 
my tvrdíme, že to řízení dneska je neplatné a že se bude muset opakovat, my se odvoláme. My tady 
namítáme a furt píšeme a nedostali jsme za 240 dní odpovědi na připomínky. 
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- dokumentace nemůže postihnout současný stav zeleně na místě, a že jsme s ním měli být seznámeni, 

měli jsme se sejít na místě samotném, považuji toto jednání za úmyslně svolané na špatném místě, 
abysme se mohli posadit pouze nad dokumentací, takže tady toto řízení prohlašuju za neplatné a 
s jakoukoliv stavbou nesouhlasím. 

- pan Zajíc hovoří o záměru jako že to bude, o tom  jako o hotové věci. 

 
Námitky Občanského sdružení Srdce Valašska, ve kterých uvádějí: 

- jestliže vy tvrdíte, že minulé jednání je platné, jaktože mi tvrdíte, že není. Takže ty námitky, co jsme 
vznesli při minulém jednání opište si je.   

- my občanské sdružení nesouhlasíme s touto přípojkou, poněvadž pokud by tato byla realizována a 
následně bioplynová stanice, tak hrozí nebezpečí výbuchu blízké benzinové pumpy v řádově 
jednotkách metrů a potažmo podniku Deza, který byl v celé akci zatajen a vůbec nebylo popsáno, při 
zjišťování vlivu životního prostředí této stavby, že se Deza nachází v těsné blízkosti. Minulý týden 
vybouchla jedna bioplynová stanice, kdyby tam v blízkosti byla benzínka, která by taky vyletěla, tak 
by možná vyletěla i celá Deza a smetlo by nás to všechny. Proto znovu opakuji, že nesouhlasíme 
s výstavbou přípojky VN pro bioplynovou stanici. 

- my tady řešíme, bylo svoláno jednání nebo řízení, už několik teda, jedno řízení bylo svoláno 
k bioplynové stanici, pak se zjistilo, že tam není přípojka, takže bylo další řízení a to řízení bylo jako, 
předmětem řízení byla bioplynová stanice včetně přípojky, byla zase nějaká změna, to jsou ty 
procesní chyby, na které poukazujeme. Pak se zjistilo teda, že je to špatné dohromady řešit, jako, 
protože přípojka VN jaksi investor rozhodl a státní správa a stavební úřad rozdělil toto řízení na 
bioplynovou stanici a přípojku VN bez nějakého určení. Už to je zase nepřípustné, podle našeho 
názoru. A my teď řešíme samostatně přípojku, samostatně a při tom je jasné, že přípojka jednoznačně 
souvisí s bioplynovou stanicí. Už tímto vznikly machinace podstatně na veřejnost, jsme proti tomu. 
To je jedna věc a právě proto, tady toto řízení by nemělo být, vlastně zase být, by mělo být zrušeno a 
řešme tady, to co má být řešeno bioplynovou stanici jako takovou včetně přípojky, protože jiná, 
možnost není.  

- na minulém jednání na kterém jsme byli, tak pan Ing. Zajíc, protože to bylo spojené jednání územní a 
stavební, spojené. Jak je možné, že v průběhu, teprve v průběhu, kde jsme byli, jsme vystupovali jako 
účastníci toho řízení v řádném přihlášení a najednou v polovině, nebo půl hodiny po řízení se pan 
Zajíc rozhodl, ukončil územní a začíná stavební a nás občanské sdružení jako účastníky z tohoto 
dalšího jednání vyloučil, což je podle mého názoru nepřípustné a protiprávní a my to máme 
podloženo, protože pan tajemník tvrdí něco jiného, my to máme podložené právním stanoviskem 
ekologického právního servisu, erudovanými právníky, čili už toto zase z minula je pochybení 
stavebního úřadu, protože pan Zajíc nás z toho jednání vyloučil neoprávněně.   

- jestliže městský úřad koná tak jak má konat, tak jak jste tady řek, tak už byste dostali vyjádření 
k našim námitkám za poslední dva roky to se nestalo, čili koná stavební úřad nebo nekoná? 

- musí to být svoláno jako společné jednání, teda jako jedno jednání o bioplynové stanici včetně 
přípojky VN a ne každé zvlášť, to je přece nesmysl, já už jsem to tady řek, že s tímto my taky 
nesouhlasíme. 

- z důvodu toho, že celé to území je záplavové, to lze lehce zjistit na stánkách města Valašského 
Meziříčí, tak zásadně nesouhlasím s tímto provedením stavby, neboť v případě záplavy dojde k 
umýslnému vyřazení celé oblasti, poněvadž vysoké napětí bude zkratováno a celá oblast se ocitne bez 
elektřiny. Tady tato věc, jako transformátor by mělo být maximálně, maximálně v nějaké výšce, které 
není v zátopové oblasti, protože jinak to poškodí všechny podniky a obyvatele, protože dojde 
k vyřazení a vyzkratování vysokého napětí. Já na té námitce trvám, protože samozřejmě tam nemusí 
být vůbec záplava nebo zátopa, může přijít přívalový déšť nebo cokoliv, víme, že teďka prostě se dějí 
věci mezi nebem a zemí, a proto trvám na tom, aby ten transformátor byl umístěný do nejvyšší možné 
výšky, tak aby opravdu potencionálnímu k zatopení nemohlo dojít a nevyřadilo to celé Krásno nad 
Bečvou.    
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Námitky Českého svazu ochránců přírody, Okresního výboru Vsetín, ve kterých uvádějí : 

- v rozptylové studii v tom případě i ve vlastní dokumentaci a to už bylo jednou řečeno, že tam padl 
pojem respektive, že ten záměr je zasazen do Krkonoš proti tomu vznáším teda připomínku. Což 
samozřejmě není pravda a v podstatě dochází k tomu, že je uváděno na základě nepravdivých údajů.   

Dne 9.6.2009 bylo stavebnímu úřadu doručeno Přihlášení se za účastníka spojeného územního a 
stavebního řízení a vyjádření zásadního nesouhlasného stanoviska se stavbou přípojky VN 380V/22kV 
napojující stavbu Bioplynová stanice 1MW Krásno (BPS), které podali Lev Lipa, Hřbitovní 457, Krásno 
nad Bečvou, Valašské Meziříčí; Anna Huňková, Sklářská 189, Valašské Meziříčí; Renata Procházková, 
Hřbitovní 315, Valašské Meziříčí; Josef Žmolík a Ludmila Žmolíková, oba bytem Hřbitovní 331/12, 
Valašské Meziříčí; Miloslava Kovářová a Miroslav Kovář, oba bytem Hřbitovní 391, Valašské Meziříčí; 
Petr Doležal, Hřbitovní 322/5, Valašské Meziříčí; Věra Lipová, Hřbitovní 10, Valašské Meziříčí; Věra 
Mašková, Hřbitovní 10, Valašské Meziříčí; Jana Cedrychová a Otakar Cedrych, oba bytem Hřbitovní 
298/21, Valašské Meziříčí; Růžena Michalová a Ing. Jaromír Michal, oba bytem Hřbitovní 17, Valašské 
Meziříčí; Ján Zákopčaník a Eva Zákopčaníková, oba bytem Krhová 20, Valašské Meziříčí; Věra 
Vaculíková, Chelčického 815, Valašské Meziříčí; Pavel Pecha, Schlattauerova 576, Valašské Meziříčí; 
Libor Šobora, Na Příkopě 564, Valašské Meziříčí; Alena Pardubová (ročník 1959), Jiří Parduba (ročník 
1960) a Alena Pardubová (ročník 1989), všichni bytem Na příkopě 808, Valašské Meziříčí; Oldřich 
Parduba, V Sadě 94/9, Valašské Meziříčí (dále jen „přihlašovaní“). 

Stavební úřad se důkladně zabýval doručenými přihlášeními se za účastníka spojeného územního a 
stavebního řízení a zjistil, že přihlašovaní dle výpisu z katastru nemovitosti, nejsou vlastníky sousedních 
pozemků a staveb, ani vlastníky pozemků a staveb v blízkosti plánované stavby přípojky VN 380V/22kV 
napojující stavbu "Bioplynové stanice 1 MW Krásno" na pozemcích parc. č. 354/3, 354/4, 354/6, 354/19, 
354/21 v katastrálním území Krásno nad Bečvou, a jejích trvalé bydliště je vzdáleno minimálně několik 
set metrů od plánované stavby přípojky. Vzhledem k výše uvedenému, stavební úřad došel k závěru, že 
vlastnické a jiné věcné právo přihlašovaných nemůže být stavbou přípojky VN 380V/22kV napojující 
stavbu "Bioplynové stanice 1 MW Krásno" přímo dotčeno. Proto dne 9.7.2009 stavební úřad vydal 
usnesení, že Lev Lipa, Hřbitovní 457, Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí; Anna Huňková, Sklářská 
189, Valašské Meziříčí; Renata Procházková, Hřbitovní 315, Valašské Meziříčí; Josef Žmolík a Ludmila 
Žmolíková, oba bytem Hřbitovní 331/12, Valašské Meziříčí; Miloslava Kovářová a Miroslav Kovář, oba 
bytem Hřbitovní 391, Valašské Meziříčí; Petr Doležal, Hřbitovní 322/5, Valašské Meziříčí; Věra 
Mašková, Hřbitovní 10, Valašské Meziříčí; Jana Cedrychová a Otakar Cedrych, oba bytem Hřbitovní 
298/21, Valašské Meziříčí; Růžena Michalová a Ing. Jaromír Michal, oba bytem Hřbitovní 17, Valašské 
Meziříčí; Ján Zákopčaník a Eva Zákopčaníková, oba bytem Krhová 20, Valašské Meziříčí; Věra 
Vaculíková, Chelčického 815, Valašské Meziříčí; Pavel Pecha, Schlattauerova 576, Valašské Meziříčí; 
Libor Šobora, Na Příkopě 564, Valašské Meziříčí; Alena Pardubová (ročník 1959), Jiří Parduba (ročník 
1960) a Alena Pardubová (ročník 1989), všichni bytem Na příkopě 808, Valašské Meziříčí; Oldřich 
Parduba, V Sadě 94/9, Valašské Meziříčí nejsou účastníci spojeného územního a stavebního řízení na 
výše uvedenou stavbu.  

