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ODVOLANI

okresní výbor Vsetín Českého svazu ochránců přírody, se sídlem U Rajky 15, Valašské
Meziříčí 757 01' vzákonné lůtě, jako oprávněný účastník správních řízení - p o dáVá

odvolání
proti. l.- rozhodnutí o umístění stavby "Přípojka VN 380V/ 22kV napojující stavbu
Bioplynové stanice í MW Krásno''

ll. - stavebnímu povolení na stavbu "Přípojka VN 380V l22kV napojující stavbu
Bioplynové stanice 1 MW Krásno"

vydaných odborem územního plánování' stavebního řádu a regionálního rozvoje Měst-
ského úřadu Valašské Meziříóí ve věci ''Přípojka VN 380V/ 22kV na.pojující stavbu
Bioplynová stanice 1MW Krásno'' dne 28'07. 2009 pod C.j.: MěUVM 18889/2009,
oprávněnou úřední osobou Ing. Josefem Zajícem '

odůvodnění

okresní výbor ČSoP Vsetín po prostudování vydaného rozhodnutí č'j.: MěÚVM 18889/2009
a zápisů výs|edků předchozích jednání ve věci přípojky VN 380V/ 22kV napojující stavbu
Bioplynové stanice í MW Krásno uskutečněných dne 21'o4' 2oo9 a 09.06. 2009,
povaŽuje Vydané rozhodnutí za věcně nesprávné a nezákonné z následujících důvodů.



1. Procesní pochybení

K-vydánívýŠe uvedeného rozhodnutí o umístění stavby a jejího stavebního povolení
(viz. C'j': MěUV|V 18889/ 2009)' byla ze strany místně přís|ušného stavebního Úřadu MěÚ
Valašské Meziříčí vedna s účastníky řízení dvě samostatná jednání :

'l8.o3.2009 nařídiI opráVněná úřední osoba lng. Josef Zajlc' svym Č.1':HlěUvttlt
1 1955/2009 - oznámení o spojení územního a stavebního řizenÍ, zahájení společného
řÍzenÍ a pozvání k veřejnémnu ústnímu jednání -konaného dne 21.04' 2009' okresní výbor
ČSoP Vsetín se řádných |hůtách k tomuto řízení přihlásil.

Za rozhodné lze povaŽovat' Že ve smyslu znění s 109' pís'e) - zákona č. '183/ 2006
Sb',stavebního zákona nebyl, účastník řízení Pavel Janoš nar.(14.O1.1942) v zákonných
lhůtách informován orgány Výkonu státní správy MéÚ Va|ašské Meziříčí o konání tohot,o
řízenÍ '
To provedI opožděně oprávněná úřední osoba Ing. Josef Zajíc vydáním " oznámenío mož-
nosti převzít písemnost - oznámení o spojení územního a stavebního řízení 

' zahét1ení
společného řízení a pozváni k veřejnému ústnímu jednání'' -.jako č.1':MěU VM í5 007/ 2009
až dne 27 'o3.02oo9 '

Nedodržení oznamovacících Ihůt lze povaŽoval za závažné procesní pochybení opráv-
něné úřední osoby lng' Josefa Zajíce' které postupně negativně ovlivnilo průběh dalších
jednání tohoto řízení'

okresní výbor ČSoP Vsetín poda| na závěr konání veřejného Ústního jednání a projednáni
Žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby dne 21 'o4.2009 námitku, jenŽ nebyla řádně
zaprotoko|ována V tomto jednacím dnu, v níŽ Žádá vysvět|ení a odůvodnění nepřítomnosti
účastníka řízení Pavla Janoše (nar' 'l4. 01 '1942).
oprávněná úřední osoba lng.Josef ZajÍc veřejně zpochybňova| jeho přímou účast v řízení,
tvrdi|' Že účastnÍkem řízení není a proto jeho přítomnost nevyŽadoval.
okresní výbor CSOP Vsetín však vzápětí před|ožil nezvratné důkazy (oznámení'..č'j.MěÚ
VM 15007/ 2009), o tom' Že |ng. JoseÍ Zajíc vědomě, či z osobní nedbalosti zatajuje fakta
nedodržení časových |hůt pro doručení písemností tohoto účastníka ve správním řízení.

