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ROZHODNUTÍ 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“) 
jako příslušný správní orgán podle ust. § 95 odst. 1 a ust. § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle ust. § 192 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 
přezkoumal podle ust. § 94 a následujících a ust. § 174 odst. 2 správního řádu opatření obecné povahy, 
kterým Zastupitelstvo obce Podolí vydalo Územní opatření o stavební uzávěře s nabytím účinnosti dne 
11.01.2018, a rozhodl v přezkumném řízení za použití ust. § 97 odst. 3 správního řádu takto: 

Opatření obecné povahy, kterým Zastupitelstvo obce Podolí vydalo Územní opatření o stavební 
uzávěře s nabytím účinnosti dne 11.01.2018, se 

z r u š u j e. 

Účinky tohoto rozhodnutí nastávají podle ust. § 174 odst. 2 správního řádu ode dne jeho právní moci. 

Odůvodnění 

Přezkumné řízení ve věci opatření obecné povahy 

Územní opatření o stavební uzávěře se podle ust. § 97 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává formou opatření 
obecné povahy (upravené v části šesté správního řádu). K přezkoumání opatření obecné povahy 
vydaného orgány obce je dle ust. § 192 odst. 2 stavebního zákona příslušný krajský úřad. 

Soulad územního opatření o stavební uzávěře vydaného formou opatření obecné povahy 
podle správního řádu s právními předpisy lze dle ust. § 174 odst. 2 správního řádu posoudit 
v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření 
obecné povahy. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci. Podle ust. 
§ 174 odst. 1 správního řádu se pro řízení o opatření obecné povahy (řízení podle této části) použijí 
přiměřeně ustanovení části druhé správního řádu, hovoří se tedy o přiměřené použitelnosti ustanovení 
části druhé správního řádu při postupu podle části šesté. Takovým postupem je rovněž přezkumné řízení 
podle ust. § 174 odst. 2 správního řádu (postup upravený v části šesté). Z toho lze dovodit, že přezkumné 
řízení o opatření obecné povahy má zvláštní charakter a je zvláštním postupem podle části šesté 
správního řádu, na který se přiměřeně použijí ust. § 94 až 99 správního řádu. 

V souladu s ust. § 94 správního řádu je v přezkumném řízení správním orgánem přezkoumáváno účinné 
opatření obecné povahy, a to v případě, kdy lze důvodně pochybovat o tom, že opatření je v souladu 
s právními předpisy. Základním předpokladem možnosti přezkoumat opatření obecné povahy ve smyslu 
ust. § 94 odst. 1 správního řádu je tedy pravomocné rozhodnutí, v daném případě účinné opatření 
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obecné povahy. Krajský úřad se proto nejprve zabýval otázkou, zda je tato podmínka splněna. Vydání 
Územního opatření o stavební uzávěře Zastupitelstvem obce Podolí bylo oznámeno v souladu 
s ust. § 173 odst. 1 správního řádu veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena na úřední desce Obecního 
úřadu Podolí dne 27.12.2017. Opatření obecné povahy nabývá dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu 
účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Územní opatření o stavební uzávěře nabylo 
účinnosti dne 11.01.2018. Roční lhůta pro vydání usnesení o zahájení přezkumného řízení prozatím 
neuplynula, lze vydat usnesení o zahájení přezkumného řízení, jsou tedy splněny podmínky 
pro provedení přezkumného řízení. 

Přezkumné řízení se zahajuje z moci úřední, a to za předpokladu, že správní orgán došel po předběžném 
posouzení věci k závěru, že lze mít důvodně za to, že opatření obecné povahy bylo vydáno v rozporu 
s právními předpisy tzn., že je důvodná pochybnost o zákonnosti předmětného opatření obecné povahy. 

Kritériem přezkoumání pravomocného rozhodnutí či účinného opatření obecné povahy v přezkumném 
řízení je pouze zákonnost přezkoumávaného opatření a také řízení, které mu předcházelo. Podle ust. 
§ 97 odst. 3 rozhodnutí (opatření obecné povahy), které bylo vydáno v rozporu s právními předpisy, 
příslušný správní orgán zruší nebo změní, popřípadě zruší a věc vrátí odvolacímu správnímu orgánu 
nebo správnímu orgánu prvního stupně; tyto správní orgány jsou vázány právním názorem příslušného 
správního orgánu. 

Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení, jehož předmětem je opatření obecné povahy, nastávají 
podle ust. § 174 odst. 2 správního řádu vždy ode dne právní moci tohoto rozhodnutí. Tímto je vyloučeno 
použití ust. § 99 správního řádu, resp. vůbec správní úvaha přezkoumávajícího správního orgánu 
ohledně určení účinků tohoto rozhodnutí. 

Jak je již uvedeno výše, správní akt, kterým se v přezkumném řízení provedeném dle ust. § 174 odst. 2 
správního řádu ruší opatření obecné povahy, je označen jako rozhodnutí a jeho účinky jsou navázány 
na právní moc. 

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu v rozsudku č.j. 5 As 85/2015-36 ze dne 27.07.2016 však 
dospěl k závěru, že v přezkumném řízení může být opatření obecné povahy rušeno pouze právním 
aktem stejného druhu a vlastní přezkum je nutno vést přiměřeně způsobu, jakým se vede řízení o jeho 
vydání. Rozšířený senát dále uvedl, že „… není účelem dozorčího prostředku (přezkumného řízení) 
opakovat či nahrazovat celý proces, který vydání přezkoumávanému aktu předcházel. Není proto 
žádného důvodu, aby byl postup dozorčího orgánu zcela shodný s procesem stanoveným stavebním 
zákonem při jeho vydávání (např. veřejné projednání, apod.) …“ Přestože se uvedený rozsudek vztahuje 
k územnímu plánu, je dle krajského úřadu plně aplikovatelný i pro územní opatření o stavební uzávěře, 
které je stejně jako územní plán vydáváno formou opatření obecné povahy. Rozšířený senát dále uvedl, 
že „… dozorčí orgán je za analogického použití § 172 správního řádu povinen zveřejnit (oznámit) nejen 
zahájení „přezkumného řízení“ vyvěšením usnesení o zahájení přezkumného řízení na své úřední desce 
(§ 26 správního řádu), ale stejným způsobem zveřejnit též návrh výsledného „rozhodnutí“ formou veřejné 
vyhlášky (případně tak může za přiměřené aplikace § 98 správního řádu učinit současně) …“ 
„… Součástí veřejné vyhlášky musí být i výzva pro dotčené osoby, aby k návrhu na zrušení územního 
plánu podávaly připomínky či námitky (srov. § 172 odst. 4 a 5 správního řádu) …“ Rozšířený senát učinil 
závěr, že „… Správní akt, kterým se v přezkumném řízení provedeném dle § 174 odst. 2 správního řádu 
ruší územní plán obce, je třeba pokládat za opatření obecné povahy. Obec, jejíž územní plán byl zrušen, 
není účastníkem přezkumného řízení a nemá právo podat proti výsledku přezkumu odvolání. 
Za přiměřeného použití § 172 odst. 5 správního řádu však má postavení dotčené osoby s právem podat 
v přezkumném řízení proti návrhu výsledného aktu námitky …“ Obdobně toto platí i pro osoby, které měly 
procesní možnost uplatňovat svá práva v řízení o vydání územního plánu. 