Stavební úřad v průběhu zjistil, že přihlášená Věra Lipová, Hřbitovní 10, Valašské Meziříčí zemřela a 
provedl o tom záznam do spisu.  

Vyjádření zásadního nesouhlasného stanoviska se stavbou přípojky VN 380V/22kV napojující stavbu 
Bioplynová stanice 1MW Krásno (BPS), které podali výše uvedení přihlašovaní, stavební úřad zhodnotil 
jako připomínky veřejnosti. 

Stavební úřad se dále zabýval přihlášením Občanského sdružení Za Krásno krásnější, Zámecká 364/58, 
757 01  Valašské Meziříčí 1 a Občanského sdružení za Krhovou klidnější, krásnější, zdravější Krhová 
139, 756 63  Valašské Meziříčí 3. Obě tato občanská sdružení se přihlásila k účasti ve správním řízení 
dne 11.5.2009. 

Stavební úřad zjistil, že bylo dne 25.3.2009 Občanskému sdružení Za Krhovou klidnější, krásnější a 
zdravější a dne 20.3.2009 Občanskému sdružení Za Krásno krásnější, Zámecká 364/58, 757 01 Valašské 
Meziříčí doručeno oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a 
pozvání k veřejnému ústnímu jednání. Z tohoto je tedy patrno, že obě uvedená občanská sdružení 
neoznámila v souladu s ustanovením § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy jim bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení 
oznámeno. Z tohoto důvodu stavební úřad vydal dne 21.7.2009 usnesení, že Občanské sdružení Za 
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Krhovou klidnější, krásnější a zdravější a Občanské sdružení Za Krásno krásnější, Zámecká 364/58, 757 
01 Valašské Meziříčí nejsou účastníci spojeného územního a stavebního řízení na výše uvedenou stavbu. 
Z hlediska Územního plánu sídelního útvaru Valašské Meziříčí schváleného dne 24. 6. 1997 a jeho 
následných změn se uvedené pozemky nachází v zastavěném území, v lokalitě průmyslové výroby, která 
zahrnuje především taková výrobní zařízení, u nichž nelze zcela vyloučit negativní vlivy na obytné a 
životní prostředí nebo náročná na dopravu. Umístění stavby kioskové trafostanice situované na plochu 
průmyslu a skladů je v souladu s Územním plánem sídelního útvaru Valašské Meziříčí. Přípojka 
technické infrastruktury není předmětem územního plánování.  

Dne 21.7.2009 byl poskytnut Českému svazu ochránců přírody, Severomoravskému regionálnímu 
sdružení, U Rajky 15, 757 01 Valašské Meziříčí, Českému svazu ochránců přírody, Okresnímu výboru 
Vsetín, U Rajky 15, 757 01 Valašské Meziříčí a  Občanskému sdružení Srdce Valašska, Hřbitovní 17, 
757 01 Valašské Meziříčí zvukový záznam z  opakovaného veřejné ústní jednání ze dne 9.6.2009, přepis 
tohoto záznamu a protokol z opakovaného veřejného ústního jednání.  

Okruh účastníků územního řízení byl vymezen s ohledem na ustanovení na § 85 odst. 1 písm. a) a b) 
stavebního zákona, tj. žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a s ohledem                        
na ustanovení na § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, tj. vlastník pozemku nebo stavby, na 
kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo 
k tomuto pozemku nebo stavbě, nejde-li o společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního 
předpisu, dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. 

Stavební úřad posoudil okruh účastníků územního řízení a stanovil, že v daném případě jimi jsou: 
Bioplynová stanice, spol. s.r.o. dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a Město Valašské Meziříčí dle 
§ 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, a dle § 85 odst. 2 písm. a), b), c) stavebního zákona - 
Agropodnik, a.s. Valašské Meziříčí, Povodí Moravy, s.p., ČEZ Distribuce, a.s., RWE Distribuční služby, 
s.r.o., Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Telefónica 02 Czech Republic, a.s., České radiokomunikace, 
Termolux, s. r. o., Petr Janoš, Zbyněk Janoš, Pavel Janoš, Český svaz ochránců přírody, Severomoravské 
regionální sdružení, Český svaz ochránců přírody, Okresní výbor Vsetín, Občanské sdružení Srdce 
Valašska. 

Vlastnická ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo 
dotčena. 

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost 
z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a 
zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými 
k jeho provedení a zvláštními předpisy. 

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavbu. Stavební úřad v průběhu 
řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 

Stanoviska sdělili: 

-  Telefónica O2 Czech Republic, a.s.      dne 6.1.2009 

- Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.     dne 30.12.2008 

- CZT Valašské Meziříčí, s.r.o.     dne 22.12.2008 

- RWE Distribuční služby, s.r.o.     dne 14.1.2009 a 13.3.2009 

- ČEZ Distribuce a.s.        dne 10.12.2008, 13.1.2009, 

           2.2.2009 a 4.3.2009 

- ČESKÉRADIOKOMUNIKACE, a.s.    dne 5.12.2007 

- Vegacom a.s.        dne 19.2.2009 

- Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí   dne 19.1.2009 

- Povodí Moravy, s.p.       dne 14.1.2009 

- Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor územního plánování,  dne 13.2.2009 a  18.3.2009 
 stavebního řádu a regionálního rozvoje  
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Stavební úřad zahrnul stanoviska vlastníků technické infrastruktury a podmínky dotčených orgánů do 
podmínek rozhodnutí.  

Okruh účastníků řízení byl vymezen s ohledem na ustanovení § 109 stavebního zákona, tj. stavebník, 
vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna a dále osoby, jejichž vlastnická práva nebo práva 
odpovídající věcnému břemenu k pozemkům a stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na 
nich, mohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. 

Stavební úřad posoudil okruh účastníků stavebního řízení a stanovil, že v daném případě jimi jsou: dle § 
109 odst. 1 písm a) Bioplynová stanice, spol. s.r.o.;  dle § 109 odst. 1 písm. c), d), e) f) stavebního zákona  
Agropodnik, a.s. Valašské Meziříčí, Petr Janoš, Zbyněk Janoš, Pavel Janoš, Termolux, s. r. o., ČEZ 
Distribuce, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Telefónica 02 Czech 
Republic, a.s., České radiokomunikace. 

Vlastnická ani práva odpovídající věcnému břemenu k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být 
tímto rozhodnutím přímo dotčena. 

 

Vypořádání se s námitkami účastníků: 

Při rozhodování o námitkách účastníků řízení a vypořádání se s těmito námitkami stavební úřad 
postupoval v souladu s ustanovením § 89 a § 114 stavebního zákona. Dle ustanovení § 89 odst. 4 
stavebního zákona obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a), b) a d), může uplatňovat námitky proti 
projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení 
podle § 85 odst. 2 písm. c), může v územním řízení uplatňovat námitky, pokud je projednávaným 
záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. 

Dle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi 
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo 
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. 

 

K námitkám Českýho svazu ochránců přírody, Severomoravského regionálního sdružení ze dne 
21.4.2009, ve které uvádí: 

- protože toto řízení je veřejné, není řádně veřejnosti oznámeno na úřední desce městského úřadu a 
bylo neoprávněně, předčasně staženo bez důvodně z úřední desky a proto je toto jednání 
nepravomocné a je třeba znovu toto řízení znovu řádně vyvěsit a oznámit v zákonné  lhůtě, aby mohlo 
být řádně svoláno znova – námitka byla zamítnuta. 

