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USNESENÍ 
ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor územního plánování, stavebního řádu a regionálního rozvoje, 
oddělení stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm f) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební 
zákon"), podle § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“) 

z a s t a v u j e 

spojené územní a stavební řízení zahájené dne 14.1.2008 na základě žádosti o vydání rozhodnutí o 
umístění stavby a žádosti o stavební povolení, kterou podala společnost 

Bioplynová stanice, spol. s r.o. Valašské Meziříčí, IČ 27807509, Hranická 781, 757 01  
Valašské Meziříčí 1 

(dále jen "stavebník"), na stavbu 

„Bioplynová stanice 1 MW, Krásno“ 

na pozemku parc.č. 354/3 v katastrálním území Krásno nad Bečvou. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Bioplynová stanice, spol. s r.o. Valašské Meziříčí, Hranická 781, 757 01  Valašské Meziříčí 1 
 

Odůvodnění: 

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor územního plánování, stavebního řádu a regionálního rozvoje (dále 
jen „stavební úřad“), obdržel dne 14.1.2008 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a žádost o 
stavební povolení na stavbu „Bioplynová stanice 1 MW, Krásno“ na pozemku parc.č. 354/3 
v katastrálním území Krásno nad Bečvou, které podala společnost Bioplynová stanice, spol. s r.o. 
Valašské Meziříčí, IČ 27807509, Hranická 781, 757 01  Valašské Meziříčí 1 (dále jen „stavebník“). 
Stavební úřad usnesením ze dne 21.1.2008 spojil územní a stavební řízení. 

Dne 29.2.2008 stavební úřad vydal rozhodnutí (rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení) na výše 
uvedenou stavbu, které Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu 
rozhodnutím ze dne 11.7.2008 pod č.j. KUZL 30660/2008 ÚP-S zrušil a věc vrátil k novému projednání. 
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Dne 25.7.2008 stavební úřad vyzval stavebníka k doplnění podkladů k žádosti o vydání rozhodnutí o 
umístění stavby a k žádosti o stavební povolení. Dne 4.8.2008 byly doplněny požadované podklady a 
zároveň si stavebník požádal o rozdělení řízení na dvě části, a to na „Stavbu bioplynové stanice 1 MW, 
Krásno“ a „přípojku VN 22 kV pro bioplynovou stanici 1 MW“. Stavební úřad opatřením ze dne 
11.8.2008 oznámil pokračování řízení a pozvání k ústnímu jednání na den 28.8.2008, o jehož výsledku 
byl sepsán protokol.  

Vzhledem k tomu, že stavbu bioplynové stanice 1 MW nelze povolit ani provozovat bez elektrické 
přípojky (stavby přípojky VN 22 kV pro bioplynovou stanici 1 MW), proto stavební úřad vyzval dne 
8.10.2008 stavebníka, aby v termínu nejpozději do 4 měsíců od obdržení této výzvy doplnil žádosti o 
rozhodnutí nebo jiné opatření stavebního úřadu, kterým bude povolena elektrická přípojka VN pro 
bioplynovou stanici. Tuto výzvu stavebník obdržel dne 13.10.2008, tudíž lhůta k doplnění uplynula dne 
13.2.2009.  

Stavebník dne 29.1.2009 podal žádost o prodloužení lhůty pro doplnění podkladů pro stavební a územní 
řízení na stavbu „Bioplynová stanice 1 MW, Krásno“ stanovenou ve výzvě ze dne 8.10.2008. Stavební 
úřad usnesením ze dne 12.2.2009 prodloužil lhůtu k doplnění podkladů do 13.8.2009.  

Proti tomuto usnesení se dne 19.2.2009 odvolalo Občanské sdružení Srdce Valašska, Hřbitovní 17, 757 
01 Valašské Meziříčí a dne 27.2.2009 se odvolal 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. 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu svým rozhodnutím ze dne 
25.6.2009 pod č.j. KUZL 35857/2009 výše uvedené odvolání zamítl a napadené usnesení ze dne 
19.2.2009 potvrdil.  

Dne 27.7.2009 stavebník podal žádost o prodloužení lhůty k doplnění podkladů pro stavební a územní 
řízení na stavbu „Bioplynová stanice 1 MW, Krásno“, stanovenou usnesením ze dne 12.2.2009 do 
13.8.2009. Stavební úřad usnesením ze dne 10.8.2009 prodloužil lhůtu k doplnění podkladů do 
31.12.2009.  

Proti tomuto usnesení se dne 10.8.2009 odvolalo Občanské sdružení Srdce Valašska, Hřbitovní 17, 757 
01 Valašské Meziříčí a dne 27.2.2009 se odvolal 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. 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu svým rozhodnutím ze dne 
2.12.2009 pod č.j. KUZL 67875/2009 výše uvedené odvolání zamítl a napadené usnesení ze dne 
10.8.2009 potvrdil. Toto rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a 
stavebního řádu nabylo právní moci dne 1.12.2009. 

Dle ustanovení § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, 
jestliže žadatel ve stanovené lhůtě neodstranil podstatné vady žádosti, které brání pokračování v řízení. 

Vzhledem k tomu, že stavebník nedoložil v usnesení stanoveném termínu do 31.12.2009 žádné 
rozhodnutí nebo jiné opatření stavebního úřadu, kterým byla povolena elektrická přípojka VN pro 
bioplynovou stanici, ani si nepožádal o prodloužení lhůty k doplnění podkladů pro stavební a územní 
řízení na výše uvedenou stavbu, stavební úřad v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. c) správního 
řádu řízení usnesením zastavil. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto usnesení 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. Podle § 76 
odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek. 
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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. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ing. Josef Zajíc 
referent oddělení stavebního řádu 
 
 
  
 

Toto usnesení se v souladu s ustanovením § 144 správního řádu doručuje účastníkům stavebního a 
územního řízení veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Valašské 
Meziříčí po dobu 15 dnů a bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
 

 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Bioplynová stanice, spol. s r.o. Valašské Meziříčí, IDDS: rtzrtqn 

 

Účastníci územního a stavebního řízení -  veřejnou vyhláškou. 
 
MěÚ Valašské Meziříčí, sekretariát tajemníka, Andrea Ručková, Soudní 1221, 757 01  Valašské Meziříčí 
s žádostí o vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení a sejmutí 
 

Dotčené správní úřady : 

HZS Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, IDDS: xwsai7r 
MěÚ Valašské Meziříčí, odbor ŽP, Soudní č.p. 1221, 757 01  Valašské Meziříčí 1 
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, třída Tomáše Bati č.p. 21, 761 90  
Zlín  
Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor správních činností, Zašovská č.p. 784, 757 01  Valašské Meziříčí  
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