
Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj, 19. července 2018 

O dodržení lhůt si nemůže ministerstvo učinit definitivní závěr, neboť tomu brání specifika 

postupu KÚ OÚPSŘ. KÚ OÚPSŘ totiž vyšel jen z podkladů od KÚ OŽPZ a nevyžádal si 

spisový materiál od stavebního úřadu. Podkladem od KÚ OŽPZ byly jen kopie nepodepsaného 

přezkoumávaného územního souhlasu... 

Takové závěry jsou při vší korektnosti vůči KÚ OÚPSŘ obtížně srozumitelné a velmi zmatečné, 

čímž nenaplňují účel odůvodnění rozhodnutí podle § 68 odst. 3 správního řádu. 

K pochopení těchto závěrů nepřispívá ani fakt, že si KÚ OÚPSŘ neopatřil spis stavebního úřadu 

k přezkoumávanému územnímu souhlasu, tudíž tyto závěry není na základě čeho přezkoumat. 

Nelze být i nebýt v dobré víře. 

Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj, 15. října 2018 

Účastník řízení samozřejmě není povinen prvoinstančnímu správnímu orgánu připomínat, aby 

respektoval závazný právní názor ministerstva. 

Konstatování KÚ OÚPSŘ uvedené v rozhodnutí, že rozhodl „po provedeném řízení a posouzení 

všech skutečností z řízení vzešlých“ je tedy jen proklamací bez opory ve spise. 

Svá pochybení, alespoň to tak působí, se KÚ OÚPSŘ snažil také zhojit po vydání rozhodnutí 

žádostí o součinnost ze dne 30.08.2018 na KÚ OŽPZ k dotčení zájmů ochrany přírody, kde KÚ 

OÚPSŘ ve vztahu k ochraně zvláště chráněných druhů živočichů uvedl: žadatelka „ve svých 

předchozích vyjádřeních a odvoláních opakovaně uvádí (…)“. Tímto KÚ 

OÚPSŘ fakticky dotvrdil, co mu ministerstvo vytklo výše. 

Nerespektování závazného právního názoru je samo o sobě důvodem pro zrušení rozhodnutí 

KÚ OÚPSŘ. Ministerstvo nicméně shledalo (dílem z úřední povinnosti, dílem k odvolacím 

námitkám) další vady. 

Zadruhé, KÚ OÚPSŘ sice správně uzavřel, že v územním řízení nelze vydat územní souhlas, 

nevysvětlil ale, jak k tomuto postupu měla přispět žadatelka. 

Takový postup hraničí s nicotností, neboť zrušit přezkoumávaný územní souhlas ke dvěma 

různým datům zakládá pochyby o zjevné vnitřní rozpornosti výrokové části rozhodnutí KÚ 

OÚPSŘ a přinejmenším o jeho obtížné právní uskutečnitelnosti (např. je nemožné zjistit, kdy 

má právo zaniknout). Nicméně rozvíjet dále tuto otázku nemá smysl, když ministerstvo 

rozhodnutí KÚ OÚPSŘ, které nikdy nepůsobilo právními účinky (viz další odstavec), beztak 

ruší a věc mu vrací k novému projednání. 

Závěrem ministerstvo uvádí, že vzhledem k uvedenému by nebylo od věci, kdyby KÚ OÚPSŘ 

zvážil, není-li v tomto případě potřebné zajistit i vyjádření podle § 96 odst. 2 správního řádu; 

zejména od stavebního úřadu. 

Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj, 29.3.2019 

KÚ OÚPSŘ ani v nynějším rozhodnutí nedodržel závazný právní názor Ministerstva. 



Jelikož jde o opakování stejné vady, ministerstvo má za nadbytečné citovat z prvního 

zrušujícího rozhodnutí kompletní str. 5–7, které jsou všem známy a na něž jen odkazuje. 

Tuto od prvního zrušujícího rozhodnutí známou výtku „napravil“ KÚ OÚPSŘ tak, že v 

nynějším třetím rozhodnutí ve věci uvedl, že mu je z úřední činnosti shoda záměrů známa. 

Jakoby žádný závazný právní názor ministerstva neexistoval. 