Nahlížením do spisu by|o zjištěno, Že oprávněná úřední osoba resp- stavební úřad dávno
před konáním spojeného územního a stavebního řízení muse|a být seznámena se situací
Pav|a Janoše' protože mu byla doruóována pošta do v|astních rukou z tohoto úřadu již v
roce 2008 V souvislosti se stavbou vlastní Biop|ynové stanice 1MW Krásno. Nepravdivost
tvrzení o tom' Že nebylo možné doručování do vlastních rukou v zakonných |hůtách je snad-
né doioŽit' protoŽe jméno jeho opatrovníka je vyvěšeno na úřední désce MěÚVM.
Tím Že tento stav byl stavebnímu Úřadu z předchzích jednáníjiŽ znám, mě|y být učiněny
kroky Ve smyslu $20 správního řádu' k tomu, aby lhůty dorucení byly dodrŽeny'
Skutečnosti, touto podanou námitkou okresntho Výboru ČsoP Vsetín o nepřítomnosti
PaV|a Janoše, muse|y být pověřené úřední osobě |ng. Josefu Zajícovi zce]a nepochybně a
jasně známy (viz. jeho vlastoruční podpisy u zmíněných Ó.j'), včetně nesplnění zákonné
podmínky pro vedení řízenÍ. Z jeho strany nebyla ani vůle uóinit na místě kroky, jež by vedly
k objas-nění, ói k nápravě Věci' Z povahy a provedení popsaného průběhu řízení se okresni
výbor CSoP Vsetín domníVa|, Že jeho výsledky budou anu|ovány'

Následně, po ukončení takto procesně nezvládnutém vlastního aktu veřejného ústního jed-
nání dne 21.o4' 2oo9, oprávněná úřední osoba lng' Josef Zajíc' vylouči| všechna řádně při-
h|ášená obČanská sdruŽení ze stavebního řízení a pokračova| v jednánÍ samostatně se
stavebníkem' investorem a zástupcem projektanta i přes důrazné protesty neopráVněně
vy|oučených a jiných účastníků rizení, okresnrho výboru ČSoP Vsetín nevyjÍmaje'
Ten považuje takové vy|oučení' za protiprávnÍ akt ze strany pověřené úřední osoby lng.
Josefa Zajíce, protoŽe nařídil svým ó'j.:MěUVM 11995/ 2OO9 spojení územního a staveb-
ního řízení' Tedy z uvedeného vyp|ývá. Že je nepřípustné V tomto jednání diskriminovat či
vy|oučit občanská sdruŽení v průběhu řízení.|en pro některou ]eho óást'

al_.



Nezákonnost tohoto kroku ze strany orgánů výkonu státní spáVy spoóívá ve skuteónosti, že
nebylo následně Ve smyslu $ 28 zákona č'5oo/ 2004 Sb',správní řád vydáno usnesení-o
vyloučení' Stejně tak neby|a do úvahy vzata ustanovení zákona č'114Sb', o ochraně příro-

dý a krajiny, jeŽ majÍ ve speciá|ních zákonech jako je tento, přednost před obecnou úpravou
Ve stavebním zákoně'
Vzhledem ktomu, žeseokresní výbor přihlásil jako účastník řízení podle zákona 114l
1992sb.,- o ochraně přírody a krajiny' kteý figuruje jako zákon speciální, musí tedy mít jeho
ustanovení přednost před obecnou úpravou ve stavebním zákoně' Naše oprávněné poža-
davky neby|y v souladu s Aarhuskou úm|uvou nebo směrnicí č' 35/2003/EEc o účasti
Veřejnosti na Vypracování některy'ch plánů a programů týkajících se Životního prostředí
určená k jejímu nap|nění' ze strany pověřené úřední osoby Ing' Josefa Zajíce' vůbec
respektovány a upIatněny.