Z uvedeného je zřejmé, že přezkumné řízení o opatření obecné povahy nemá účastníky řízení a 
proti rozhodnutí v něm vydaném nelze podat odvolání. 

Podklady 

Za účelem provedení předběžného posouzení věci si krajský úřad od obce Podolí vyžádal kompletní 
spisový materiál k věci se vztahující a vyjádření ke skutečnostem uvedeným v podnětu k přezkumnému 
řízení doručeném krajskému úřadu dne 24.01.2018. Spisový materiál obsahující veškeré písemnosti 
vztahující se k procesu vydání Územního opatření o stavební uzávěře (dále jen „ÚOSU“), 
včetně dokumentů dokladujících procedury rozhodování Zastupitelstva obce Podolí v rámci procesu jeho 
vydání, byl doručen dne 27.02.2018, upraven a doplněn dne 27.03.2018 a znovu doplněn dne 
03.05.2018. 

Jako podklad byl využit i podnět k přezkoumání ÚOSU podatelky MUDr. Evy Dokoupilové, Podolí 262, 
686 04  Kunovice, zastoupené na základě plné moci ze dne 14.09.2017 panem Bc. Ivanem Dokoupilem, 
Podolí 78, 686 04  Kunovice. Podatelka v podání uvedla, že ÚOSU považuje za nezákonné, vyhlášení 
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stavební uzávěry jen na dvou pozemcích v jejím vlastnictví považuje za velmi nespravedlivé a 
za nadbytečný zásah do vlastnického práva. Na předmětných pozemcích nehodlá realizovat žádnou jinou 
stavební činnost než oplocení k zajištění dostatečné ochrany svého majetku a své rodiny. Podatelka má 
za to, že odůvodnění opatření nesplňuje zákonné požadavky, ten, kdo je vydal, překročil meze své 
působnosti a pravomoci, a že opatření nebylo vydáno zákonem stanoveným způsobem. 

Po prostudování všech podkladů ukončil krajský úřad předběžné posouzení věci a dospěl k závěru, 
že z důvodu nedodržení správních lhůt, nesplnění základního členění ÚOSU na výrok, odůvodnění a 
poučení, nesplnění kritéria nezbytnosti rozsahu ÚOSU a porušení zásady ochrany legitimního očekávání, 
lze mít důvodné pochyby o zákonnosti vydaného ÚOSU. 

Vzhledem k tomu, že nezákonnost je zjevná ze spisového materiálu, jsou splněny podmínky 
pro provedení přezkumného řízení a jedná se o řízení bez účastníků, přistoupil krajský úřad v souladu 
se zásadou rychlosti a hospodárnosti řízení v dané věci za přiměřeného použití ust. § 98 správního řádu 
o zkráceném přezkumném řízení k zahájení přezkumného řízení a současně k doručení „návrhu 
rozhodnutí“. 

Přezkoumání opatření obecné povahy 

V přezkumném řízení je opatření obecné povahy podle ust. § 174 odst. 2 správního řádu posuzováno 
z hlediska jeho souladu s právními předpisy, a to jak s předpisy procesními, tak s předpisy hmotně 
právními. Krajský úřad při přezkoumání opatření obecné povahy využívá rovněž metodu algoritmu 
přezkumu používanou Nejvyšším správním soudem na základě rozsudku ze dne 27.09.2005 
č.j. 1 Ao 1/2005-98. 

Prvním krokem přezkoumání dle algoritmu je posouzení pravomoci správního orgánu opatření obecné 
povahy vydat. ÚOSU bylo vydáno formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem obce Podolí, tedy 
orgánem, který byl k vydání předmětného opatření obecné povahy oprávněn na základě ust. § 6 odst. 6 
písm. c) stavebního zákona, který stanovuje, že rada obce a v obcích, kde se rada nevolí, zastupitelstvo 
obce vydává územní opatření o stavební uzávěře. Je tedy zřejmé, že předmětné opatření obecné povahy 
bylo vydáno v rámci pravomoci Zastupitelstva obce Podolí. 

V druhém kroku se krajský úřad zabýval otázkou, zda správní orgán při vydávání napadeného opatření 
obecné povahy (tedy při realizaci své pravomoci) nepřekročil meze zákonem vymezené působnosti. 
Rozlišovat je přitom třeba zejména působnost věcnou (okruh věcných oblastí, v rámci kterých vykonává 
správní orgán svoji pravomoc), působnost osobní (okruh osob, vůči kterým správní orgán působí), 
působnost územní (na jakém území vykonává správní orgán svoji pravomoc) a za určitých okolností též 
působnost časovou (ta přichází do úvahy pouze v situaci, kdy má správní orgán stanovené období, 
ve kterém může svoji pravomoc vykonávat). O vydání napadeného ÚOSU rozhodlo zastupitelstvo obce, 
tedy orgán věcně příslušný podle ust. § 6 odst. 6 písm. c) stavebního zákona. Místní působnost je pak 
určena tím, že správní orgán vydal opatření obecné povahy s takovou územní působností, 
která odpovídá územnímu obvodu, v němž je oprávněn vykonávat svoji pravomoc. Napadené opatření 
obecné povahy zahrnuje pouze území obce Podolí, tudíž zastupitelstvo obce bylo i orgánem místně 
příslušným pro vydání napadeného opatření obecné povahy. Lze tedy konstatovat, že ani v tomto směru 
nebylo zjištěno žádné pochybení, neboť správní orgán Zastupitelstvo obce Podolí, který předmětné 
opatření obecné povahy vydal, disponoval věcnou i územní působností k vydání napadeného ÚOSU. 
Ani jeho osobní či časová působnost nebyla v tomto směru omezena. Krajský úřad neshledal, 
že by správní orgán při vydávání napadeného opatření obecné povahy vybočil z mezí své působnosti 
svěřené ust. § 6 odst. 6 písm. c) stavebního zákona. 

Ve třetím kroku krajský úřad posuzoval, zda bylo napadené opatření obecné povahy vydáno v souladu 
se zákonem stanoveným postupem. Ze spisového materiálu bylo zjištěno, že usnesením č. 35/3/2017 
ze dne 31.08.2017 zastupitelstvo obce schválilo pořízení změny Územního plánu Podolí a současně její 
obsah, a to v návaznosti na rozhodnutí krajského úřadu ze dne 07.08.2017 č.j. KUZL 53708/2017, 
jímž byly zrušeny části územního plánu. Týmž usnesením zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti 
o pořízení změny úřadu územního plánování (Městský úřad Uherská Hradiště, úřad územního 
plánování). Usnesením č. 36/3/2017 ze dne 31.08.2017 následně zastupitelstvo obce schválilo zahájení 
řízení o vydání opatření obecné povahy – územního opatření o stavební uzávěře pro pozemky 915/7 a 
915/8 k.ú. Podolí nad Olšavou. Dalším usnesením č. 37/3/2017 ze dne 31.08.2017 zastupitelstvo uložilo 
starostce realizovat všechny kroky k přípravě a vyhlášení územního opatření o stavební uzávěře 
v souladu se stavebním zákonem. 