Stavební úřad k této námitce uvádí, že Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení 
společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání bylo účastníkům řízení v souladu s metodickým 
pokynem Krajského úřadu Zlínského kraje doručováno do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že nebylo 
možno účastníku řízení p. Pavlu Janošovi doručit písemnost do vlastních rukou, bylo mu dne 27.3.2009 
doručena písemnost veřejnou vyhláškou, která byla na  úřední desce MěÚ Val. Meziříčí vyvěšena dne 
30.3.2009 a sejmuta dne 15.4.2009. Vzhledem k tomu, že účastníku řízení Pavlu Janošovi, nar. 14.1.1942, 
adresa pro doručování dle evidence obyvatel Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí nebylo oznámení o 
spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 
doručeno 15 dní před veřejným jednáním, stavební úřad oznámil dne 4.5.2009 pokračování řízení a 
nařízení opakovaného veřejného ústního jednání, a to dne 9.6.2009. Toto oznámení o pokračování řízení a 
nařízení opakovaného veřejného ústního jednání bylo doručováno účastníkům řízení dle § 109 stavebního 
zákona do vlastních rukou, účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona a účastníku řízení Pavlu 
Janošovi veřejnou vyhláškou. 

- dále namítám závažný zásah do spojeného řízení p. Ing. H. Plevovou, o niž přítomní pracovníci 
prohlásili, že do tohoto řízení zasahovat nesmí a ani je proto neřídí, protože pracuje v samosprávě. P. 
Plevová zasláním lživého dopisu občanům, kteří se přihlásili jako účastníci řízení tyto uvedla v omyl 
a od další účasti je odradila. Starosta města a městský právník p. Ivánek svým dopisem z 31.3.2009 
potvrdili, že dopis není součásti spisu tohoto řízení – námitka byla zamítnuta. 
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K této námitce stavební úřad sděluje, že Ing. H. Plevová není pracovníkem Odboru územního plánování, 
stavebního řádu a regionálního rozvoje MěÚ Valašské Meziříčí, tudíž s vedením spojeného územního a 
stavebního řízení nemá nic společného.  

- zároveň vznášíme námitku podjatosti vůči p.Ing. Zajícovi a Ing. Čeganové pro špatný způsob vedení 
řízení, neboť např. odmítali provést zápis a papír předávali Ing. Kredbovi, aby si zápis provedl sám. 
Dále odmítali zapsat námitky účastníků řízení a tvrdili, že napřed musíme projít trasu, že řízení vedou 
oni – námitka byla zamítnuta. 

K této námitce stavební úřad uvádí, že podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) účastník řízení může namítat podjatost úřední 
osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení 
prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil. O námitce rozhodne bezodkladně 
usnesením služebně nadřízený úřední osoby nebo ten, kdo má obdobné postavení. Služebně nadřízený 
obou výše uvedených úředníků Ing. Zajíce a Ing. Čeganové je vedoucí odboru územního plánování, 
stavebního řádu a regionálního rozvoje MěÚ Valašské Meziříčí – Ing. arch. Dagmar Vávrová, která 
usnesením ze dne 21.4.2009 rozhodla o nepodjatosti výše uvedených úředních osob.   

- pracovníci MěÚ nebyli označeni jmenovkami – námitka byla zamítnuta. 

Před zahájením veřejného ústního jednání byly představeny všechny zúčastněné osoby, včetně p. Zajíce a 
p. Čeganové. Nikdo z přítomných osob nevyžadoval, aby se zástupci stavebního úřadu prokázali 
služebními průkazy, které měli k dispozici. 

- trasu jsem shlédl pouze nezávazně, protože stále trvám, že řízení je neplatné. Dnes zašlu digitální 
fotografie dřevin na trase a trvám na tom, že tuto stavbu nelze realizovat bez poškození dřevin (viz. 
vyhl. 395/1992 Sb. a normy DIN) a proto s touto stavbou zásadně nesouhlasím, ani se stavbou 
bioplynové stanice. Kácení dřevin či poškození zde nebylo řádně vyjasněno a projekt je tedy 
nedokonalý a neúplný – námitka byla zamítnuta. 

Kompetentní k posuzování zásahu do zeleně je Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního 
prostředí, který dne 19.1.2009 pod spis.zn. SZ MěÚVM 973/2009/2 Ro-330 vydal stanovisko, a 
zástupkyně výše uvedeného odboru se zúčastnila obou jednání (dne 21.4.2009 a 9.6.2009). Dle vyjádření 
stavebníka, vedením trasy přípojky nedojde ke kácení dřevin. Při veřejném ústním jednání konaném dne 
21.4.2009 byla prohlédnuta trasa přípojky, a bylo patrno, že plánovanou trasou přípojky VN dojde 
k minimálnímu dotčení dřevin (při čemž bude prováděn ruční výkop min. 2,5 m od paty kmene), pouze v  
jižní části areálu Agropodniku, a.s., kde zemní kabel přípojky VN přechází přes oplocení ( tj. z pozemku 
parc.č. 254/19 na pozemek parc.č. 354/4 v k.ú. Krásno nad Bečvou) dojde k dotčení keřů. Dle stanoviska 
Odboru životního prostředí MěÚ Valašské Meziříčí při realizaci stavby budou zachovány a respektovány 
všechny dřeviny rostoucí v okolí stavby tak, aby ochrana dřevin byla v souladu s Ochranou stromů, 
porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech podle ČSN DIN 18 920 a ČSN DIN 18 915. Dle 
ČSN DIN 18 920 se hloubené výkopy nesmí provádět v kořenovém prostoru. Pokud se tomu nelze 
v jednotlivých případech vyhnout, musí být výkop prováděn ručně  a nesmí se při tom vést blíže než 2,5 
m od paty kmene. Při pokládání sítí technického vybavení se doporučuje vést je pokud možno spodem 
pod kořenovým prostorem. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 
cm. Případné poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa zahladit. 
Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o průměru větší 
než 2 cm nutno ošetřit prostředky k ošetření ran. S touto ochranou kořenového prostoru při hloubení 
stavebních jam a jiných hloubených výkopů byl stavebník seznámen. V případě, že by došlo ke kácení 
dřevin, musí stavebník požádat o souhlas ke kácení MěÚ Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí. 
Při opakovaném veřejném ústním jednání pracovnice MěÚ Valašské Meziříčí, odboru životního prostředí 
sdělila, že trasu procházela s dendroložkou a shodly se na tom, že ke kolizi by mohlo dojít jedině s 
jalovci, které se nacházejí mezi správní budovou a oplocením.    

- stavební úřad nedokázal vysvětlit, zda jsme na správném místě, neboť v dokumentaci na stavebním 
úřadě se hovoří o farmě v těsné blízkosti, či zdroji amoniaku, které žel v celém areálu nemají. Žádám 
do 30 dnů písemném informování, zda toto řízení je neplatné a proč se v dokumentaci, jenž stavební 
úřad přijal a schválil, objevuje umístění stavby přípojky i BPS v Krušných horách, v Krkonoších, 
v areálu farmy a je zde uvedena i neexistence podniku DEZA a opět žádám o písemné vyjádření 
v zákonné lhůtě, zda někdo dokumentaci vůbec kontroloval a prohlašuji tuto dokumentaci za 
nepoužitelnou – námitka byla zamítnuta. 



Č.j. MěÚVM 18889/2009 str. 21 

 
K této námitce stavební úřad uvádí, že projektová dokumentace ke stavbě přípojky VN 380V/22kV 
napojující stavbu "Bioplynové stanice 1 MW Krásno" na pozemcích parc. č. 354/3, 354/4, 354/6, 354/19, 
354/21 v katastrálním území Krásno nad Bečvou neobsahuje žádný pojem týkající se umístění stavby 
v Krušných horách, či v Krkonoších.. Stavební úřad upozorňuje, že rozptylová studie, ve které je zmíněno 
situování stavby BPS do Krkonoš, není podkladem pro spojené územní a stavební řízení na stavbu 
přípojky VN 380/22kV napojující stavbu „Bioplynové stanice 1 MW Krásno“, takže tato námitka je 
irelevantní a pro vedené řízení na stavbu přípojky VN 380/22kV napojující stavbu „Bioplynové stanice 1 
MW Krásno“ je bezpředmětná.  

- p. Zajíc prokázal naprostou neznalost, když zpochybnil účast občanských sdružení, ač sebou 
právoplatné přihlášky měl. Navíc nevěděl o existenci zákona č. 114/1992 Sb. a prokázal, že ho nezná 
a zkoušel mě, z jakého roku tento zákon je. Pan Zajíc vedení tohoto řízení zjevně nezvládá, zákony, 
dokumentaci nezná a do řízení nechává neustále zasahovat svou kolegyni – námitka byla zamítnuta. 

Stavební úřad k této námitce uvádí, že osočování úředních osob z neznalosti zákonů a dokumentace a z 
neschopnosti vést řízení, je běžnou věcí ze strany občanských sdružení. Tuto námitku stavební úřad 
považuje za irelevantní. 

- žádám o vyjasnění, jak to že řízení je vedeno bez účasti opatrovníka pana Pavla Janoše, bytem Soudní 
1220, který je rovněž účastníkem řízení a na jehož majetek je toho času vypsaná exekuce majetku. 
Tuto záležitost psal na úřední desku p. Zajíc, který vede toto řízení a tuto věc před námi zjevně zatajil 
– námitka byla zamítnuta. 