To se nestalo' ale naopak by|o neoprávněně a bez řádného zdůvodnění nařízeno opako_
vané veřejné ústní jednání. Protože se i přes svoji nezákonnost tato jednání uskutečnila,
vedla v konečném důs|edku k Vydáníjiž výše uvedeného rozhodnutí o umístění stavby a
vydání stavebního povolení na stavbu ''Přípojka VN 380V / 22kV napojující stavbu
Biop|ynové stanice 1MW Krásno"'

04.05. 2009 - vydal de facto' |ega|izaci svého předchozího pochybení, oprávněná úřední
osoba lng. Josef Zajíc svým C'j.: IVěUVM 216121 2009 - oznámení o pokračování řízení a
nařízení opakovaného veřejného ústního jednání - konaného 09.06. 2009

Námitka okresního výboru Vsetín o neúčasti účastníka řízení Pavla Janoše 2'l'04. 2009,
neby|a ze strany opráVněné úřední osoby' Ing.Josefa Zqíce nikterak Vypořádána a
zdůvodněna, ale naopak byla jím brána jako fakt, s.JehoŽ nezákonností nemusí dále nikoho
z přítomných seznamovat' Tímto svým jednáním, ale uved| v omyl všechny přítomné účas!
níky řízení bez vyjímky'

o tom, že jednání by|o vedeno neprofesionálně oprávněnou úřední osobou lng.Josefem
Zlícem a V rozporu se zákonem č. 5o0l 2004 správní řád tak' jak jiŽ by|o řečeno, svědčí
fakt, Že podané námitky ze stany občanských sdružení neby|y vypořádány na nařízeném
pokračováni řizent dne 09'06' 2OO9' a|e aŽ vydaním rozhodnuti - c'j':l/ěÚVM 18889/2009
ze dne 28'07 ' 2009 - tedy za 97 kalendářních dnů.

Dne 09.06' 2009 se uskuteČni|o nařízené opakované Veřejné ústní jednání- To z merita věci
představova|o nové řízení se Všemi jeho právními ná|ežitostmi' Pověřená Úředníosoba Ing'
Josef Zajíc účastníkům řízení nezdůvodnil proč tomu tak není a některé řádně přihlášené
úóastníky později vyloučil ''protože neby|i přih|ášeni minuIe''' Paradoxně však ponechal
několik účastníků s takto Vymezenou účastí na jednání' o jejichŽ oprávněnosti lze vážně
pochybovat.

Dokumentace přepisu záznamu' protoko|u a zvukového záznamu z provedeného opako-
vaného veřejného úStního jednáni dne 09'06' 2009 by|a okresnímu vyboru ČSoP Vsetín
předána pověřenou úřední osobou Ing.Josefem Zajícem po šesti týdnech ode dne jeho
konání. Přes naši urgenci dodrŽení thůt ze strany pověřené Úřední osoby' neby| nabídnut
ani zvukový záznam jednání'

Tímto by| stavebn íkovi/investorovi poskytnut ze strany orgánů výkonu státní správy MěÚ
Valašské Meziříčí významný časový prostor s moŽností činit ve věci stavby přípojky VN
38ov l22 kV da|ší Vlastní opatření k.Její rea|izaci. Naproti tomu, by| okresní Výbor ČsoP
Vsetín a ostatní občanská sdružení účastněná v řízení, takovým jednáním znevýhodněna
a diskriminována. Rozborem zvukového záznamu a přepisu záznamu z nařízeného
pokračování řízení a opakovaného Veřejného ústního jednání jednoznačně vyptývá, že byla
podceněna jeho příprava i Vlastní provedení ze strany orgánů výkonu státní spráVy'