Návrh ÚOSU byl písemností ze dne 01.09.2017 (s doručením dle dokladů o doručení doložených 
ve spise dne 01.09.2018) rozeslán dotčeným orgánům, které v souladu s ust. § 98 odst. 2 stavebního 
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zákona mohly uplatnit svá stanoviska do 30 dnů ode dne obdržení návrhu, přičemž k později uplatněným 
stanoviskům se nepřihlíží. 

Návrh ÚOSU byl doručen veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce Obecního úřadu Podolí v době 
od 01.09.2017 do 15.09.2017 (potvrzení o vyvěšení je doloženo ve spise). Osoby uvedené v ust. § 172 
odst. 4 a 5 správního řádu a v ust. § 98 odst. 3 stavebního zákona byly vyzvány, aby k návrhu opatření 
podávaly připomínky nebo námitky. K návrhu ÚOSU uplatnila dne 15.09.2017 (dle potvrzení založeného 
ve spise) námitku MUDr. Eva Dokoupilová. 

Dále je ve spise založena výzva výboru životního prostředí ze dne 25.09.2017 vyzývající zastupitelstvo 
obce k vyhlášení místního referenda k problematice zachování bezbariérové oblasti pro volně žijící 
živočichy v horní části ulice Žleb a dále návrh spolku Záraza doručený obci dne 27.09.2017 se žádostí 
o uspořádání místního referenda, aby se občané obce mohli vyjádřit k otázce, zda má zůstat toto území 
nadále i do budoucna územím, které je bezbariérové pro všechny volně žijící živočichy a 
ve kterém nebude do budoucna možné budovat oplocení nebo jiné liniové stavby vytvářející překážky 
volnému pohybu živočichů. Dne 04.10.2017 zastupitelstvo obce usnesením č. 55/04/2017 schválilo, 
„… aby obec Podolí podnikla veškeré kroky v samostatné působnosti, aby území v katastru obce Podolí 
(k.ú. Podolí nad Olšavou) vymezené pozemky 915/3, 915/4, 915/5, 915/7, 915/8, 915/9, 916/105, 
916/106, 916/108, 916/109, st. 350, st. 351, st. 352, st. 363, st. 412, 4328/1, 4328/2, 4328/3, 4328/6 
(které jsou součástí nadregionálního biocentra Hluboček nebo jsou v jeho blízkosti) zachovala nadále 
jako území bezbariérové pro volně žijící živočichy a jehož účelem je citlivý a trvalý přechod 
mezi urbanizovaným a neurbanizovaným územím, kde není možno budovat jakékoliv stavby plotů a 
jiných liniových staveb situovaných kdekoliv ve výše vymezeném území a vytvářející volně žijícím 
živočichům bariéry …“ 

Zastupitelstvo obce dne 19.12.2017 usnesením č. 59/05/2017 schválilo vydání opatření obecné povahy – 
územní opatření o stavební uzávěře pro pozemky p.č. 915/7 a 915/8 k.ú. Podolí nad Olšavou, následně 
usnesením č. 60/05/2017 schválilo rozhodnutí o námitkách k návrhu územního opatření o stavební 
uzávěře s tím, že rozhodnutí o námitkách je součástí vydaného územního opatření o stavební uzávěře, a 
usnesením č. 61/05/2017 pověřilo starostku obce, aby zajistila vyvěšení veřejné vyhlášky předmětné 
stavební uzávěry na úřední desce. 

Veřejná vyhláška oznamující vydání ÚOSU byla vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Podolí 
v době od 27.12.2017 do 12.01.2018. Přílohou veřejné vyhlášky bylo samotné ÚOSU a grafická příloha 
s vyznačením dotčeného území. ÚOSU v souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu nabylo účinnosti 
patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. dne 11.01.2018 (nesprávné datum uvedené 
v záznamu o nabytí účinnosti na originále ÚOSU založeném ve spisu nemá vliv na jeho účinnost). 

K uvedenému postupu správního orgánu při vydání ÚOSU krajský úřad uvádí následující. 

Dle ust. § 172 odst. 1 správního řádu návrh opatření obecné povahy s odůvodněním správní orgán 
po projednání s dotčenými orgány doručí veřejnou vyhláškou. Z uvedeného je zřejmé, že řízení o návrhu 
opatření obecné povahy následuje až poté, co byl návrh projednán s dotčenými orgány. V daném případě 
však byl návrh ÚOSU projednání s dotčenými orgány až v souběhu s řízením o návrhu, tedy v době, 
kdy byla vyvěšena veřejná vyhláška o projednání návrhu. Vzhledem k tomu, že žádný z dotčených 
orgánů stanovisko neuplatnil, neměl tento nesprávný postup vliv na výsledné ÚOSU a v souladu s ust. 
§ 96 odst. 2 správního řádu sám o sobě není důvodem ke zrušení ÚOSU. 

Dle ust. § 172 odst. 1 správního řádu musí být návrh opatření obecné povahy zveřejněn nejméně 
po dobu 15 dnů, což se v daném případě nestalo. Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce 
Obecního úřadu Podolí v době od 01.09.2017 do 15.09.2017. V souladu s ust. § 25 odst. 2 správního 
řádu se písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení (první den 
po vyvěšení = 02.09.2017) tzn., že teprve 16.09.2017 by byla veřejná vyhláška doručena. Ta však byla 
z úřední desky sejmuta již 15.09.2017. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16.08.2016, 
čj. 6 As 231/2015 – 44 „…Návrh opatření obecné povahy musí být podle § 172 odst. 1 správního řádu 
zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů; dnem zveřejnění (ve smyslu dokonání tohoto úkonu) podle § 172 
odst. 5 věty první správního řádu se proto rozumí patnáctý den ode dne vyvěšení návrhu opatření obecné 
povahy na příslušné úřední desce (tedy způsobem stanoveným v § 25 téhož zákona). Teprve po uplynutí 
15 dnů ode dne vyvěšení návrhu počíná běžet lhůta 30 dnů pro podání námitek proti návrhu opatření 
obecné povahy…“ Uvedeným postupem nedošlo k doručení veřejné vyhlášky dle ust. § 25 odst. 2 
správního řádu, protože ta by byla doručena až 16.09.2017, zatímco veřejná vyhláška byla sejmuta již 
15.09.2017, a tím nedošlo ani ke zveřejnění návrhu ÚOSU, což je v rozporu s ust. § 172 odst. 1 
správního řádu. Vzhledem k tomu, že opatření obecné povahy je směřováno k neurčitému počtu 
adresátů, jedná se o nezákonný postup správního orgánu, kdy osoby, které v řízení o návrhu měly 
oprávnění uplatnit připomínky a námitky, mohly být kráceny na svých právech. Bylo by pouhou spekulací 
tvrdit, že kráceny nebyly. Tento nezákonný postup je důvodem zrušení ÚOSU. 
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Nesprávného postupu se dopustilo zastupitelstvo obce i při samotném vydání ÚOSU, kdy schválilo 
vydání ÚOSU a teprve následným usnesením schválilo rozhodnutí o uplatněných námitkách. V souladu 
s ust. § 172 odst. 5 správního řádu o námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy 
vydává, a rozhodnutí o námitkách, které musí obsahovat vlastní odůvodnění, se uvede jako součást 
odůvodnění opatření obecné povahy. Je tedy třeba, aby zastupitelstvo obce nejprve rozhodlo 
o námitkách. Teprve poté může zastupitelstvo vydat opatření obecné povahy, v jehož odůvodnění je 
rozhodnutí o námitkách obsaženo. Jinak řečeno, zastupitelstvo nemůže vydat opatření obecné povahy, 
aniž by před tím rozhodlo o námitkách, které jsou součástí odůvodnění vydávaného opatření obecné 
povahy. Vzhledem k tomu, že v daném případě zastupitelstvo obce rozhodlo o námitkách shodně 
s rozhodnutím uvedeným v opatření obecné povahy, neměl tento nesprávný postup vliv na výsledné 
ÚOSU a v souladu s ust. § 96 odst. 2 správního řádu sám o sobě není důvodem ke zrušení ÚOSU. 