K této námitce je třeba uvést, že zástupci občanského sdružení jen upozornili na opatrovníka p. Pavla 
Janoše, nikoliv že předložili doklad o tom, že nějaký opatrovník p. Janoše existuje. Tuto skutečnost si 
stavební úřad sám ověřil (po místním šetření) a zjistil, že p. Janoš má soudně ustanoveného opatrovníka 
pouze pro výkon exekuce. V souladu s ustanovením § 25 odst. 1 se osobám neznámého pobytu nebo sídla 
a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, a v dalších 
případech, které stanoví zákon, se doručuje veřejnou vyhláškou. Po neúspěšném doručování Pavlu 
Janošovi, nar. 14.1.1942, bytem dle evidence obyvatel Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí do 
vlastních rukou, doručoval stavební úřad oznámení o možnosti si převzít písemnost (tj. Oznámení o 
spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 
a  oznámení o pokračování řízení a nařízení opakovaného veřejného ústního jednání) v souladu 
s ustanovením § 25 odst. 1 správního řádu veřejnou vyhláškou. Dále stavební úřad uvádí, že Pavel Janoš 
je účastníkem řízení s titulu spoluvlastnictví pozemku parc.č. 354/8 v k.ú. Krásno nad Bečvou.   

- vyloučení občanských sdružení, včetně SMRS ČSOP je protizákonné a důrazně se proti němu 
ohrazujeme a podáme příslušnou stížnost a zároveň žádáme o zastavení obou řízení – spojeného 
územního, stavebního o přípojce BPS – námitce bylo částečně vyhověno. 

K této námitce je třeba uvést, že v protokolu z veřejného ústního jednání ze dne 21.4.2009 je sice 
uvedeno, že po projednání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby byli zástupci občanských 
sdružení vyloučeni z projednávání žádosti o stavební povolení, ale usnesení o vyloučení nebylo následně 
vydáno. Vyloučení občanských sdružení z projednávání žádosti o stavební povolení bylo podloženo 
skutečnostmi, že dle výkladu zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a stavebního zákona 
týkající se účastenství občanských sdružení bylo vyloučení, dle názoru stavebního úřadu, v souladu 
s příslušnými ustanoveními těchto zákonů. Zákon o ochraně přírody a krajiny přiznává občanským 
sdružením postavení účastníka řízení, za splnění určitých podmínek, pouze v řízení územním, kde mají 
hájit zájmy ochrany přírody a krajiny. Ve stavebním řízení je jim postavení účastníka řízení přiznáno 
pouze v případě, že na projednávanou stavbu probíhalo posuzování vlivu stavby na životní prostředí 
(EIA).  

Příslušná ustanovení dvou výše uvedených zákonů však mají různý výklad, kde jsou interpretovány 
odlišnými způsoby. Stavební úřad, vědom si své zodpovědnosti při vedení řízení, znovu prozkoumal 
dostupné právní názory a výklady na postavení občanských sdružení v řízeních vedených stavebními 
úřady a dospěl k názoru, že v zájmu objektivního posouzení stavby nevydá usnesení podle § 28 správního 
řádu o tom, že občanská sdružení nejsou účastníky části spojeného řízení týkající se povolení stavby ve 
stavebním řízení. Z toho vyplývá, že s občanskými druženími bylo po celou dobu řízení jednáno jako 
s účastníky územního i stavebního řízení. Dokladem toho je i jejich účast při opakovaném veřejném 
ústním jednání jak územního tak stavebního řízení (spojeného) konaného dne 9.6.2009 a mohla po celou 
dobu vznášet připomínky a námitky.    



Č.j. MěÚVM 18889/2009 str. 22 

 
Námitky Český svaz ochránců přírody, Severomoravské regionálního sdružení, které byly uplatněny po 
veřejném ústním jednání, konaném dne 21.4.2009: 

- celé řízení bylo neplatné, protože nebylo řádně vyvěšeno na úřední desce do dnešního dne. Přesto 
jsme je nezávazně absolvovali ve snaze chránit zeleň na trase VN – námitka byla zamítnuta. 

Stavební úřad k této námitce uvádí, že Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení 
společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání bylo účastníkům řízení v souladu s metodickým 
pokynem Krajského úřadu Zlínského kraje doručováno do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že nebylo 
možno účastníku řízení p. Pavlu Janošovi doručit písemnost do vlastních rukou, bylo mu dne 27.3.2009 
doručena písemnost veřejnou vyhláškou, která byla na  úřední desce MěÚ Val. Meziříčí vyvěšena dne 
30.3.2009 a sejmuta dne 15.4.2009. Jelikož nebylo účastníku řízení Pavlu Janošovi, nar. 14.1.1942, 
adresa pro doručování dle evidence obyvatel Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí oznámení o spojení 
územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 
doručeno 15 dní před veřejným jednáním, stavební úřad oznámil dne 4.5.2009 pokračování řízení a 
nařízení opakovaného veřejného ústního jednání na den 9.6.2009. Toto oznámení o pokračování řízení a 
nařízení opakovaného veřejného ústního jednání bylo doručováno účastníkům řízení dle § 109 stavebního 
zákona do vlastních rukou, a účastníků řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona a účastníků řízení Pavlu 
Janošovi veřejnou vyhláškou. 

- pan Lev se ohrazoval proti zfalšované podkladové dokumentaci, ale bylo mu Ing. K. Kredbou 
doloženo, že v materiálech je uvedeno, že areál je v blízkosti Krkonoš, není zde žádný velký zdroj 
znečištění, (DEZA) a je zde údajně farma. To nedokázali zástupci stavebního úřadu vysvětlit – 
námitka byla zamítnuta. 

K této námitce stavební úřad uvádí, že projektová dokumentace ke stavbě přípojky VN 380V/22kV 
napojující stavbu "Bioplynové stanice 1 MW Krásno" na pozemcích parc. č. 354/3, 354/4, 354/6, 354/19, 
354/21 v katastrálním území Krásno nad Bečvou neobsahuje žádný pojem týkající se umístění stavby 
v Krušných horách, či v Krkonoších.. Stavební úřad upozorňuje, že rozptylová studie, ve které je zmíněno 
situování stavby BPS do Krkonoš, není podkladem pro spojené územní a stavební řízení na stavbu 
přípojky VN 380/22kV napojující stavbu „Bioplynové stanice 1 MW Krásno“, takže tato námitka je 
irelevantní a pro vedené řízení na stavbu přípojky VN 380/22kV napojující stavbu „Bioplynové stanice 1 
MW Krásno“ je bezpředmětná.  

- vznášíme námitku podjatosti p. Zajíce a p. Čaganové, kteří nebyli označeni jmenovkami, zjevně svým 
chováním (viz zpět) nadržovali, ač s nimi nejsou švagři ani další příbuzní – námitka byla zamítnuta. 

K této námitce stavební úřad uvádí, že podle ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) účastník řízení může namítat podjatost úřední 
osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení 
prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil. O námitce rozhodne bezodkladně 
usnesením služebně nadřízený úřední osoby nebo ten, kdo má obdobné postavení. Služebně nadřízený 
obou výše uvedených úředníků Ing. Zajíce a Ing. Čeganové je vedoucí odboru územního plánování, 
stavebního řádu a regionálního rozvoje MěÚ Valašské Meziříčí – Ing. arch. Dagmar Vávrová, která 
usnesením ze dne 21.4.2009 rozhodla o nepodjatosti výše uvedených úředních osob.    

- vyloučení občanského sdružení ze stavebního řízení stejně jako rozdělení spojeného stavebního řízení 
panem Zajícem na zvlášť územní a zvlášť stavební bylo nezákonné a důrazně se proti tomu 
protestujeme – námitce bylo částečně vyhověno. 

K této námitce je třeba uvést, že v protokolu z veřejného ústního jednání ze dne 21.4.2009 je sice 
uvedeno, že po projednání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby byli zástupci občanských 
sdružení vyloučeni z projednávání žádosti o stavební povolení, ale usnesení o vyloučení nebylo následně 
vydáno. Vyloučení občanských sdružení z projednávání žádosti o stavební povolení bylo podloženo 
skutečnostmi, že dle výkladu zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a stavebního zákona 
týkající se účastenství občanských sdružení bylo vyloučení, dle názoru stavebního úřadu, v souladu 
s příslušnými ustanoveními těchto zákonů. Zákon o ochraně přírody a krajiny přiznává občanským 
sdružením postavení účastníka řízení, za splnění určitých podmínek, pouze v řízení územním, kde mají 
hájit zájmy ochrany přírody a krajiny. Ve stavebním řízení je jim postavení účastníka řízení přiznáno 
pouze v případě, že na projednávanou stavbu probíhalo posuzování vlivu stavby na životní prostředí 
(EIA).  
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Příslušná ustanovení dvou výše uvedených zákonů však mají různý výklad, kde jsou interpretovány 
odlišnými způsoby. Stavební úřad, vědom si své zodpovědnosti při vedení řízení, znovu prozkoumal 
dostupné právní názory a výklady na postavení občanských sdružení v řízeních vedených stavebními 
úřady a dospěl k názoru, že v zájmu objektivního posouzení stavby nevydá usnesení podle § 28 správního 
řádu o tom, že občanská sdružení nejsou účastníky části spojeného řízení týkající se povolení stavby ve 
stavebním řízení. Z toho vyplývá, že s občanskými druženími bylo po celou dobu řízení jednáno jako 
s účastníky územního i stavebního řízení. Dokladem toho je i jejich účast při opakovaném veřejném 
ústním jednání jak územního tak stavebního řízení (spojeného) konaného dne 9.6.2009 a mohla po celou 
dobu vznášet připomínky a námitky.    