Ministerstvo zcela jasně nepožadovalo zjistit stav věci ke dni vydání přezkoumávaného 

územního souhlasu s vágním odkazem na blíže neoznačenou úřední činnost. Závěr o znalosti 

vycházející z blíže nepopsané úřední činnosti neodpovídá požadavku § 3 správního řádu. 

KÚ OÚPSŘ ani ve třetím meritorním rozhodnutí (!) setrvale neřeší, pokud už vychází z 

rozhodnutí KÚ OŽPZ, že se stále přes výtky ministerstva (str. 6 prvního zrušujícího rozhodnutí) 

nedostal k prokázání, že rozhodnutí KÚ OŽPZ nabylo právní moci. 

KÚ OÚPSŘ by fakticky dovozoval, že se žadatelka o nepovolení výjimky buď dozvěděla z 

jiného zdroje, nebo jí jde k tíži, že není vševědoucí. 

Vyjádření stavebního úřadu podle § 96 odst. 2 správního řádu nemá za účel, aby bylo založeno 

do spisu a skutečnosti či argumenty v něm uvedené zůstaly bez odezvy. 

Pokud ke dni vydání přezkoumávaného územního souhlasu nebyl v územně analytických 

podkladech obsažen tento údaj o území, ačkoliv by správně měl, a stavební úřad z územně 

analytických podkladů vycházel, jde o skutečnost s významem pro posouzení vzniku 

dobré víry ve smyslu nálezu Ústavního soudu spis. zn. I. ÚS 17/16. 

Nepřipadá v úvahu zrušit přezkoumávaný územní souhlas na podkladě obecných tvrzení 

vycházejících z porovnání názvů záměrů „na papíře“ s odkazem na úřední činnost známou KÚ 

OÚPSŘ a nikomu jinému. Je s podivem, proč se ve třetím rozhodnutí ve věci KÚ OÚPSŘ opět 

spokojil s „absencí jakýchkoliv dalších podkladů (zejména grafické znázornění 

a popis záměru)“. 

Takto postup KÚ OÚPSŘ a KÚ OŽPZ, podle kterých to z projektové dokumentace vyplývá, 

ale doložit ji přes jasné pokyny ministerstva nechtějí, bohužel jen přiživuje žadatelčinu 

spekulaci ze závěru odvolání, že se údajné osobní animozity mezi Krajským úřadem 

Libereckého kraje a Ing. Lankem promítají do nynějšího přezkumného řízení. 

Související názor KÚ OÚPSŘ, že „(…) přinejmenším žadatelka měla možnost výsledek 

projednání záměru konzultovat přímo se stavebním úřadem“ je irelevantní. Ministerstvu není 

známo ustanovení právního předpisu, které by účastníku řízení ukládalo „konzultovat výsledek 

projednání“. Myslel-li tímto KÚ OÚPSŘ, že se žadatelka měla na stavební úřad po vydání 

přezkoumávaného územního souhlasu obrátit s jakýmsi „upozorňujícím podáním“, zda je jeho 

postup v pořádku, jde o konstrukci, kterou nelze podmiňovat existenci dobré víry. KÚ OÚPSŘ 

tímto fakticky říká, aby účastník řízení, má-li být v dobré víře, napadl pro sebe kladný správní 

akt z opatrnosti opravnými prostředky nebo se domáhal vydání jakýchsi „ujišťujících sdělení“, 

což je absurdní. 

Podobný postup správní řád neumožňuje, proto nechť je tento odkaz pro KÚ OÚPSŘ upozorněním 
a pro účastníky přezkumného řízení uvědoměním ve smyslu § 4 odst. 3 a 4 správního řádu, že 
pokud v dalším novém projednání věci KÚ OÚPSŘ nedodrží závazný právní názor nebo podobně 



závažně, jak je popsáno výše, nedodrží právní předpisy, ministerstvo rozhodne, budou-li pro to 
splněny podmínky, tak, aby zamezilo dalšímu novému projednání věci (srov. rozsudek Nejvyššího 
správního soudu č. j. 6 As 286/2018-34 ze dne 10.12.2018 k tzv. „procesnímu ping-pongu“, 
www.nssoud.cz). 