Krajský úřad v postupu správního orgánu při vydání ÚOSU shledal nezákonnost spočívající 
zejména v nedodržení správních lhůt dle ust. § 25 odst. 2 a ust. § 172 odst. 1 správního řádu, 
čímž mohly být účastněné osoby kráceny na svých právech. 

Krajský úřad dále posuzoval soulad vydaného ÚOSU s právními předpisy (IV. krok algoritmu). 

Územní opatření o stavební uzávěře se dle ust. § 97 odst. 1 stavebního zákona vydává jako opatření 
obecné povahy, které dle ust. § 68 odst. 1 správního řádu za použití ust. § 174 odst. 1 správního řádu 
obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení, přičemž výroková část může obsahovat jeden 
nebo více výroků, může obsahovat i vedlejší ustanovení. Vydané ÚOSU obsahuje základní formulaci 
Zastupitelstva obce Podolí o vydání územního opatření o stavební uzávěře. Dále pak následují články I. 
až VIII. bez jasného členění na výrok a odůvodnění. Na závěr ÚOSU je článek IX. Poučení a účinnost. 
Součástí ÚOSU je grafická příloha v měřítku katastrální mapy s vyznačením území, na něž se ÚOSU 
vztahuje. Výrok opatření obecné povahy má obsahovat pouze to, co zastupitelstvo obce schvaluje, 
přičemž záležitosti popisující postup správního orgánu při jeho vydání a důvody výroku (článek V.) či opis 
ustanovení právních předpisů (článek III.) patří do odůvodnění nikoliv do výrokové části opatření obecné 
povahy. Nelze tedy ani říci, že články I. až VI. jsou součástí výroku a následující články VII. a VIII. tvoří 
odůvodnění vydaného ÚOSU. 

Krajský úřad posoudil ÚOSU po obsahové stránce a konstatuje, že náležitosti vyplývající z ust. § 17 
odst. 1 a 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“) a patřící do výrokové části 
územního opatření o stavební uzávěře jsou v ÚOSU obsaženy. Konkrétně se jedná o vymezení území 
s uvedením katastrálního území a parcelních čísel pozemků a staveb na nich podle katastru nemovitostí, 
pro které platí stavební uzávěra (článek I.), rozsah a obsah omezení nebo zákazu stavební činnosti 
(článek II.), podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů (nejsou stanoveny z důvodů 
uvedených v článku V., který svým obsahem náleží do odůvodnění), dobu trvání stavební uzávěry, je-li ji 
možno předem stanovit (článek IV.), ověřený výkres na kopii katastrální mapy s vyznačením území, 
pro které platí stavební uzávěra (článek VI. s odkazem na grafickou přílohu). ÚOSU rovněž naplňuje 
požadavky na odůvodnění opatření obecné povahy vyplývající ze správního řádu z ust. § 68 odst. 3 
ve spojení s ust. § 174 odst. 1, tj. zejména důvody výroku nebo výroků (jednoznačně články V. a VII.), a 
dále z ust. § 172 odst. 4 a 5, tj. rozhodnutí o námitkách včetně vlastního odůvodnění a vyhodnocení 
připomínek (článek VIII.). 

Z omezení přijatých v územním opatření o stavební uzávěře mohou být v jeho výroku stanoveny 
podmínky pro udělení výjimky. Jedná se o nástroj zmírnění či odstranění účinků opatření obecné povahy 
v odůvodněných případech. Pokud podmínky předem stanoveny nejsou, je správní orgán 
(rada/zastupitelstvo) při rozhodování o žádosti o povolení výjimky vázán pouze zachováním sledovaného 
cíle, pro nějž je právní regulace území přijata. Text, který je uveden v článku III. ÚOSU, není stanovením 
podmínek pro udělení výjimky, ale konstatováním možnosti udělení výjimky, které vyplývá přímo 
z ust. § 99 odst. 3 stavebního zákona, a proto tento článek svým obsahem náleží do odůvodnění. 

Krajský úřad posouzením, jak je již uvedeno i výše, dospěl k závěru, že ÚOSU sice obsahuje 
všechny náležitosti vyplývající z právních předpisů (stavební zákon, správní řád, vyhláška 
č. 503/2006 Sb.), avšak nesplňuje základní požadavek na opatření obecné povahy, tj. členění 
na výrokovou část, odůvodnění a poučení, což je v rozporu s ust. § 68 odst. 1 správního řádu 
ve spojení s ust. § 174 odst. 1 správního řádu. V posuzovaném ÚOSU se části patřící do výroku 
(články I., II., IV., VI.) prolínají s částmi z odůvodnění (III., V., VII., VIII.). 