Těmi neby|a doIoŽena.jeho Iegitimita, ob'jasněny důvody jeho provedení a stanovení odpo-
Vědnosti co do obsahu a času' V jejich odpovědích bylo zřejmé stranění stavebníkovi a
investorovi. Tato tvrzení umocňu1e fakt' Že pověřená úřední osoba Ing'Josef Zajíc' Ve Věci
samotné několikrát prokazatelně |ha|' Jako evidentní stranění stavebníkovi ze strany pově-
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řené úředni osoby se jeví Vyhotovení spisů pověřenou úřední osobou - přepis zvukového
zápisu z nařízeného pokračování řízení a opakovaného veřejného ústního jednání trval šest
týdnů - do 20.resp' 22.o7 2oo9 ' Vyhotovení spisu ''Přípojka VN 380V/ 22kV napojující stav-
bu Bioplynové stanice 1MW Krásno'' obsahující rozhodnutí o umístění stavby a stavební
povolení - č.j':lV]ěÚVM 18889/ 2oO9, včetně 21 stránek vypořádání připomÍnek z provede-
ných jednání dne 21.o4. a 09.06' 2009. - trvající neuvěřitelných sedm dnů'

S ohledem na výše uvedené je pak moŽné vznést dotaz, zda tento postup oprávněné
Úřední o-soby Městského úřadu Va|ašské Meziříčí, ktenim poškozuje práVa okresního
výboru CSoP Vsetín a da|šÍch občanských sdruŽení' nemůŽe mít také korupční či kljente-
listické konotace.

Ze všech předchozích konstatování1e tedy moŽné s úspěchem pochybovat o tom' že
lng'Josef Zajíc, úředník Městského úřadu Va|ašské Meziříčí, ve smyslu zákona č. 31212002
Sb.o úřednících územních samosprávních celků, splňuje zvláštní odbornou způsobilost pro
výkon své profese , je totiŽ nepochybné' Že byla v 1eho případě porušena ustanovení $ 16,
uvedeného zákona'

2' Věcné důvody

V ověřené kopii s podpisy účastníků řízení provedeného 2'l '04' 2009 "Přípojka VN 38oV/
22kY napoju1ící stavbu ''Biop|ynové stanice 1 MW Krásno'' - PRoToKoL, kteÚ byl zaslán
MěU Va|aŠské Meziříčí, pověřenou úřední osobou Ing'Josefem zajícem,1e uveřejněno
celkem 15 námitek' z toho 2 podané písemnou formou jako samostatné' 13 uvedených
přímo ve spisu. Dá|e jsou zde uvedeny 3 vyjádření tří samostatných orgánů výkonu státní
spávy a místni samosprávy MěU Va|ašské Meziřícr.

Rohodnutí o námitkách z tohoto 1ednání bylo provedeno pověřenou úřední osobou lng.
Josefem Za]icem písemné az 28.07.2oog, zas|aných spisem č.j''MéÚVM 18889/ 2Oo9.
Z uvedeného počtu by|o pověřenou úřední osobou 13 námitek zamítnuto a dvěma částeč-
ně vyhověno' Tyto námitky se týka|y neoprávněného vyloučení úóastníků řízení ze spojené-
ho územního a stavebního řÍzenÍ ' zahájeni společného řízení a veře1ného ústního jednání
ve věci umístění stavby přípojky VN 380V/ 22k V napojující stavbu ''Bioplynová stanice 1KW
Krásno''.

Zůvodnění rozhodnutí o námitkách pověřenou osobou je neúměrně rozsáh|é, mnohdy se
stále se opakujícímj cjtacemj částí či celých stati, aniž by o nich bylo rozhodnuto jako o
námitce' To ve svém důs|edku ubírá na přeh|ednosti spisu a orientaci V něm'
Mimo námitek uvedených V protoko|u, jsou vznešeny obdobné a doplňující, Vyznačující se
zv|áště podrobným schematem zpracování' Námitky podané občanskými sdruŽeními jsou
téměř vŽdy detailně citovány' se Všemi defekty a vadami ve fomu|acích jednotlivých myšle-
nek a dílčích závěrů' Některé tyto cltace ]sou zaznamenány v rozsahu 60 - 80 s|ov'
Vycháze|-li pověřená osoba Ing'Josef Zajíc' nebo jiná osoba' při vypořádání námitek pouze
ze záplsu uvedeném v "Protoko|u''' nemohli by tyto detai|y téměř po 100 dnech odmlky'
s takovou jistotou a precizností uvádět (ednání 21'o4' - zápis tvořen 20.-27.07 ').