 
Námitky Českého svazu ochránců přírody, Severomoravského regionálního sdružení, z opakovaného 
veřejného jednání konaného dne 9.6.2009, ve kterých uvádějí  : 

- nesouhlasíme s výstavbou přípojky, protože ta přípojka bude sloužit bioplynové stanici, my jsme 
nesouhlasili už s výstavbou bioplynové stanice, protože nejenom, že nemáme příliš velkou důvěru 
v samotnou technologii, nemáme důvěru ani v tu firmu, která chce tady tu bioplynovou stanici 
provozovat – námitka byla zamítnuta. 

Stavební úřad uvádí, že spojené územní a stavební řízení neřeší důvěryhodnost a kompetentnost žadatele, 
či budoucího provozovatele. Dle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona účastník řízení může 
uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům 
dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou 
provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. 
Vzhledem k tomu, že Český svaz ochránců přírody, Severomoravského regionálního sdružení, je účastník 
řízení jehož vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo 
odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě nemůže být přímo dotčeno, je tato námitka 
irelevantní. 

- v rozptylové studii se píše, že není v blízkosti žádný velký zdroj znečištění přitom to není pravda, 
prostorová studie situuje tuto bioplynovou stanici někam do Krkonoš, čili to že nebyla EIA, bylo 
získáno jakýmsi podvodem, navíc stavět bioplynovou stanici na okraji města, např. poblíž 
masokombinátu, defacto, kdyby tato bioplynová stanice začala zapáchat, tak jednak už neexistuje, 
když už bude v provozu žádným zákonným způsobem ji zastavit lze pouze toho provozovatele 
pokutovat no a potom je taky ohroženo 600 pracovních míst v masokombinátu, protože pokud tam 
bude zápach, tak masokombinát může být zastaven a to je jeho konec. Bioplynová stanice přitom 
přinese pravděpodobně jedno nebo dvě místa pracovní – námitka byla zamítnuta. 

K této námitce stavební úřad uvádí, že projektová dokumentace ke stavbě přípojky VN 380V/22kV 
napojující stavbu "Bioplynové stanice 1 MW Krásno" na pozemcích parc. č. 354/3, 354/4, 354/6, 354/19, 
354/21 v katastrálním území Krásno nad Bečvou, která je předmětem řízení, neobsahuje žádny pojem 
týkající se umístění a situování stavby v Krušných horách, či v Krkonoších. Stavební úřad upozorňuje, že 
rozptylová studie, ve které je zmíněno situování stavby BPS do Krkonoš, není podkladem pro spojené 
územní a stavební řízení na stavbu přípojky VN 380/22kV napojující stavbu „Bioplynové stanice 1 MW 
Krásno“, takže tato námitka je irelevantní a pro vedené řízení na stavbu přípojky VN 380/22kV napojující 
stavbu „Bioplynové stanice 1 MW Krásno“ je bezpředmětná. 

- k samotnému tomu kabelu, zákon o ochraně přírody nedovoluje žádné poškozování zeleně, které není 
zdůvodněno a my jsme tam sice byli, ale je to víc jak dva měsíce, já tvrdím, protože příroda se vyvíjí, 
za ty dva měsíce tam mohly vyrůst další byliny a rostliny, mohly tam vyrůst dokonce vzácné rostliny 
a já tvrdím, že toto opakované jednání se musí za účasti všech a zejména zástupkyně odboru 
životního prostředí konat na místě samotném, protože časový odstup od předchozího řízení, o kterém 
nejsou úředníci schopni vyjasnit jestli platilo nebo neplatilo, my jsme tam někteří tu trasu viděli, je 
natolik velký, že dojde k poškození zeleně. A na víc není možné položit ten kabel tak, aby 
k nějakému poškození zeleně nedošlo. Ať už ta zeleň bude jakákoliv. Navíc jsem tady nikde neviděl, 
jestli je tam biologický průzkum? Jestli tam nejsou třeba na té trase kabelu nějaké chráněné rostliny? 
K dnešnímu dni pochopitelně – námitka byla zamítnuta.     

Kompetentní k posuzování zásahu do zeleně je Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního 
prostředí, který dne 19.1.2009 pod spis.zn. SZ MěÚVM 973/2009/2 Ro-330 vydal stanovisko, a 
zástupkyně výše uvedeného odboru se zúčastnila obou jednání (dne 21.4.2009 a 9.6.2009). Dle vyjádření 



Č.j. MěÚVM 18889/2009 str. 24 

 
stavebníka, vedením trasy přípojky nedojde ke kácení dřevin. Při veřejném ústním jednání konaného dne 
21.4.2009 byla prohlédnuta trasa přípojky, a bylo patrno, že plánovanou trasou přípojky VN dojde 
k minimálnímu dotčení dřevin (ruční výkop bude prováděn min. 2,5 m od paty kmene), pouze v  jižní 
části areálu Agropodniku, a.s., kde zemní kabel přípojky VN přechází přes oplocení ( tj. z pozemku 
parc.č. 254/19 na pozemek parc.č. 354/4 v k.ú. Krásno nad Bečvou) dojde k dotčení keřů. Dle stanoviska 
Odboru životního prostředí MěÚ Valašské Meziříčí při realizaci stavby budou zachovány a respektovány 
všechny dřeviny rostoucí v okolí stavby tak, aby ochrana dřevin byla v souladu s Ochranou stromů, 
porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech podle ČSN DIN 18 920 a ČSN DIN 18 915. Dle 
ČSN DIN 18 920 se hloubené výkopy nesmí provádět v kořenovém prostoru. Pokud se tomu nelze 
v jednotlivých případech vyhnout, musí být výkop prováděn ručně  a nesmí se při tom vést blíže než 2,5 
m od paty kmene. Při pokládání sítí technického vybavení se doporučuje vést je pokud možno spodem 
pod kořenovým prostorem. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 
cm. Případné poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa zahladit. 
Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o průměru větší 
než 2 cm nutno ošetřit prostředky k ošetření ran. S touto ochranou kořenového prostoru při hloubení 
stavebních jam a jiných hloubených výkopů byl stavebník seznámen. V případě, že by došlo ke kácení 
dřevin, musí stavebník požádat o souhlas ke kácení požádat MěÚ Valašské Meziříčí, odbor životního 
prostředí. Podle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ten, kdo v rámci 
výstavby nebo jiného užívání krajiny zamýšlí uskutečnit závažné zásahy, které by se mohly dotknout 
zájmů chráněných podle části druhé, třetí a čtvrté tohoto zákona (dále jen "investor"), je povinen předem 
zajistit na svůj náklad provedení přírodovědného průzkumu dotčených pozemků a písemné hodnocení 
vlivu zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy (dále jen "biologické hodnocení"), pokud o jeho 
nezbytnosti rozhodne orgán ochrany přírody příslušný k povolení zamýšleného zásahu. Orgánem ochrany 
přírody v tomto případě je Odbor životního prostředí, MěÚ Valašské Meziříčí, který neshledal důvody 
k vydání rozhodnutí, že má být biologické hodnocení provedeno.  

- účastníkům nebylo umožněno být na místě, nebylo vyjasněné, jak je to se zákonem o ochraně přírody, 
my tvrdíme, že to řízení dneska je neplatné a že se bude muset opakovat, my se odvoláme. My tady 
namítáme a furt píšeme a nedostali jsme za 240 dní odpovědi na připomínky – námitka byla 
zamítnuta. 

K této námitce stavební úřad uvádí, že svolávat opakované jednání (na den 9.6.2009) na místo samé by 
nebylo účelné, vzhledem k tomu, že předešlé jednání konané dne 21.4.2009 bylo již na místě samém. 
Dále stavební úřad upozorňuje, že ústní jednání konané dne 9.6.2009 bylo veřejné, tudíž se ho mohli 
zúčastnit všichni účastníci i veřejnost.  K námitce týkající se odpovědí na připomínky stavební úřad pro 
upřesnění uvádí, že  oznámení o zahájení řízení a dotčeným orgánům spojení územního a stavebního 
řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání bylo vydáno dne 18.3.2009, což 
do dnešního dne není 240 dnů, jak je uvedeno v námitce. Z tohoto si stavební úřad vyvodil, že se jedná o 
připomínky ke stavbě „Bioplynová stanice 1 MW Krásno“, která není předmětem tohoto řízení.  

- dokumentace nemůže postihnout současný stav zeleně na místě, a že jsme s ním měli být seznámeni, 
měli jsme se sejít na místě samotném, považuji toto jednání za úmyslně svolané na špatném místě, 
abysme se mohli posadit pouze nad dokumentací, takže tady toto řízení prohlašuju za neplatné a 
s jakoukoliv stavbou nesouhlasím – námitka byla zamítnuta. 

K této námitce stavební úřad uvádí, že svolávat opakované jednání (na den 9.6.2009) na místo samé by 
nebylo účelné, vzhledem k tomu, že předešlé jednání konané dne 21.4.2009 bylo již na místě samém.  