Krajský úřad se dále zabýval otázkou, zda ÚOSU splňuje podmínku minimalizace zásahu práv dotčených 
osob a zda tak činí nediskriminačně. V článku VII. ÚOSZ je uvedeno, že „… při stanovení rozsahu 
stavební uzávěry postupovalo zastupitelstvo v souladu s principem přiměřenosti (proporcionality) tak, 
aby uzávěra zasahovala do práv dotčených vlastníků pouze v nezbytně nutné míře. Proto zastupitelstvo 
vyhodnotilo, u kterých z pozemků, ve vztahu k nimž došlo ke zrušení územního plánu v přezkumném 
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řízení, je potřeba stavební činnost do doby vydání Změny č. 1 omezit a u kterých nikoliv. Zastupitelstvo 
přitom dospělo k závěru, že u ploch uvedených v bodech 1. až 3. rozhodnutí krajského úřadu není 
potřeba vyhlašovat stavební uzávěru, neboť podmínky využití těchto ploch jsou dostatečným způsobem 
stanoveny § 18 odst. 5 stavebního zákona a současně na těchto plochách v budoucnu nemá být 
realizován žádný záměr, pro který by bylo nutné předmětné územní chránit do doby vydání Změny č. 1. 
V případě pozemků parc. č. 915/7 a 915/8 je však situace odlišná, neboť rozhodnutím krajského úřadu 
došlo nejenom ke zrušení vymezení zastavěného území a funkčního využití ploch přírodních - P, ale také 
ke zrušení vymezení nadregionálního biocentra NRBC 95 Hluboček. Nadregionální biocentrum je 
součástí nadregionálního systému ekologické stability, který je dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vzájemně propojeným souborem přirozených i 
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržuji přírodní rovnováhu. V souladu s § 2 
odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. se ochrana přírody a krajiny podle tohoto zákona se zajišťuje 
také ochranou a vytvářením územního systému ekologické stability krajiny. V důsledku zrušujícího 
rozhodnutí krajského úřadu došlo také ke zrušení části ÚP Podolí vymezující nadregionální biocentrum 
na pozemcích parc. č. 915/7 a 915/8. Toto biocentrum se však zde objektivně nachází a rozhodnutím 
krajského úřadu nebylo jeho vymezení z věcného hlediska nijak zpochybněno, jelikož důvodem 
pro zrušení územního plánu v předmětné části bylo toliko nedostatečné odůvodnění vymezení hranic 
zastavěného území. V rámci Změny č. 1 tedy dojde k opětovnému vymezení tohoto biocentra 
na předmětných pozemcích. Bez vydání stavební uzávěry by však bylo možné do doby vydání Změny 
č. 1 umísťovat stavby vyjmenované v § 18 odst. 5 stavebního zákona (např. stavby, zařízení, a jiná 
opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů, pro veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu apod. včetně souvisejících staveb a oplocení). Mohlo by tedy dojít k obtížně regulovanému 
způsobu využití, které by do budoucna mohlo ztížit využití území pro nadregionální biocentrum. Z tohoto 
důvodu zastupitelstvo obce shledalo jako nezbytné omezit možnost výstavby na pozemcích parc. 
č. 915/7 a 915/8. Jak bylo uvedeno výše, zastupitelstvo při stanovení stavební uzávěry důsledně 
zvažovalo také přiměřenost tohoto opatření a má za to, že nedojde k neproporcionálnímu zásahu do práv 
dotčených vlastníků. Z hlediska doby trvání je stavební uzávěra rovněž vyhlášena na dobu nezbytně 
nutnou (do doby nabytí účinnosti Změny č. 1 ÚP Podolí). S ohledem na § 55 odst. 3 nelze předpokládat, 
že by proces pořizování Změny č. 1 trval nepřiměřeně dlouhou, neboť zastupitelstvo již o pořízení Změny 
č. 1 rozhodlo a navíc stavební zákon umožňuje pokračovat přímo fází zpracování návrhu Změny č. 1, 
neboť zadání ani zpráva o uplatňování územního plánu se v těchto případech nezpracovávají …“ 

Krajský úřad se nejprve zabýval otázkou, zda se u pozemků p.č. 915/7 a 915/8 k.ú. Podolí nad Olšavou 
skutečně jedná o zcela odlišnou situaci než v případě ostatních pozemků, které jsou součástí zrušených 
částí Územního plánu Podolí, především pozemků původně v Územním plánu Podolí vymezených 
v plochách zemědělských – Z a plochách smíšených nezastavěného území – S*, přičemž se 
zastupitelstvo obce v textu ÚOSU odkazuje na to, že „… podmínky využití těchto ploch jsou dostatečným 
způsobem stanoveny § 18 odst. 5 stavebního zákona a současně na těchto plochách v budoucnu nemá 
být realizován žádný záměr, pro který by bylo nutné předmětné území chránit do doby vydání Změny 
č. 1 …“ Oproti tomu by dle zastupitelstva obce v případě pozemků p.č. 915/7 a 915/8 k.ú. Podolí 
nad Olšavou (v Územním plánu Podolí před zrušením vymezených v rámci plochy přírodní – P) mohlo 
dojít k obtížně regulovanému způsobu využití, které by do budoucna mohlo ztížit využití území 
pro nadregionální biocentrum. Z uvedeného lze dovodit, že zastupitelstvo obce v případě těchto pozemků 
nepovažuje podmínky využití stanovené ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona za dostatečné. Odlišnost 
dovozuje zrušením vymezení nadregionálního biocentra Hluboček na těchto pozemcích s tím, že se zde 
objektivně nachází. 

Všechny tři druhy ploch (zemědělská, smíšená nezastavěného území, přírodní) se vymezují 
v nezastavěném území. Podle ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona, platného v době vydání ÚOSU, lze 
v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze 
pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a 
pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho 
využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, 
ekologická a informační centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi 
bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je 
územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje. 

Pro všechny tři druhy ploch bylo v Územním plánu Podolí jejich využití s ohledem na ust. § 18 odst. 5 
stavebního zákona omezeno. Shodně byly vyloučeny stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství 
(u plochy zemědělské s omezením zastavěné plochy a výšky, stavby podsklepené nebo vícepodlažní), 
stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví, stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů, hygienická 
zařízení, ekologická a informační centra. Nad to bylo pro plochu přírodní vyloučeno oplocení s výjimkou 
dočasného oplocení při realizaci skladebných částí ÚSES. Záměrem územního plánu tedy bylo ve všech 
třech případech omezit umisťování staveb nad rámec ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona. 
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Krajský úřad je názoru, že ani zrušení vymezení pozemků p.č. 915/7 a 915/8 k.ú. Podolí nad Olšavou 
v rámci nadregionálního biocentra se nevyznačuje významnou odlišností. Nadregionální biocentrum je 
prvek územního systému ekologické stability, jehož ochrana je zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zájmy vyplývající z tohoto zákona ve všech 
správních řízeních, tedy i v řízení stavebního úřadu, hájí příslušný dotčený orgán. Obdobně je dotčenými 
orgány chráněn např. i zemědělský půdní fond či pozemky určené k plnění funkce lesa, což v Územním 
plánu Podolí reprezentují i plochy zemědělské a smíšené nezastavěného území. Rovněž příměr, 
že v případě ostatních pozemků na nich v budoucnu nemá být realizován žádný záměr, pro který by bylo 
nutné předmětné území chránit do doby vydání Změny č. 1, neprokazuje odůvodněnost omezení 
stavební činnosti na pozemcích p.č. 915/7 a 915/8 k.ú. Podolí nad Olšavou, protože vymezení stávajícího 
biocentra také nepředstavuje realizaci záměru. 