Je tedy zcela nepochybné, Že došlo k pořízenízvukového záznamu jednání, jehož pasáŽe
jsou dozajista přepsány do písemné podoby námitek účastníků řízení z řad účastněných
občanských sdruŽení, okresní Výbor ČSoP Vsetin nevy]imaje. Ten při nahlíŽení do spišu
''Přípojka VN''.'''' dne 10'a11'08 2oo9 žádný nosič zvukového záznamu z provedeného
jednání, jako souČást spisu nezjisti| ve smys|u $17a 18 zákona č' 500/ 2004Sb, spráVního
řádu'

Vycházeje z faktů' okresni vybor ČSoP Vsetin a ostatni zučastnená občanská sdruŽení
v řízení' ani stavební úřad takový zvukový záznam nepořizova|' Z uvedeného se' nabízí
otázka, kdo 'iiný mohI záznam pořídit a za 'jakým úče|em.
Na druhé straně z definjce, kdo pořízení zvukového záznamu nepořeboval se nabízí dpo-
Věd'' kdo jej provedl. Nepochybně to moh|o být pouze ze strany stavebníka či investora.
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okresní výbor ČsoP Vsetín by dovedI takové úóe|ové chování ze strany stavebníka či
investora částečně i pochopit' ale nemůŽe se smířit s faktem' Že pověřená úřední osoba
N4ěU Valašské Meziříčí lng.Josef ZqíC si zvukové záznamy od jejich ''pořizovatele ,' nepo-
chybně Vypůjčil a pouŽíVal.
Takovým jednáním, a|e vědomě porušil povinnosti státního zaměstnance Ve smyslu usta-
novení s 61 a dopustil porušení s17 a 1 8 zákona c.218l 2002 Sb,o službě státních zaměs!
nanců Ve správních úřadech'

Protože se V tomto případě jedná o spojené územní a stavební řízenÍ, je nepřípustné Vylou-
čit občanská sdruŽení - okresní výbor CSoP Vsetín nevyjímaje - v průběhu jeho Vedeníjen
pro některou jeho část. Vypořádání námitek, vznesených proti vyloučení z dalšího jednání
a její částeóné opráVněnosti je zcela nelogická' protoŽe není moŽné oprávněně někde být
a částečně nebýt - na jednáníje osoba přítomna' nebo nepřítomna.
o neprofesioná|ním a neodborném vyhodnocení námitek ze strany pověřené úředníosoby
svědčí ito' Že byli zástupci účastněných občanských sdruŽení neoprávněně a přes veřejné
protesty vyloučeni z části, která by|a pro ně zásadní tj. projednáVání žádosti o stavební
povolení.

SluŽebně profesní nezpůsobilost oprávněné úřední osoby Ing'Josefa Za1íce lze doložit i tak,
že zamítl námitku o povinnosti ke své osobě být označený jmenovkou, vyp|ývající z $ 61
zákonaó' 2181 2002 Sb.'o sluŽbě státních zaměstnanců' Zanalýzyvyp|ývá závěr,žeu'
20% Všech vypořádaných námitek ze strany občanských sdruŽení oprávněnou úřední
osobou' je nesprávně definována jejich opodstatnění a oprávněnost, resp' neoprávněnost.

okresní výbor ČSoP Vsetín dospěl oprávněně k závěru, Že hodnocení námitek účastníků
řízení a jejich právní vypořádání není kontinuální' Tato diskoniinua|ita je s největší pravdě-
podobností dána tím' Že hodnocení a vypořádání neprovádě|a jed na a latáž osoba.Pro-
jektová dokumentace ke stavbě přípojky VN 380V l22kY, napojujÍcí stavbu Bioplynové sta-
nice1MW Krásno je z podstaty věci napojena na bioplynovou stanici, bez níž by ztrácela
smysl' Ta je, bohužeI svojí částí dokumentace situována do Krkonoš. Z uvedeného vyplývá
že není moŽné propojit touto přípojkou takto situovanou stavbu' okresnívýbor CSoP Vsetín
v tomto vidíjednoznačnou nedůslednost stavebního Úřadu ve snaze stavebníkovi povolit
vše iza cenu nesprávností.

