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ODVOLÁNí 
 
 
 

Občanské sdružení Srdce Valašska se sídlem Hřbitovní 17, Valašské Meziříčí 757 01, v zákonné 
lhůtě, jako oprávněný účastník správních řízení – p o d á v á 
 

odvolání 
 
proti: I. - rozhodnutí o umístění stavby "Přípojka VN 380V 1 22kV napojující stavbu Bioplynové stanice 
1 MW Krásno" 
 
II. - stavebnímu povolení na stavbu "Přípojka VN 380V 1 22kV napojující stavbu Bioplynové stanice 1 
MW Krásno" 
 
vydaných odborem územního plánování, stavebního řádu a regionálního rozvoje Městského úřadu 
Valašské Meziříčí ve věci "Přípojka VN 380VI 22kV napojující stavbu Bioplynová stanice 1 MW Krásno" 
dne 28.07.2009 pod Č.j.: MěÚVM 18889/2009, oprávněnou úřední osobou Ing. Josefem Zajícem. 
 

Odůvodnění 
 

Občanské sdružení Srdce Valašska po prostudování vydaného rozhodnutí č.j.: MěÚVM 
18889/2009 a zápisů výsledků předchozích jednání ve věci přípojky VN 380VI 22kV napojující stavbu 
Bioplynové stanice 1 MW Krásno uskutečněných dne 21.04.2009 a 09.06. 2009, považuje vydané 
rozhodnutí za věcně nesprávné a nezákonné z následujících důvodů:  



 
Procesní pochybení 

Nebyly  vypořádány  všechny  námitky účastníků   opakovaného veřejného ústního jednání a 
pokračování řízení  konaného 09.06. 2009.  

Někteří  účastnici (občané) veřejného jednání nebyli v rozhodnutí ze dne 28.7.2009 ani 
zmíněni a to i přes to, že opakovaně žádali  prohlídku trasy vedení kabelu. Toto jim bylo nakonec 
odmítnuto. Jelikož se jedná o opakované veřejné řízení, jasně z toho vyplývá, že se může účastnit 
kterákoliv osoba či organizace. Řízení z tohoto důvodu považujeme za neplatné, protože byla vědomě 
a záměrně omezena práva některých účastníků  řízení  a navíc byla tato fakta záměrně zamlčena 
v rozhodnutí. 

Stavební úřad  prostřednictvím Ing. Zajíce vyloučil občanská sdružení ze stavebního řízení 
konaného dne 21.4.2009 v areálu Agropodniku  přes to, že byl důrazně upozorněn na protiprávnost 
svého jednání. Ve zdůvodnění této námitky píše, že nakonec nevydal rozhodnutí podle § 28 
správního řádu o tom, že vylučuje občanská  sdružení  ze stavebního řízení. Navíc v rozhodnutí stále 
uvádí, že občanská  sdružení  mohou být účastníky stavebního řízení  pouze v případě, že by na 
posuzovanou stavbu probíhala EIA. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě a navíc jsme se účastníky 
stavebního řízení stali dne 9.6.2009. V zákoně  114/ 1992Sb. není o EIA ani zmínka. 
Tajemník  21.5.2009 zaslal o.s. Srdce Valašska odpověď na stížnost, kde rovněž uvádí nutnost EIA. 
(příloha 1). Je nadevše zřejmé, že jak  tajemník, tak  ani Ing. Zajíc  jsou naprosto neznalí této 
problematiky a jednají protiprávně, čímž porušují zákony ČR. 
 

Ze stavebního  řízení konaném dne 9.6.2009 nebyla vyloučena paní Jana Cedrychová 
nar.14.3.1959 bytem Hřbitovní 21/298, 757 01 Valašské Meziříčí, která nebyla upozorněna na to, že 
probíhá st. řízení a je povinna opustit jednací místnost. Toto považujeme za naprosté pochybení 
stavebního úřadu a její vedoucí Ing. Branislava Nováková, která řídila jednání tímto společně s Ing. 
Josefem Zajícem porušila zákon. Toto jednáni je naprosto diskriminační vůči občanským sdružením. 
Žádáme zastavení tohoto řízení. 
 

Ohledně námitky  možnosti zaplavení trafostanice vodou je stavební úřad naprosto 
benevolentní a bohužel se naplnily naše obavy ohledně povodní a záplav. Trváme na tom, že uvedené 
území je záplavové viz. příloha č.2 ( zdroj www.valasskemezirici.cz  mapový portál ) a  v těsné 
blízkosti plánované trafostanice  vede byninský potok, který letos způsobil obrovské materiální škody 
v obci Bynina a bohužel  i na životě jednoho obyvatele . Toto území je k výstavbě trafostanice 
naprosto nevhodné a v případě zatopení trafostanice dojde k výpadku VN na celém území Valašského 
Meziříčí, čímž budou způsobeny následné obrovské škody na majetku a zdraví občanů.  
Žádáme o zastavení tohoto řízení a zrušení rozhodnutí. 
 

K námitkám ohledně výstavby BPS, které jsou označovány  jako bezpředmětné, neboť se 
jedná o jiné řízení uvádíme, že jedna stavba bez druhé nemůže být realizována. Proto nemělo být 
účelově řízení rozděleno na dvě samostatné části, neboť jde jen o mrhání peněz daňových poplatníků 
a samozřejmě i účastníku řízení.   Stavební úřad, který od samého začátku nadržuje investorovi  a po 
celou dobu diskriminuje odpůrce této stavby (i Město Valašské Meziříčí ) má eminentní zájem vydat 
rozhodnutí ve prospěch investora. Pan Ing. Zajíc několikrát v euforii  svého zapomnění uvedl při 
jednáních svoji vizi tady povede a tady bude stát a to i přes to, že dobře ví, že tisíce občanů jsou proti 
výstavbě BPS a přípojky VN. 
 

Rozhodnutí,  které obsahuje 31 stran je napsáno naprosto neprofesionálně, nepřehledně, 
není úplné dle zvukového záznamu a úmyslně jsou některé pasáže vynechány  a v mnoha pasážích si 
odporuje. Účastníkům  řízení  bylo přislíbeno, že obdrží  dne 15.6.2009 zápis z jednání  konaného 



9.6.2009. Zápis z jednání jsme obdrželi  22.7.2009 a po šesti  dnech bylo vydáno rozhodnutí 
SŘ/04690/2009/Za-330  ČJ: MěÚVM 18889/2009. Tímto byla občanská sdružení a účastníci řízení 
opět diskriminováni. Přes to, že jsme právoplatnými účastníky řízení, nám nebylo rozhodnutí 
doručeno v písemné podobě a na úřední desce V.M. je záměrně uveden datum sejmutí 14.8.2009 o 
jeden den později, aby uvedl odvolávající se v omyl možnosti posledního dne podání.  
Jsme přesvědčeni, že Krajský Úřad  smete ze stolu naše odvolání, tak jak to bylo v minulosti 
několikrát, ale  věříme, že soudní cestou dospějeme ke zrušení tohoto rozhodnutí.  
 
 
 
 
 
 
  Za OS Srdce Valašska Jiří Parduba   a   Ing. Jaromír Michal           
 