V odůvodnění rozhodnutí o námitce (v článku VIII. ÚOSU) je uvedeno, že „… v případě pozemků, 
které byly dotčeny nesprávným vymezení zastavěného území (bod 3 zrušujícího rozhodnutí KÚ) je 
situace obdobná. Jedná se o zastavěné pozemky, které omylem nebyly zahrnuty do zastavěného území. 
Proto u nich nehrozí znemožnění budoucího využití jako zastavěných ploch …“ K tomu krajský úřad 
uvádí, že tato informace je mylná. Rozhodnutím krajského úřadu (KUZL 53708/2017) v části 3. výroku byl 
zrušen Územní plán Podolí v části vymezení zastavěného území ve vztahu k pozemkům p.č. 240/1, 
240/2, 241/1, 242/2, 244/1, 245/1, 248/2, 251/1, 254/1, 257/3, 260/1, 263/1, 267/3, 270/1, 270/3, 270/5, 
270/6, 271/1, 272/2, 272/4, 273/1, 274/2, 279/1, 347, 350/3, 360/1, 361/1, 361/2 vše k.ú. Podolí 
nad Olšavou a v části upravující funkční využití těchto pozemků jako ploch smíšených nezastavěného 
území – S*, a to pro nedostatečné či chybějící zdůvodnění jejich nezahrnutí do zastaveného území 
s ohledem na intravilán platný ke dni 01.09.1966. Uvedené pozemky byly z části součástí intravilánu, 
tzn. že alespoň tyto jejich části náleží dle ust. § 58 odst. 2 stavebního zákona do zastavěného území. 
To ovšem neznamená, že budou pozemky v celém svém rozsahu zahrnuty do zastavěného území, 
případně určeny k zastavění. Řešení vymezení hranice zastavěného území u těchto pozemků bude 
předmětem změny č. 1 územního plánu a bude řádně odůvodněno. V současné době může stavební 
úřad v území těchto pozemků rozhodovat dle pozice vůči hranici intravilánu. Části pozemků uvnitř 
intravilánu se považují za pozemky v zastavěném území, zatímco části pozemků vně intravilánu jsou 
v nezastavěném území a lze zde tedy umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření dle ust. § 18 odst. 5 
stavebního zákona. Zrušení územního plánu v části upravující funkční využití uvedených pozemků 
jako ploch smíšených nezastavěného území – S* znamená deregulaci těchto pozemků, tzn. že i u těchto 
pozemků bylo zrušeno omezení umisťování staveb nad rámec ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona, 
což je obdobný případ jako u pozemků p.č. 915/7 a 915/8 k.ú. Podolí nad Olšavou, a mohla by tedy 
přicházet v úvahu i jejich ochrana do doby vydání změny č. 1 územního plánu. Obdobné je to i 
u zrušených pozemků vymezených v územním plánu v rámci ploch zemědělských – Z, protože také 
u nich byla zrušena regulace nad rámec ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona a tudíž by mohla přicházet 
v úvahu jejich ochrana do doby vydání změny č. 1 územního plánu. 

Krajský úřad dospěl k závěru, že se jedná o obdobné případy. Všechny tři případy byly v územním plánu 
regulovány s omezením vůči ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona, všechny tři případy v sobě zahrnují 
pozemky nezastavěného území a všechny tři případy byly v územním plánu vymezeny v rámci stavových 
ploch tedy stabilizovaného území, tzn. že na nich nebyl územním plánem navrhován žádný nový záměr. 

V odůvodnění rozhodnutí o námitce je dále uvedeno, že „… existence nadregionálního biocentra tak 
zajišťuje tomuto území širší ochranu než ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona, zejména co se týče možné 
stavby oplocení, která znemožňuje migraci živočichů. Navíc se na předmětných pozemcích ke dni vydání 
stavební uzávěry nachází stavba plotu, která nebyla úředně povolena a Městský úřad Kunovice, stavební 
úřad, vede řízení o odstranění této černé stavby …“. Uvedené svědčí o účelovém vydání ÚOSU 
se snahou zabránit povolení stavby i za situace, kdy mohou být všechna stanoviska dotčených orgánů 
souhlasné. Obec si tak osvojila postavení „nad“ dotčené orgány (hájících ze zákona zájmy vyplývající 
ze zvláštních právních předpisů) a předurčuje tak rozhodnutí stavebního úřadu. Jak je již uvedeno výše, 
v případném správním řízení bude veřejné zájmy vyplývající ze zákona 114/1992 Sb. hájit příslušný 
dotčený orgán. 

Z výše uvedeného krajský úřad dospěl k závěru, že vydané ÚOSU nesplňuje kritérium nezbytného 
rozsahu stanoveného ust. § 97 odst. 1 stavebního zákona a současně ust. § 2 odst. 3 správního 
řádu, podle kterého správní orgán šetří i oprávněné zájmy osob, jichž se činnost správního 
orgánu v jednotlivém případě dotýká, a může do nich zasahovat jen za podmínek stanovených 
zákonem a v nezbytném rozsahu (v daném případě konkrétně oprávněné zájmy vlastníků 
pozemků a jejich práva vycházející z ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona). Zastupitelstvo vydaným 
ÚOSU taktéž porušilo ust. § 2 odst. 4 správního řádu, když ve skutkově podobných případech 
nepostupovalo obdobně, čímž vznikly nedůvodné rozdíly. Byla tak porušena zásada ochrany 
legitimního očekávání či jinak řečeno zásada oprávněné důvěry v postupy orgánů veřejné správy. 
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K části odůvodnění rozhodnutí o námitce, kde je uvedeno, že „… regulace pozemků parc. č. 915/7 a 
915/8 byla v ÚP Podolí zrušena z důvodu nedostatečného odůvodnění schváleného řešení, nikoliv 
z důvodu, že by regulace předmětných ploch jako součástí nezastavitelného území a zároveň součástí 
nadregionálního biocentra nebyla možná …“, krajský úřad uvádí, že úkolem přezkumného řízení 
o územním plánu je posouzení, zda je územní plán jako opatření obecné povahy v souladu s právními 
předpisy a zda proces, kterým byl vydán, proběhl v souladu se zákonem. Pokud krajský úřad 
v přezkumném řízení zjistí nezákonnost, pak územní plán nebo jeho část zruší. V přezkumném řízení 
nelze územní plán dotvářet. Stejně tak krajskému úřadu nepřísluší, aby stanovoval, zda určitá plocha má 
mít takové či jiné funkční využití, či určoval, které z nich je vhodnější. Krajský úřad může pouze posoudit, 
zda dané řešení územního plánu je v souladu s právními předpisy či zda takové řešení právní předpis 
nevylučuje. V přezkumném řízení je tedy v souladu s ust. § 94 a násl. ve spojení s ust. § 174 správního 
řádu posuzována toliko zákonnost vydaného opatření obecné povahy (územního plánu) a procesu 
vedoucího k jeho vydání, nikoliv jeho samotné řešení. 

Krajský úřad upozorňuje, že v ÚOSU je uveden chybný název vyhlášky č. 503/2006 Sb., který byl 
změněn vyhláškou č. 63/2013 Sb. s účinností od 29.03.2013. 

Posledním pátým krokem algoritmu je posouzení přiměřenosti zásahu rozhodnutí do práv nabytých 
vydáním opatření obecné povahy. V případě vydání ÚOSU nedošlo k nabytí práv, ale naopak k zákazu 
umisťování a realizace staveb s výjimkou udržovacích prací, přičemž k omezení práv může dojít 
dle ust. § 2 odst. 3 správního řádu, jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu. 
V daném případě došlo k omezení práv vlastníků pozemků, na něž se ÚOSU vztahuje, nezákonným 
postupem. Krajský úřad tedy dospěl k závěru, že došlo k porušení zákona v nezanedbatelné míře, 
resp. v intenzitě zpochybňující zákonnost posuzovaného řízení a opatření, a proto ÚOSU zrušil. 

