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I.
Dne 5. 10. 2017 podál zš ádátel Meš štyš Troškotovice zš áádošt o vydáá níá uá zemníáho rozhodnutíá
o umíášteš níá štávby názváneá „„ČČ ištíárná odpádníách vod á kánálizáce Troškotovice“ ná pozemcíách
párc. cš . 14/2, 59/1, 62, 156/1, 165/1, 173/1, 173/3, 195/4, 229/2, 236/4, 237/4, 238/42,
238/16, 238/34, 259/3, 259/5, 260/1, 264/1, 302, 365/153, 365/102, 366, 368/5, 742/16,
1130/5, 1149, 1174/10, 1596, 1597, 1601/1, 1617, 1619, 1620, 1621, 1622, 1694, 1701,
2191, 2542 v k. uá . Troškotovice.
Odbor uá zemníáho pláá nováá níá á štávebníá uá rš ád Meš štškeá ho uá rš ádu Pohorš elice pošoudil zš áádošt á
ná záá kládeš pošouzeníá vydál dne 5. 10. 2017 uá zemníá rozhodnutíá cš . 86/2017 – rozhodnutíá
o umíášteš níá štávby „ČČ ištíárná odpádníách vod á kánálizáce Troškotovice“ ná pozemcíách párc.cš .
14/2 záštáveš náá plochá á náá dvorš íá, 59/1 oštátníá plochá, 62 oštátníá plochá, 156/1 oštátníá plochá,
165/1 záštáveš náá plochá á náá dvorš íá, 173/1 záštáveš náá plochá á náá dvorš íá, 173/3 záštáveš náá plochá
á náá dvorš í,á 195/4 oštátníá plochá, 229/2 oštátníá plochá, 236/4 oštátníá plochá, 237/4 oštátníá
plochá, 238/42 oštátníá plochá, 238/16 oštátníá plochá, 238/34 oštátníá plochá, 259/3 oštátníá
plochá, 259/5 oštátníá plochá, 260/1 oštátníá plochá, 264/1 oštátníá plochá, 302 záštáveš náá
plochá á náá dvorš íá, 365/153 oštátníá plochá, 365/102 oštátníá plochá, 366 oštátníá plochá, 368/5
oštátníá plochá, 742/16 oštátníá plochá, 1130/5 ornáá puů dá, 1149 záhrádá, 1174/10 oštátníá
plochá, 1596 vodníá plochá, 1597 vodníá plochá, 1601/1 oštátníá plochá, 1617 oštátníá plochá,
1619 ornáá puů dá, 1620 ornáá puů dá, 1621 ornáá puů dá, 1622 ornáá puů dá, 1694 lešníá pozemek, 1701
oštátníá plochá, 2191 oštátníá plochá, 2542 oštátníá plochá v k. uá . Troškotovice.
Proti tomuto územnímu rozhodnutí v celém jeho rozsahu podávají odvolatelé společně
odvolání, ktereá oduů vodnš ujíá níázše.
II.
Spráá vníá uá rš ád prš i pošuzováá níá zš áádošti mušel rš ešš it otáá zku uá cš áštníákuů rš íázeníá. Dle ušt. § 85 záá koná
cš . 183/2006 Sb., štávebníáho záá koná, ve zneš níá pozdeš jšš íách prš edpišuů , jšou uá cš áštníáky uá zemníáho
rš íázeníá náá šledujíácíá okruhy ošob: zš ádátel, obec, ná jejíámzš uá zemíá máá byá t pozš ádoványá záá meš r
uškutecš neš n (v tomto prš íápádeš obojíá je Meš štyš Troškotovice) á vláštníák pozemku nebo štávby,
ná kteryá ch máá byá t pozš ádoványá záá meš r uškutecš neš n, neníá-li šáá m zš ádátelem, nebo ten, kdo máá
jineá veš cneá práá vo k tomuto pozemku nebo štávbeš . Podle odšt. 2 píášm. b) všš ák jšou uá cš áštníáky
rš íázeníá i osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno.
Spráá vníá uá rš ád do okruhu uá cš áštníákuů špráá vneš záhrnul dle odšt. 2 píášm. á) vyá šše uvedeneá ho
uštánoveníá vláštníáky pozemkuů , ná kteryá ch bude cš ištíárná odpádníách vod vcš etneš cš erpádel,
potrubíá á kánálizácš níáho rš ádu.
Sámotnáá cš ištíárná odpádníách vod máá byá t dle projektu umíášteš ná ná pozemku p. cš . 1622 (vešš keráá
párcelníá cš íášlá v podáá níá še váá zš íá ke k. uá . Troškotovice) š tíám, zš e obšluhá cš ištíárny máá byá t vedená
po cešteš zbudováneá ná pozemcíách p. cš . 1621, 1620, 1619 á 1617, á náá šledneš máá vyuzš ívá át cešty
ná pozemku p. cš . 1130/5, 260/1 á 259/3.
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Duů káz:
- Projektováá dokumentáce RNDr. Igorá Rušníáká, PhD., ČČ KAIT-1004295 (šoucš ááštíá špišu).
- Vyá kreš šituáce Č.1 (šoucš ááštíá špišu).
Odvoláteleá jšou vláštníáky pozemkuů á štáveb šoušedíácíách práá veš š pozemkem p. cš . 1130/5.