- pan Zajíc hovoří o záměru jako že to bude, o tom  jako o hotové věci – námitka byla zamítnuta. 

Stavební úřad uvádí, že tato námitka byla vznesena při popisu trasy vedení přípojky VN 380/22kV 
napojující stavbu „Bioplynové stanice 1 MW Krásno“ a umístění kioskové trafostanice. Takže zástupce 
stavebného úřadu popisoval umístění trasy se slovy  „bude umístěna“, přičemž vycházel z výkresové části 
projektové dokumentace, respektive ze situačního výkresu.  

 

K námitkám Občanského sdružení Srdce Valašska, ze dne 21.4.2009, ve kterých uvádějí: 

- zásadně nesouhlasíme s výstavbou přípojky, která má sloužit jednoznačně k napájení BPS a to přesto, 
že pokud dnešní jednání bude prohlášeno za neplatné, vznášíme naše námitky podmíněně – námitka 
byla zamítnuta. 
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Stavební úřad k této námitce uvádí, že Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení 
společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání bylo účastníkům řízení v souladu s metodickým 
pokynem Krajského úřadu Zlínského kraje doručováno do vlastních rukou, a účastníku řízení p. Pavlu 
Janošovi byla písemnost doručena veřejnou vyhláškou, která byla na  úřední desce MěÚ Val. Meziříčí 
vyvěšena dne 30.3.2009 a sejmuta dne 15.4.2009. Stavební úřad postupoval v souladu s platnými 
předpisy. 

- námitka řídící dnešního řízení p. Zajíc vyloučil po ukončení spojeného územního řízení a stavebního 
řízení prohlásil, že bude pokračovat samostatné řízení, ze kterého nás vyloučil, nás včetně ostatních 
občanských sdružení. S tímto nesouhlasím a považuji toto jako diskriminaci a šikanu stavebního 
úřadu a důrazně žádám o zastavení celého řízení, včetně řízení stavby BPS – námitce bylo částečně 
vyhověno. 

K této námitce je třeba uvést, že v protokolu z veřejného ústního jednání ze dne 21.4.2009 je sice 
uvedeno, že po projednání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby byli zástupci občanských 
sdružení vyloučeni z projednávání žádosti o stavební povolení, ale usnesení o vyloučení nebylo následně 
vydáno. Vyloučení občanských sdružení z projednávání žádosti o stavební povolení bylo podloženo 
skutečnostmi, že dle výkladu zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a stavebního zákona 
týkající se účastenství občanských sdružení bylo vyloučení, dle názoru stavebního úřadu, v souladu 
s příslušnými ustanoveními těchto zákonů. Zákon o ochraně přírody a krajiny přiznává občanským 
sdružením postavení účastníka řízení, za splnění určitých podmínek, pouze v řízení územním, kde mají 
hájit zájmy ochrany přírody a krajiny. Ve stavebním řízení je jim postavení účastníka řízení přiznáno 
pouze v případě, že na projednávanou stavbu probíhalo posuzování vlivu stavby na životní prostředí 
(EIA).  

Příslušná ustanovení dvou výše uvedených zákonů však mají různý výklad, kde jsou interpretovány 
odlišnými způsoby. Stavební úřad, vědom si své zodpovědnosti při vedení řízení, znovu prozkoumal 
dostupné právní názory a výklady na postavení občanských sdružení v řízeních vedených stavebními 
úřady a dospěl k názoru, že v zájmu objektivního posouzení stavby nevydá usnesení podle § 28 správního 
řádu o tom, že občanská sdružení nejsou účastníky části spojeného řízení týkající se povolení stavby ve 
stavebním řízení. Z toho vyplývá, že s občanskými druženími bylo po celou dobu řízení jednáno jako 
s účastníky územního i stavebního řízení. Dokladem toho je i jejich účast při opakovaném veřejném 
ústním jednání jak územního tak stavebního řízení (spojeného) konaného dne 9.6.2009 a mohla po celou 
dobu vznášet připomínky a námitky.    

 
Námitky Občanského sdružení Srdce Valašska, z opakovaného veřejného jednání konaného dne 9.6.2009, 
ve kterých uvádějí: 
 
- jestliže vy tvrdíte, že minulé jednání je platné, jaktože mi tvrdíte, že není. Takže ty námitky, co jsme 

vznesli při minulém jednání opište si je – námitka byla zamítnuta. 

Stavební úřad k této námitce uvádí, že se jedná o námitky ze dne 21.4.2009, se kterými se vypořádal již 
výše v odůvodnění tohoto rozhodnutí. 

- my občanské sdružení nesouhlasíme s touto přípojkou, poněvadž pokud by tato byla realizována a 
následně bioplynová stanice, tak hrozí nebezpečí výbuchu blízké benzinové pumpy v řádově 
jednotkách metrů a potažmo podniku Deza, který byl v celé akci zatajen a vůbec nebylo popsáno, při 
zjišťování vlivu životního prostředí této stavby, že se Deza nachází v těsné blízkosti. Minulý týden 
vybouchla jedna bioplynová stanice, kdyby tam v blízkosti byla benzínka, která by taky vyletěla, tak 
by možná vyletěla i celá Deza a smetlo by nás to všechny. Proto znovu opakuji, že nesouhlasíme 
s výstavbou přípojky VN pro bioplynovou stanici – námitka byla zamítnuta. 

Stavební úřad k této námitce uvádí, že se jedná o spekulativní námitku. Dle ustanovení § 159 odst. 1 
stavebního zákona, projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně 
plánovací dokumentace, územní studie a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zejména za 
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Je povinen dbát 
právních předpisů a působit v součinnosti s příslušnými orgány územního plánování a dotčenými orgány. 

Dle ustanovení § 159 odst. 2 stavebního zákona, projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a 
bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby 
podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, 
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včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu 
vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru.  

Z výše uvedeného vyplývá, že za správnost a bezpečnost stavby zodpovídá projektant, v tomto případě je 
to Ing. Milan Illek, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická 
zařízení. 

- my tady řešíme, bylo svoláno jednání nebo řízení, už několik teda, jedno řízení bylo svoláno 
k bioplynové stanici, pak se zjistilo, že tam není přípojka, takže bylo další řízení a to řízení bylo jako, 
předmětem řízení byla bioplynová stanice včetně přípojky, byla zase nějaká změna, to jsou ty 
procesní chyby, na které poukazujeme. Pak se zjistilo teda, že je to špatné dohromady řešit, jako, 
protože přípojka VN jaksi investor rozhodl a státní správa a stavební úřad rozdělil toto řízení na 
bioplynovou stanici a přípojku VN bez nějakého určení. Už to je zase nepřípustné, podle našeho 
názoru. A my teď řešíme samostatně přípojku, samostatně a při tom je jasné, že přípojka jednoznačně 
souvisí s bioplynovou stanicí. Už tímto vznikly machinace podstatně na veřejnost, jsme proti tomu. 
To je jedna věc a právě proto, tady toto řízení by nemělo být, vlastně zase být, by mělo být zrušeno a 
řešme tady, to co má být řešeno bioplynovou stanici jako takovou včetně přípojky, protože jiná, 
možnost není – námitka byla zamítnuta. 

K této námitce stavební úřad uvádí, že je vázán návrhem stavebníků. Co se týká spojování řízení stavební 
úřad vždy postupuje v souladu s ustanovením § 140 správního řádu, tzn. správní orgán může na požádání 
účastníka nebo z moci úřední usnesením spojit různá řízení, k nimž je příslušný, pokud se týkají téhož 
předmětu řízení nebo spolu jinak věcně souvisí anebo se týkají týchž účastníků, nebrání-li tomu povaha 
věci, účel řízení anebo ochrana práv nebo oprávněných zájmů účastníků. Spojit řízení lze i v průběhu 
řízení za předpokladu, že tím nevznikne nebezpečí újmy některému z účastníků. 

- na minulém jednání na kterém jsme byli, tak pan Ing. Zajíc, protože to bylo spojené jednání územní a 
stavební, spojené. Jak je možné, že v průběhu, teprve v průběhu, kde jsme byli, jsme vystupovali jako 
účastníci toho řízení v řádném přihlášení a najednou v polovině, nebo půl hodiny po řízení se pan 
Zajíc rozhodl, ukončil územní a začíná stavební a nás občanské sdružení jako účastníky z tohoto 
dalšího jednání vyloučil, což je podle mého názoru nepřípustné a protiprávní a my to máme 
podloženo, protože pan tajemník tvrdí něco jiného, my to máme podložené právním stanoviskem 
ekologického právního servisu, erudovanými právníky, čili už toto zase z minula je pochybení 
stavebního úřadu, protože pan Zajíc nás z toho jednání vyloučil neoprávněně – námitce bylo částečně 
vyhověno. 