Posouzení důvodnosti uplatněného podnětu 

Krajský úřad se v přezkumném řízení samotným podnětem k přezkoumání ÚOSU zabýval a má za to, 
že v daném případě je postačující, že ÚOSU je pro nezákonnost zrušeno, přičemž důvody nezákonnosti 
jsou uvedeny již v předchozích částech odůvodnění tohoto rozhodnutí. 

Projednání „návrhu rozhodnutí“ 

Veřejná vyhláška oznamující zahájení přezkumného řízení a doručení „návrhu rozhodnutí“ byla vyvěšena 
na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje v době od 22.08.2018 do 07.10.2018 a na úřední desce 
Obecního úřadu Podolí v době od 23.08.2018 do 09.10.2018. K „návrhu rozhodnutí“ mohl kdokoli, 
jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohly být „návrhem rozhodnutí“ přímo dotčeny, uplatnit písemné 
připomínky. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem 
vlastnického práva mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, a obec Podolí, mohly podat 
proti „návrhu rozhodnutí“ písemné odůvodněné námitky. Námitky a připomínky bylo možné uplatnit 
ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění „návrhu rozhodnutí“, což bylo uvedeno ve veřejné vyhlášce. 
Ve stanovené lhůtě uplatnila námitky obec Podolí, zastoupena Frank Bold advokáti, s.r.o., 
IČO: 28359640, sídlem Údolní 33, 602 00  Brno, IDDS: auwd5w7, na základě plné moci ze dne 
08.10.2018. Připomínky uplatněny nebyly. Na základě uplatněných námitek, vyjadřujících i určité 
nejasnosti, krajský úřad doplnil text odůvodnění tohoto rozhodnutí tak, aby byl zřejmější. Tyto úpravy 
textu odůvodnění nejsou zásadní, nevyžadují proto nové další projednání. Úpravy nemají vliv na samotný 
výrok rozhodnutí, tedy na rozhodnutí ve věci samé. 

Vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci projednání návrhu tohoto rozhodnutí dle ust. § 172 odst. 4 
správního řádu 

- připomínky k „návrhu rozhodnutí“ nebyly uplatněny 

Rozhodnutí o námitkách uplatněných v rámci projednání návrhu tohoto rozhodnutí dle ust. § 172 odst. 5 
správního řádu 

Námitka: obec Podolí (podání je vyhodnoceno jako námitka v souladu s rozsudkem rozšířeného senátu 
Nejvyššího správního soudu č.j. 5 As 85/2015-36 ze dne 27.07.2016) 

i. Námitka proti nedodržení správní lhůty 

Podatelka trvá na tom, že správní lhůta byla řádně dodržena a že krajský úřad nesprávně slučuje 
dvě na sobě nezávislé právní úpravy, a to právní úpravu doručování (§ 25 odst. 2 správního 
řádu) a dále právní úpravu týkající se doby vyvěšení návrhu opatření obecné povahy (§ 172 
odst. 1 správního řádu). V § 172 odst. 1 správního řádu je výslovně uvedeno, že „Návrh opatření 
obecné povahy musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů“, přičemž tato podmínka byla 
splněna, když návrh ÚOSU byl na úřední desce zveřejněn od 01.09. do 15.09.2017. 
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Jediná přímo dotčená osoba, která má vlastnické právo k pozemkům, na něž se stavební 
uzávěra vztahuje, námitky podala, tudíž nelze argumentovat ani tím, že došlo ke zkrácení práv 
dotčených osob v důsledku údajného nedodržení lhůty vyvěšení, protože k žádnému zkrácení 
na jejích právech nedošlo. Tuto argumentaci krajského úřadu je nutno jako zcela nepřípadnou 
odmítnout. 

Podatelka je z výše uvedených důvodů přesvědčena, že návrh opatření obecné povahy byl řádně 
zveřejněn, nicméně i kdyby měl krajský úřad nadále o řádném zveřejnění pochybnost, 
přesto nelze hovořit o nezákonnosti vydaného ÚOSU, jelikož i případným nesprávným postupem 
při zveřejňování návrhu ÚOSU nemohlo dojít ke zkrácení práv dotčené osoby, když tato osoba 
námitky uplatnila. 

Rozhodnutí o námitce: námitka se zamítá 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce:  

Krajský úřad porovnal danou problematiku s dostupnou judikaturou a na základě rozsudku Nejvyššího 
správního soudu ze dne 16.08.2016, čj. 6 As 231/2015 – 44, upravil text svého odůvodnění na str. 4 a 5 
tohoto rozhodnutí týkající se popisu nezákonnosti spočívající v nedodržení správních lhůt dle ust. § 25 
odst. 2 a ust. § 172 odst. 1 správního řádu. K uvedenému rozsudku byla ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího 
správního soudu č. 11/2016, rozhodnutí č: 3474 (Opatření obecné povahy: zveřejnění opatření obecné 
povahy; námitky) uveřejněna právní věta: „Návrh opatření obecné povahy musí být podle § 172 odst. 1 
správního řádu zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů; dnem zveřejnění (ve smyslu dokonání tohoto úkonu) 
podle § 172 odst. 5 věty první správního řádu se proto rozumí patnáctý den ode dne vyvěšení návrhu 
opatření obecné povahy na příslušné úřední desce (tedy způsobem stanoveným v § 25 téhož zákona). 
Teprve po uplynutí 15 dnů ode dne vyvěšení návrhu počíná běžet lhůta 30 dnů pro podání námitek 
proti návrhu opatření obecné povahy.“ Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že v případě napadeného 
ÚOSU nebyla-li řádně doručena veřejná vyhláška, která doručovala návrh ÚOSU, a proto nedošlo ani 
ke zveřejnění návrhu ÚOSU. 

K argumentaci, že jediná přímo dotčená osoba (vlastník pozemků) námitku podala, krajský úřad znovu 
uvádí, že opatření obecné povahy je směřováno k neurčitému počtu adresátů. K návrhu ÚOSU mohl 
vlastník uplatnit námitku a dále kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být ÚOSU přímo 
dotčeny, mohl uplatnit připomínku. Krajský úřad nebude hodnotit, zda někdo další mohl či nemohl být 
krácen na svých právech. Projednání opatření obecné povahy má stanovený procesní postup (ust. § 172 
správního řádu). Krajský úřad v rámci přezkoumání ÚOSU posuzuje dodržení právních předpisů jak 
samotného ÚOSU, tak i procesu, který předcházel jeho vydání a musí konstatovat, že napadené ÚOSU 
nezbylo než zrušit pro nedodržení zákonem vymezených procesních pravidel pro jeho vydání. 

ii. Námitka proti nedodržení náležitostí ÚOSU 

Krajský úřad zcela nesprávně a v rozporu se zákonem aplikuje ustanovení § 68 odst. 1 správního 
řádu. Toto ustanovení se vztahuje na správní akt „rozhodnutí“, nikoliv však pro „opatření obecné 
povahy“ … na opatření obecné povahy, resp. na jeho formu nekladou takové nároky, jaké krajský 
úřad po podatelce vyžaduje, konkrétně striktní členění na výrok, odůvodnění a poučení 
jako u „rozhodnutí“. 