Vzhledem k tomu, zš e umíášteš níá cš ištíárny odpádníách vod dle nápádeneá ho rozhodnutíá še dotyá káá
pozemku p. cš . 1130/5 nejen vyá štávbou kánálizácš níáho potrubíá, ále i doprávníá obšluzš noštíá
štávby šámotneá cš ištíárny á konecš neš i doprávníá obšluzš noštíá cš ištíárny v provozu, umíášteš níá štávby
še uá zce dotyá káá vláštnickyá ch práá v odvoláteluů jákozš to vláštníákuů pozemkuů šoušedíácíách
š pozemkem p. cš . 1130/5.
S ohledem ná vyá šše uvedeneá májíá odvoláteleá zá to, zš e dle štávebníáho záá koná musí být
účastníky územního řízení a jako s takovými musí být s nimi jednáno.
Podle ušt. § 28 odšt. 1 bude zá uá cš áštníáká v pochybnoštech povázš ováá n i ten, kdo tvrdíá, zš e je
uá cš áštníákem, dokud še neprokáá zš e opák. ÚÚ cš áštenštvíá še nezákláá dáá rozhodnutíám podle ušt. § 28
odšt. 1 špráá vníáho rš áádu, nyá brzš je dáá no náplneš níám podmíánek uá cš áštenštvíá štánovenyá ch špráá vníám
rš áádem, potázš mo štávebníám záá konem. Stándárdníám zpuů šobem obrány opomenuteá ho uá cš áštníáká
je odvoláá níá proti rozhodnutíá v rš ízá eníá, v neš mzš byl uá cš áštníák opomenut (k tomu viz náprš.
rozšudek Nejvyšš ššíáho špráá vníáho šoudu ze dne 2. 7. 2015, cš j. 9 Aš 222/2014-147, ále i rozšudky
prš edchozíá).
Spráá vníá uá rš ád všš ák odvolátele mezi uá cš áštníáky rš ízá eníá nezáhrnul á jednál š nimi pouze jáko
š verš ejnoštíá. Hlavním odvolacím důvodem tak zůstává, že odvolatelé jsou tzv.
opomenutými účastníky. Odvolatelé se tak zasazují o svá práva účastníků územního
řízení, která jim byla postupem správního úřadu odňata.
III.
Nád ráá mec vyá šše uvedeneá náá mitky odvoláteleá uváá deš jíá ve štrucš nošti neš ktereá veš cneá prš ipomíánky
k uá zemníámu rozhodnutíá, ktereá hodlájíá uplátnit podrobneš ji jáko uá cš áštníáci rš íázeníá. Prš ipomíánky
nejšou kompletníá, v celeá šš írá š i budou uplátneš ny v ráá mci uá zemníáho rš íázeníá prš ed špráá vníám
orgáá nem prvníáho štupneš .
Odvoláteleá zduů ráznš ujíá, zš e jejich šnáhou neníá znemozš nit vyá štávbu cš ištíárny odpádníách vod. Obec
Troškotovice všš ák prš i pláá nováá níá vyá štávby ČČ OV nekomunikuje š obcš ány á šnázš íá še prš eš
nešouhláš veš tšš íá cš áášti obyvátel obce prošádit švuů j záá meš r.
ČČ OV ták, ják je obcíá nápláá nováá ná, hrubeš zášáhuje do zš ivotá odvoláteluů , kterš íá obyá vájíá domy
podeá l komunikáce p. cš . 1130/5. Táto komunikáce bylá od pocš áátku koncipováá ná jáko míáštníá
komunikáce šlouzš íácíá pouze k prš íáštupu k teš mto domuů m. Dle drš ívá eš jšš íáho ujišš teš níá obce meš lá zuů štát
zášlepená v šoucš ášneá m rozšáhu.
Projekt ČČ OV všš ák pocš íátáá š prodlouzš eníám komunikáce prš eš pozemek p. cš . 1617 ná pozemek p. cš .
1619 á dáá le k ČČ OV, á to nejen pro uá cš ely obšluhy ČČ OV teš zškou technikou, ále rovneš zš ták pro
obšluhu pláá nováneá vyá štávby obytnyá ch domuů ná pozemku p. cš . 1619, ják bylo šdeš leno
odvoláteluů m štároštou obce.
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Komunikáce ná p. cš . 1130/5 prš itom vzhledem k podlozš íá neníá dimenzováá ná ná oboušmeš rnyá
provoz teš zškeá techniky obšluhujíácíá vyá štávbu á provoz ČČ OV áni vyá štávbu obytnyá ch domuů .
Odvoláteleá še ták budou zášázovát o záá ruky bezpecš nošti tákoveá ho provozu, ktereá
v šoucš ášnošti dáá ny nejšou. Obec prš ipomíánky verš ejnošti odbylá šlibem zrš íázeníá záá vory, cozš neníá
rš ešš eníá áni doštátecš neá áni trváleá .
Odvoláteleá ták háá jíá šveá práá vo zášáá hnout do uá zemníáho rš ízá eníá á jáko uá cš áštníáci rš ízá eníá jednát
o podmíánkáá ch vydáá níá uá zemníáho rozhodnutíá, ktereá še jich uá zce dotyá káá , zejmeá ná z hledišká
bezpecš nošti šveá ho májetku.
IV.
Odvoláteleá ná záá kládeš vyá šše uvedeneá ho návrhujíá odvolácíámu špráá vníámu orgáá nu, áby vydál
rozhodnutí, kterým napadené územní rozhodnutí zruší, věc vrátí správnímu orgánu
prvního stupně a nařídí mu zahrnout odvolatele mezi okruh účastníků řízení

zá všš echny odvolátele
Mgr. Tomáá šš Kloudá
ádvokáá t
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