K této námitce je třeba uvést, že v protokolu z veřejného ústního jednání ze dne 21.4.2009 je sice 
uvedeno, že po projednání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby byli zástupci občanských 
sdružení vyloučeni z projednávání žádosti o stavební povolení, ale usnesení o vyloučení nebylo následně 
vydáno. Vyloučení občanských sdružení z projednávání žádosti o stavební povolení bylo podloženo 
skutečnostmi, že dle výkladu zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a stavebního zákona 
týkající se účastenství občanských sdružení bylo vyloučení, dle názoru stavebního úřadu, v souladu 
s příslušnými ustanoveními těchto zákonů. Zákon o ochraně přírody a krajiny přiznává občanským 
sdružením postavení účastníka řízení, za splnění určitých podmínek, pouze v řízení územním, kde mají 
hájit zájmy ochrany přírody a krajiny. Ve stavebním řízení je jim postavení účastníka řízení přiznáno 
pouze v případě, že na projednávanou stavbu probíhalo posuzování vlivu stavby na životní prostředí 
(EIA).  

Příslušná ustanovení dvou výše uvedených zákonů však mají různý výklad, kde jsou interpretovány 
odlišnými způsoby. Stavební úřad, vědom si své zodpovědnosti při vedení řízení, znovu prozkoumal 
dostupné právní názory a výklady na postavení občanských sdružení v řízeních vedených stavebními 
úřady a dospěl k názoru, že v zájmu objektivního posouzení stavby nevydá usnesení podle § 28 správního 
řádu o tom, že občanská sdružení nejsou účastníky části spojeného řízení týkající se povolení stavby ve 
stavebním řízení. Z toho vyplývá, že s občanskými druženími bylo po celou dobu řízení jednáno jako 
s účastníky územního i stavebního řízení. Dokladem toho je i jejich účast při opakovaném veřejném 
ústním jednání jak územního tak stavebního řízení (spojeného) konaného dne 9.6.2009 a mohla po celou 
dobu vznášet připomínky a námitky.    

- jestliže městský úřad koná tak jak má konat, tak jak jste tady řek, tak už byste dostali vyjádření 
k našim námitkám za poslední dva roky to se nestalo, čili koná stavební úřad nebo nekoná – námitka 
byla zamítnuta. 
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K této námitce stavební úřad uvádí, že výše uvedené námitky „za poslední dva roky“ byly uplatněny ke 
stavbě „Bioplynové stanice 1 MW Krásno“, na kterou je vedeno samostatně spojené územní a stavební 
řízení.  

- musí to být svoláno jako společné jednání, teda jako jedno jednání o bioplynové stanici včetně 
přípojky VN a ne každé zvlášť, to je přece nesmysl, já už jsem to tady řek, že s tímto my taky 
nesouhlasíme – námitka byla zamítnuta. 

Stavební úřad k této námitce uvádí, že ten kdo vede řízení je správní orgán, nikoliv občanské sdružení. 
Stavební úřad je vázán návrhem stavebníka, který si požádal, aby bylo vedeno zvlášť spojené územní a 
stavební řízení na stavbu Bioplynové stanice 1MW Krásno a zvlášť spojené územní a stavební řízení na 
stavbu přípojky VN 380V/22kV napojující stavbu "Bioplynové stanice 1 MW Krásno". 

- z důvodu toho, že celé to území je záplavové, to lze lehce zjistit na stánkách města Valašského 
Meziříčí, tak zásadně nesouhlasím s tímto provedením stavby, neboť v případě záplavy dojde k 
umýslnému vyřazení celé oblasti, poněvadž vysoké napětí bude zkratováno a celá oblast se ocitne bez 
elektřiny. Tady tato věc, jako transformátor by mělo být maximálně, maximálně v nějaké výšce, které 
není v zátopové oblasti, protože jinak to poškodí všechny podniky a obyvatele, protože dojde 
k vyřazení a vyzkratování vysokého napětí. Já na té námitce trvám, protože samozřejmě tam nemusí 
být vůbec záplava nebo zátopa, může přijít přívalový déšť nebo cokoliv, víme, že teďka prostě se dějí 
věci mezi nebem a zemí, a proto trvám na tom, aby ten transformátor byl umístěný do nejvyšší možné 
výšky, tak aby opravdu potencionálnímu k zatopení nemohlo dojít a nevyřadilo to celé Krásno nad 
Bečvou – námitka byla zamítnuta. 

K této námitce stavební úřad uvádí, že se ke stavbě přípojky VN 380V/22kV napojující stavbu 
"Bioplynové stanice 1 MW Krásno" vyjadřoval MěÚ Valašské Meziříčí, který mimo jiné vydal dne 
9.3.2009 souhlas dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ke stavbám nebo terénním 
úpravám v záplavových územích. Z tohoto souhlasu je patrné, že část přípojky bude umístěna na okraji 
záplavového území a transformátor je zcela mimo toto záplavové území. Z ustanovení § 159 odst. 1 a § 
159 odst. 2 stavebního zákona vyplývá, že za správnost a bezpečnost stavby zodpovídá projektant.  

Dle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi 
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo 
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Vzhledem k tomu, že Občanské sdružení 
Srdce Valašska je účastník řízení jehož vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu 
nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě nemůže být přímo 
dotčeno, je tato námitka irelevantní. 

Námitky Českého svazu ochránců přírody, Okresního výboru Vsetín, z místního šetření konaného dne 
21.4.2009, ve kterých uvádí: 

- žádám o prošetření (důsledné) námitky účastníka řízení ve věci bioplynové stanice, která byla zaslána 
MěÚ, odboru ÚPSŘRR a v součastné době visí na úřední desce – námitka byla zamítnuta. 

K této námitce stavební úřad uvádí, že výše uvedené námitky byly součásti odvolání proti Usnesení ze 
dne 12.2.2009 pod spis. zn. SŘ/02916/2008/KN-330, proti prodloužení lhůty k k doplnění podkladů pro 
územní a stavební řízení na stavbu „Bioplynová stanice 1 MW, Krásno“, tudíž pro spojené územní a 
stavební řízení na stavbu přípojky VN 380V/22kV napojující stavbu "Bioplynové stanice 1 MW Krásno" 
je irelevantní. 

- dnešní jednání považuji procesně za neplatné a prohlídku trasy za orientační, ne však za směrodatnou 
– námitka byla zamítnuta. 

Stavební úřad k této námitce uvádí, že je věcí zástupce Českého svazu ochránců přírody, Okresního 
výboru Vsetín, na kolik vážně bral prohlídku trasy. 

Námitka Českého svazu ochránců přírody, Okresního výboru Vsetín, které byly uplatněny po veřejném 
ústním jednání, konaném dne 21.4.2009: 

- na základě zjištěných nedostatků a záměrně chybně publikovaných závěrů v „Rozptylové studii a 
odborném posudku podle zákona č. 86/2002 Sb. Bioplynová stanice – kogenerace Krásno nad 
Bečvou“ – námitka byla zamítnuta. 
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K této námitce stavební úřad uvádí, že projektová dokumentace ke stavbě přípojky VN 380V/22kV 
napojující stavbu "Bioplynové stanice 1 MW Krásno" na pozemcích parc. č. 354/3, 354/4, 354/6, 354/19, 
354/21 v katastrálním území Krásno nad Bečvou, která je předmětem řízení, neobsahuje žádny pojem 
týkající se umístění a situování stavby v Krušných horách, či v Krkonoších. Stavební úřad upozorňuje, že 
rozptylová studie, ve které je zmíněno situování stavby BPS do Krkonoš, není podkladem pro spojené 
územní a stavební řízení na stavbu přípojky VN 380/22kV napojující stavbu „Bioplynové stanice 1 MW 
Krásno“, takže tato námitka je irelevantní a pro vedené řízení na stavbu přípojky VN 380/22kV napojující 
stavbu „Bioplynové stanice 1 MW Krásno“ je bezpředmětná. 
 
Námitka Českého svazu ochránců přírody, Okresního výboru Vsetín, z opakovaného veřejného jednání 
konaného dne 9.6.2009, ve kterých uvádějí : 

- v rozptylové studii v tom případě i ve vlastní dokumentaci a to už bylo jednou řečeno, že tam padl 
pojem respektive, že ten záměr je zasazen do Krkonoš proti tomu vznáším teda připomínku. Což 
samozřejmě není pravda a v podstatě dochází k tomu, že je uváděno na základě nepravdivých údajů – 
námitka byla zamítnuta. 

 
K této námitce stavební úřad uvádí, že projektová dokumentace ke stavbě přípojky VN 380V/22kV 
napojující stavbu "Bioplynové stanice 1 MW Krásno" na pozemcích parc. č. 354/3, 354/4, 354/6, 354/19, 
354/21 v katastrálním území Krásno nad Bečvou, která je předmětem řízení, neobsahuje žádny pojem 
týkající se umístění a situování stavby v Krušných horách, či v Krkonoších. Stavební úřad upozorňuje, že 
rozptylová studie, ve které je zmíněno situování stavby BPS do Krkonoš, není podkladem pro spojené 
územní a stavební řízení na stavbu přípojky VN 380/22kV napojující stavbu „Bioplynové stanice 1 MW 
Krásno“, takže tato námitka je irelevantní a pro vedené řízení na stavbu přípojky VN 380/22kV napojující 
stavbu „Bioplynové stanice 1 MW Krásno“ je bezpředmětná. 

