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ODVOLÁNí 
 
 
 

Jana Cedrychová bytem Hřbitovní 21/298, 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 
 

Jana Cedrychová 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: 

  
 
 

Dne 9.6.2009 jsem se zúčastnila  opakovaného veřejného ústního jednání a pokračování 
řízení ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí. 

Vzhledem k tomu, že jsem se přihlásila jako nový účastník, tak jsem v průběhu jednání  chtěla 
fyzicky vidět trasu vedení kabelu pro přípojku VN a vznesla jsem v této souvislosti na jednání námitky. 
Bylo mně nabídnuto, že po jednání by mně mohl někdo kdesi zavést a něco ukázat. Tato nabídka mně 
připadla značně nestandardní, ale přesto jsem ji neodmítla. 
Řízení pokračovalo stále dále, až najednou jeden účastník upozornil, že asi probíhá stavební řízení a já 
jsem dle st. zákona neměla být účastna.  

Vzhledem k mé trestní bezúhonnosti považuji jednání paní Ing.Branislavy Novákové a 
Ing.Josefa Zajíce za trestuhodné, neboť mně dostali do role člověka porušujícího zákon. Paní Ing. 
Nováková mně vyzvala  abych opustila jednací  místnost, ale než jsem tak stačila učinit, tak jednání 
skončilo a obhlídka trasy mně nebyla umožněna. 

Dle sdělení mého právního zástupce mně bylo jednoznačně odepřeno právo prohlídky vedení 
kabelu na místě samém a případné  dotčené  zeleně. 
Z tohoto důvodu jsem nemohla vznést námitky, které bych po prohlídce na místě samém dále 
vznesla. 
 Důrazně žádám o zrušení  tohoto rozhodnutí  a opakování  nového veřejného ústního jednání 
na místě samém. 
 Je velmi zarážející, že v rozhodnutí  ze dne 28.07.2009 pod Č.j.: MěÚVM 18889/2009 není o 
mé účasti na jednání ani zmínka i když bylo celé jednání nahráváno. 
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