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Odvolání proti stavebnímu povolení pro stavbu „Dálnice D49, stavba 4901 Hulín –
Fryšták“ (23 SO) – k vyhlášce MěÚ Holešov ze dne 16. 5. 2018, č.j. HOL-13676/2018/ISÚ/rs
MěÚ Holešov (dále jen MěÚ) veřejnou vyhláškou ze dne 16. 5. 2018, č.j. HOL-13676/2018/ISÚ/rsk, která byla
na úřední desce vyvěšena dne 16. 5. 2018, bylo vydáno stavební povolení pro stavbu „Dálnice D49, stavba 4901
Hulín – Fryšták“ (23 SO).
Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu (dále jen Děti Země) jako účastník předmětného stavebního řízení
podávají tímto v zákonné lhůtě do 15. 6. 2018 toto

odvolání
a žádají, aby stavební povolení bylo dle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu a dále také pro porušení § 2
odst. 1 až odst. 4 správního řádu a § 9b až § 9d zákona č. 100/2001 Sb. zrušeno a věc vrácena k novému
projednání a rozhodnutí. Napadáno je rozhodnutí v celém rozsahu.

Odůvodnění:
1. Porušení postupů zákona č. 100/2001 Sb.
Podle názoru Dětí Země MěÚ nerespektoval zákon č. 100/2001 Sb., neboť v řízení správně neaplikoval ust. § 9b
až § 9d tohoto zákona, tzn. neupozornil před vydáním rozhodnutí dotčenou veřejnost, tj. spolky, obce a veřejnost,
že vede tzv. navazující řízení, nepoučil je o jejich právech (která jsou odlišná od práv účastníků „obyčejných“
stavebních řízení), nezveřejnil na úřední desce žádost o stavební povolení, nestanovil dotčeným osobám lhůtu pro
ohlášení účasti dle cit. zákona a pro předložení námitek či připomínek. Děti Země je přitom osobou splňující
podmínky pro účast v navazujícím řízení, jak mj. vyplývá z jeho přihlášky č. 2 do řízení ze dne 30. 3. 2017.

2. Nerespektování odkladného účinku dvou podkladových rozhodnutí
V průběhu stavebního řízení Krajský soud v Brně vydal dvě usnesení, jimiž bylo dvěma žalobám proti povolení
výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu dálnice D4901 Hulín – Fryšták do biotopů zvláště
chráněných druhů živočichů, které jsou podkladovými rozhodnutími, přiznán odkladný účinek.
Krajský soud v Brně přiznal tyto odkladné účinky výjimkám dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. pro dálnici D4901:
- usnesení ze dne 25. 4. 2017, č.j. 31 A 59/2017 – 243 o zásahu do biotopu křečka polního
- usnesení ze dne 10. 8. 2017, č.j. 31 A 208/2017 – 116 o zásahu do biotopu 17 cenných druhů živočichů
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Přiznáním odkladného účinku je zachována právní moc obou těchto rozhodnutí, ale pozastavují se jejich účinky.
Do biotopů dotčených stavbou dálnice tak nelze škodlivé zasahovat minimálně do doby, než pravomocně skončí
řízení před soudem (což se dosud nestalo, takže účinky obou výše cit. usnesení krajského soudu jsou stále platné).
MěÚ na str. 29-30 napadeného stavebního povolení nicméně tvrdí, že vykonatelnost výjimky není podmínkou pro
povolení stavby a proto stavbu povolil.
Děti Země se s tímto právním názorem MěÚ neztotožňují, neboť ho považují za absurdní, resp. zcela
vybočuje z logiky, judikatury a z právní praxe zbývajících správních úřadů v ČR.
NSS např. ve svém usnesení ze dne 6. 12. 2005, čj. 2 Afs 77/2005-96 k odkladnému účinku uvádí následující: „...
je totiž nutno „zmrazit“ stav věcí v době „před“ napadeným správním rozhodnutím, protože pokud by mělo být
provedeno (vykonáno) a následně bylo v rámci soudního přezkumu shledáno nezákonným a zrušeno či byla
vyslovena jeho nicotnost, vrátit stav věcí do podoby „před“ tímto nezákonným či nicotným rozhodnutím by bylo
nemožné nebo neúměrně obtížné“.
Děti Země proti upozorňují, že vydáním stavebního povolení MěÚ došlo k rozporu s výše uvedeným názorem
NSS, neboť MěÚ ve stavebním řízení pokračoval i po té, co byl žalobám 2 podkladových rozhodnutí o výjimce
přiznán odkladný účinek, takže nejsou pravomocné, a dokonce vydal stavební povolení. Napadené stavební
povolení je proto zatíženo nezákonností, neboť došlo k porušení § 2 odst. 1 až odst. 4 správního řádu.
Děti Země si dále dovolují příkladmo upozornit na postup Ministerstva dopravy, které si dle zkušeností Dětí Země
za posledních 20 let nikdy nedovolilo pokračovat ve stavebním řízení (natož vydat rozhodnutí), pokud byla
nějakému podkladovému rozhodnutí usnesením správního soudu odložena jeho vykonatelnost, resp. v rámci
probíhajícího soudního sporu o zákonnosti podkladového rozhodnutí byl žalobě přiznán odkladný účinek.
Důkazem je právě stavební řízení pro dálnici D4901, neboť posledním úkonem Ministerstva dopravy (ve vztahu
k vydání výše uvedených dvou usnesení o přiznání odkladného účinku) je „vyrozumění o pokračování řízení
a o spojení věci do společného řízení“ ze dne 28. 4. 2017.
V tomto smyslu MěÚ mj. porušil § 2 odst. 4 správního řádu, neboť při rozhodování skutkově shodného
případu by neměly vznikat nedůvodné rozdíly a zde nedůvodné rozdíly evidentně vznikly, a to vinou MěÚ.
MěÚ dále na str. 30 napadeného stavebního povolení naznačuje, že prostředkem k nápravě má být žádost o obnovu
řízení.
Děti Země tento názor MěÚ považují opět za absurdní a současně nezákonný, neboť navržené řešení MěÚ
by bylo buď nereálné, nebo by bylo neúměrně složité, jak ostatně vyplývá z výše cit. rozsudku NSS.

3. Žádost o přezkum všech závazných stanovisek ve spisu
Podle Dětí Země je prokazatelné, že MěÚ rozhodl úmyslně nezákonným způsobem (jde tak o zneužití pravomoci
úřední osoby) a vytvořil tak hrubé chyby, které jsou v odvolacím řízení neodstranitelné, takže stavební povolení má
být zrušeno. Z tohoto důvodu nemá smysl se dále obsahem napadeného stavebního povolení podrobněji zabývat.
Jestliže by však výše uvedené námitky nestačily ke zrušení napadeného stavebního povolení, pak Děti Země žádají
krajský úřad, aby dle § 149 odst. 4 správního řádu zajistil přezkumu všech závazných stanovisek ve spisu.
RNDr. Miroslav Patrik
člen výboru a vedoucí klubu
Tento dopis byl zaslán e-mailem z adresy dz.brno@ecn.cz a podepsán elektronickým podpisem. Kvalifikovaný
certifikát sériové číslo 2382932 vydala Certifikační autorita PostSignum Qualified CA 2 (ověření osobních certifikátů
na http://www2.postsignum.cz/icz_szng_pcu/certSearch).
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