Námitky Městského úřadu Valašské Meziříčí, odboru majetkové správy, zastupující Město Valašské 
Meziříčí z  místního šetření konaného dne 21.4.2009 a opakovaného veřejného jednání konaného dne 
9.6.2009, ve kterých uvádí 

- k umístění uvedené stavby Město Valašské Meziříčí, jakožto účastník územního řízení v souladu s § 
85 odst. 1 písm. b) a podle § 89 odst. 4 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů , podává námitku. Umístění stavby bioplynové stanice 
v předmětné lokalitě, pro jejíž fungování je umístění výše uvedené stavby podmiňující, je nevhodné. 
Město Valašské Meziříčí obdrželo proti stavbě bioplynové stanice petici bezmála tisíce občanů, na 
jejímž podkladě Zastupitelstvo města přijalo dne 11. září 2008 usnesení: „zastupitelstvo města 
považuje záměr vybudovat stavbu „Bioplynové stanice 1 MW Krásno“ v lokalitě Hranická, k.ú. 
Krásno nad Bečvou za nevhodný a nebude ho v žádném případě podporovat. Součastně však 
zdůrazňuje, že každý proces povolování stavby musí být veden v rámci platné legislativy ČR.“ 
Z plánovaného záměru je zřejmé, že umístění stavby bioplynové stanice v tomto prostoru by došlo 
z důvodu zahuštění nákladní dopravy ke zhoršení kvality života části obyvatel na ulici Hranická ve 
Valašském Meziříčí. Vzhledem k tomu, že obě stavby spolu souvisí, respektive stavba přípojky VN je 
pro stavbu bioplynové stanice podmiňující, vznáší Město Valašské Meziříčí k umístění této stavby ve 
spojeném územním a stavebním řízení předloženou námitku – námitka byla zamítnuta. 

K této námitce stavební úřad uvádí, že výše uvedená námitka se především týká stavby „Bioplynové 
stanice 1 MW Krásno“ na pozemku parc.č. 354/3 v k.ú. Krásno nad Bečvou, na kterou je vedeno 
samostatně spojené územní a stavební řízení. Co se týká umístění stavby přípojky VN 380V/22kV 
napojující stavbu "Bioplynové stanice 1 MW Krásno" a stavby „Bioplynové stanice 1 MW Krásno“ 
stavební úřad uvádí, že umístění obou staveb je v souladu s Územním plánem sídelního útvaru Valašské 
Meziříčí, který právě schválilo Zastupitelstvo města Valašského Meziříčí. Tento územní plán byl 
schválen dne 24.6.1997 a neobsahuje žádný regulativ týkající se staveb, které by mohly být na výše 
uvedených pozemcích umístěny. Dále je třeba uvést, že stavba přípojky VN 380V/22kV napojující stavbu 
"Bioplynové stanice 1 MW Krásno" nemůže nijak ovlivnit zahuštění nákladní dopravy a tím ovlivnit 
negativně život obyvatel na ulici Hranická ve Valašském Meziříčí. 
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Vypořádání se s připomínkami veřejnosti: 

K připomínkám ve kterých je uvedeno: „nesouhlasím s tou výstavbou té přípojky VN, protože nebyla 
prohlídka na místě té trasy dnes, rozhodně s výstavbou přípojky VN nebudeme souhlasit, protože nebyla 
učiněna prohlídka na tom místě samotném“, stavební úřad uvádí, že veřejného ústního jednání konaného 
dne 21.4.2009 se mohli zúčastnit všichni účastníci řízení i veřejnost, a mohli si všichni prohlédnout trasu 
přípojky VN 380V/22kV napojující stavbu "Bioplynové stanice 1 MW Krásno".  

K připomínce ve které je uvedeno: „ta ekologická zátěž je u nás skutečně z první ruky, nehledě o zátěži 
dopravy a to odložení, nebo ty důsledky zbudování bioplynové stanice i tedy něco co určitě není žádoucí 
a za těch okolností, kdy není možnost vidět v realitě to, co nám tady předkládáte, tak si myslím, že další 
jednání skutečně není relevantní“, stavební úřad uvádí, že trasu přípojky VN 380V/22kV napojující 
stavbu "Bioplynové stanice 1 MW Krásno" mohla být shlédnuta při veřejném ústním jednání konaném 
dne 21.4.2009, jenž se mohla zúčastnit i veřejnost. Stavební úřad dále upozorňuje, že stavba přípojky VN 
380V/22kV napojující stavbu "Bioplynové stanice 1 MW Krásno" není ekologickou zátěží pro široké 
okolí. 
 

Vyjádření zásadního nesouhlasného stanoviska se stavbou přípojky VN 380V/22kV napojující stavbu 
Bioplynová stanice 1MW Krásno (BPS), ve kterém je uvedeno, že jako občan města Valašské Meziříčí, 
které patří z hlediska znečištění životního prostředí k nejhorším v kraji i v ČR, se vážně obává 
negativního vlivu provozu bioplynové stanice (BPS) i jejího případného zápachu na životní prostředí ve 
městě. Přípojka patří neoddělitelně k BPS a její stavbou, a tím následným zprovozněním BPS, dojde 
k značnému zhoršení životních podmínek občanů (zápach, doprava, hmyz,…). K tomuto vyjádření 
stavební úřad uvádí, že se především týká stavby „Bioplynové stanice 1 MW Krásno“, na kterou je 
vedeno samostatně spojené územní a stavební řízení. Stavbou přípojky VN 380V/22kV napojující stavbu 
"Bioplynové stanice 1 MW Krásno" nedojde k zápachu, zvýšení dopravy či obtěžování hmyzem. 

 

Stavební úřad rozhodl na základě výše uvedených skutečností, jak je uvedeno v obou výrocích 
rozhodnutí. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 
podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy 
nabylo právní moci.  

Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek             
o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby.  

Podle § 157 stavebního zákona při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se 
pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a 
stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a 
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se 
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 
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Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ing. Josef Zajíc 
referent oddělení stavebního řádu 
 
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a bude zveřejněno též 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 
 
Obdrží: 
Bioplynová stanice, spol. s r.o. Valašské Meziříčí, Hranická 781, 757 01  Valašské Meziříčí 1 
Město Valašské Meziříčí, zastoupené odborem majetkové správy MěÚ, Soudní 1221, 757 01  Valašské 
Meziříčí 1 
 
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou: 

Agropodnik, a.s. Valašské Meziříčí, Hranická 781, 757 01  Valašské Meziříčí 1 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00  Brno 2 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02  Děčín 2 
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 1 499, 657 02  Brno 
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01  Vsetín 1 
Telefónica 02 Czech Republic, a.s. DLSS Zlín, Jana Babáka 2733, 602 00  Brno 2 
České radiokomunikace, U nákladového nádraží 3144, 130 00  Praha 3 
Termolux, s. r. o., Mostní 100, 757 01  Valašské Meziříčí 1 
Petr Janoš, Obora 669, Krásno nad Bečvou, 757 01  Valašské Meziříčí 1 
Zbyněk Janoš, Jiráskova 657, 742 13  Studénka 3 
Pavel Janoš, Soudní 1221, 757 01  Valašské Meziříčí 1 
Český svaz ochránců přírody, U Rajky 15, Valašské, U Rajky 15, 757 01  Valašské Meziříčí 1 
Občanské sdružení Srdce Valašska, Hřbitovní 17, 757 01  Valašské Meziříčí 1 
OV Českého svazu ochránců přírody Valašské Meziříčí, U Rajky 15, 757 01  Valašské Meziříčí 1 
 
dotčené správní úřady 
MěÚ Valašské Meziříčí, odbor ŽP, Soudní 1221, 757 01  Valašské Meziříčí 1 
HZS Zlínského kraje, Železničního vojska 1347, 757 01  Valašské Meziříčí 1 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, ul. 4. května 287, 755 01  Vsetín 1 
 
účastníci dle § 109 odst. 1 stavebního zákona: 

Bioplynová stanice, spol. s r.o. Valašské Meziříčí, Hranická 781, 757 01  Valašské Meziříčí 1 
Agropodnik, a.s. Valašské Meziříčí, Hranická 781, 757 01  Valašské Meziříčí 1 
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Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00  Brno 2 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02  Děčín 2 
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 1 499, 657 02  Brno 
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01  Vsetín 1 
Telefónica 02 Czech Republic, a.s. DLSS Zlín, Jana Babáka 2733, 602 00  Brno 2 
České radiokomunikace, U nákladového nádraží 3144, 130 00  Praha 3 
Termolux, s. r. o., Mostní 100, 757 01  Valašské Meziříčí 1 
Petr Janoš, Obora 669, Krásno nad Bečvou, 757 01  Valašské Meziříčí 1 
Zbyněk Janoš, Jiráskova 657, 742 13  Studénka 3 
Pavel Janoš, Soudní 1221, 757 01  Valašské Meziříčí 1 
 
MěÚ Valašské Meziříčí, sekretariát tajemníka, Andrea Ručková, Soudní 1221, 757 01  Valašské Meziříčí 
s žádostí o vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení a sejmutí. 
 
Toto rozhodnutí bude zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 