Za rozhodující skutečnost |ze povaŽovat zjištění, učiněná okresním Výborem ČSoP
Vsetín' která byla na|ezena při získávání relevantních podkladů pro tvorbu tohoto
''odvolání'.'' nahlíŽením do spisů Přípojka VN380V/ 22kV, napojující stavbu ''Bioplynová
stanlce 1 MW' Krásno'' a Stavba "Biop|ynová stan'ce 1l\/W, Krásno''.
Z logiky Věci vyplývá' že urcující pro realizaci obou staveb je vydání stavebního povolení
ke stavbě "Bioplynová stanice 'lMW, Krásno''.

Povo|ovací řÍzení je stíŽeno váŽnou vadou' StavebnÍk oznámil v červenci roku 2oo7, že
hodlá postavit bioplynovou stanicí Krásno' Kra.jský úřad Z|ínského kraje provedl zjišťovaci
řízení, podle zákona č. 100/ 2001sb''(zákon E|A)' V závěru zjišt'ovacího řízení také stano-
vil, že záměr bude dále posuzován se Všemi náležitostmi ve smyslu uvedeného zákona.
Nato stavebník oznámení stáhI a řízení bylo zastaveno'
V listopadu 2007 opětovně oznámí| stavebník tentýŽ záměr' Krajský Úřad provedl znovu
zjišťovací řízenÍ a tentokráte dospě| k opačnému závěru. - záměr stavby dá|e nebude Ve
smyslu ElA posuzován' V závěru však není nijak zdůvodněno z 1akého důvodu přijal Krajský
úřad Zlínského kraje zcela opačný závěr oproti tomu původnímu (dřívějšímu).

okresní výbor ČSoP Vsetín konstatuje, Že stavebník ve spolupráci s Krajským úřadem Zlín-
ského kraje postupoval nezákonně nebot'obeše| povinnosti posoudit vliv záměru na Životní
prostředí - provedení ElA' Konkrétně se tímto krokem vyhnul ze zákona vyp|yvajícímu před-
|oŽení p|né dokumentace záměru' posudku' veřejnému projednání a výs|ednému stanovis-
ku' To by bylo podkladem pro všechna da|Ší vyjádření a rozhodnutí nezbytná pro realizaci
záměru stavby' ProtoŽe toto stanovisko neby|o vydáno, ne|ze splnit poŽadavek s 1o,ods 4
zákona é 100/ 2001 Sb' V té době v probíhajícím s|oučeném územním a stavebním řízení
bylo vydáno kladné rozhodnutí, které je z důvodu chybějícího stanoviska ElA nezákonné

tr



Toto tvrzeníje podpořeno Íaktem, že již podruhé V tomto roceje stavebníkovi prodlouŽena
lhůta ze strany státní správy V ce|kové době 10 měsíců viz. ''Usnesení,'o prodloužení lhůty k
dop|nění podkladů pro územní a stavební řízení 

' 
ze dne 1o'08' 2oo9.

okresní výbor ČSoP Vsetín tímto podaným odvoláním a zjištěnými fakty v něm uveřejně-
nými proti Žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a Žádosti o vydání stavebního
povo|ení na stavbu - přípojky VN 380V/ 22kV napojující stavbu "Bioplynová stanice 1MW
Krásno''' kterou podaIa 29.01.2009 Bioplynová stanice,spol.s r'o' žádá

úplné zastavení staVby

čEsKÝ svM ocHRÁNcÚ PŘíBoDY
okresní výbor Vsetín

Ps 4q 757 0] Válašské Moziříčí' U Ra'ky 15

|Č 117641 . tel/Íď 571 621 602

Ing. Karel Kredba
( předseda )
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