Odůvodnění opatření obecné povahy musí mít podle NSS (např. rozsudek ze dne 16.12.2008, 
č.j. 1 Ao 3/2008-136) esenciální náležitosti kladené na odůvodnění jakéhokoli správního 
rozhodnutí, zejména srozumitelné vylíčení důvodů rozhodnutí, podkladů, z nichž správní orgán 
při vydávání opatření obecné povahy vycházel a právních úvah, kterými se řídil při hodnocení 
podkladů a výkladu právních předpisů. Pokud tyto náležitosti odůvodnění postrádá, je opatření 
obecné povahy zatíženo procesní vadou a jako nepřezkoumatelné musí být zrušeno. Náležitostí 
odůvodnění opatření obecné povahy je dále dle § 172 odst. 4 správního řádu i vypořádání se 
s uplatněnými připomínkami a podle § 172 odst. 5 správního řádu odůvodnění rozhodnutí 
o uplatněných námitkách, které musí rovněž vyhovovat požadavkům na přezkoumatelnost 
správního aktu uvedeným v § 68 odst. 3 správního řádu (srov. rozsudek NSS ze dne 07.01.2009, 
č.j. 2 Ao 2/2008-62). Podatelka je přesvědčena, že výše uvedené požadavky, jejichž nedodržení 
by mohlo skutečně vést k nepřezkoumatelnosti a nezákonnosti ÚOSU, byly však ve vydaném 
ÚOSU dodrženy. Podrobné odůvodnění spolu s rozhodnutím o uplatněných námitkách ÚOSU 
obsahuje, přičemž je dle podatelky irelevantní, že jsou tyto dvě části rozděleny do dvou bodů 
(článek VII. a článek VIII. ÚOSU). 

Je zřejmé, že ÚOSU všechny náležitosti vyžadované zákonem, konkrétně § 173 odst. 1 
správního řádu ve spojitosti s § 99 stavebního zákona a § 17 Vyhlášky, splňuje. Nejedná se 
proto o nepřezkoumatelné a tím ani o nezákonné opatření obecné povahy. Argumentaci 
krajského úřadu o tom, že není dodržena forma ve smyslu členění na výrok, odůvodnění a 
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poučení dle § 68 odst. 1 správního řádu je nutno zcela odmítnout. Toto ustanovení bylo 
nesprávně aplikováno, čímž krajský úřad vybočil ze zákonného rámce přezkumu. 

Rozhodnutí o námitce: námitka se zamítá 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 

Krajský úřad při svém hodnocení vycházel z ust. § 174 odst. 1 správního řádu, kdy pro řízení podle  části 
šesté správního řádu platí obdobně ustanovení části první a přiměřeně ustanovení části druhé. 
Na opatření obecné povahy se tedy přiměřeně vztahuje i ust. § 68 odst. 1, podle něhož má obsahovat 
výrokovou část, odůvodnění a poučení účastníků. Výroková část je závazná, vyplývají z ní práva a 
povinnosti. Odůvodnění je jednak zdůvodněním samotného výroku a též popisem proběhlého procesu, 
vyhodnocení podkladů, úvah, vyhodnocení proběhlého procesu, vypořádání s připomínkami a rozhodnutí 
o námitkách včetně jeho samostatného odůvodnění. Základní rozdíl mezi výrokem a odůvodněním 
spočívá v tom, že výrok je závazný a lze proti němu uplatnit mimořádné opravné prostředky. Samotné 
odůvodnění napadnou nelze. Z uvedeného je tedy zřejmé, že dělení na výrok a odůvodnění je důležitou 
součástí opatření obecné povahy. Při konstatování nezákonnosti spočívající v nesplnění základního 
požadavku na opatření obecné povahy, tj. členění na výrokovou část, odůvodnění a poučení, tedy rozpor 
s ust. § 68 odst. 1 správního řádu ve spojení s ust. § 174 odst. 1 správního řádu, krajský úřad 
nezpochybnil možnost členit odůvodnění na části. Výtka směřovala ke skutečnosti, že se v posuzovaném 
ÚOSU prolínají části patřící do výroku (články I., II., IV., VI.) s částmi z odůvodnění (III., V., VII., VIII.), 
přičemž důvody, proč čl. III. a V. krajský úřad považuje za odůvodnění, jsou uvedeny na str. 5 
odůvodnění tohoto rozhodnutí. 

iii. Námitka proti nesplnění kritéria nezbytnosti rozsahu a zásad dle § 2 odst. 3 a § 2 odst. 4 
správního řádu a zásady legitimního očekávání  

Nezbytný rozsah, který je základní podmínkou pro vydání ÚOSU, byl dle podatelky jednoznačně 
dodržen. Smyslem vydání ÚOSU je totiž ochrana nadregionálního biocentra NRBC 95 Hluboček, 
který se vyskytuje pouze na pozemcích parc. č. 915/7 a 915/8, k.ú. Podolí nad Olšavou, pokud se 
vychází z pozemků, pro které byla krajským úřadem zrušena regulace v důsledku zrušení části 
územního plánu. Jediným možným nástrojem, jak zachovat ochranu nadregionálního biocentra 
do doby vydání územního plánu, kterým budou „bílá místa“ vyplněna, je dle podatelky právě 
samotné ÚOSU. Podatelka je přesvědčena, že ačkoliv je ochranný režim nadregionálního 
biocentra zakotven v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZOPK“) nevylučuje to možnost podatelky vydat ÚOSU. Poukazuje analogicky 
např. na nález Ústavního soudu pod sp.zn. Pl. ÚS 16/06, ve kterém bylo stavební uzávěrou 
chráněno území před umísťováním a realizací staveb výrazně narušující krajinný ráz. Obdobně 
jako ochrana nadregionálního biocentra je i ochrana krajinného rázu primárně zakotvena v ZOPK 
a řeší ji příslušné správní orgány. To však nebrání tomu vydat v případě nutnosti za účelem této 
ochrany stavební uzávěru. Na případ tedy nelze pohlížet optikou, že jde o účelové omezování 
realizace staveb dotčené osoby na jejích pozemcích, ale naopak jde o ochranu nadregionálního 
biocentra, která by mohla být bez vydání ÚOSU v budoucnu zmařena. 

Naopak pokud by bylo ÚOSU vydáno i pro jiné pozemky, než pro pozemky parc. č. 915/7 a 
915/8, k.ú. Podolí nad Olšavou, mohlo by tím dojít k porušení podmínky nezbytného rozsahu. 
Pouze za takových okolností by se o nepřiměřeném zásahu do vlastnických práv spolu 
s nezákonností ÚOSU dalo uvažovat. Podatelka však postupovala v souladu se zákonem a 
ÚOSU omezila jen na dva pozemky v nezbytném rozsahu. Argumentaci krajského úřadu o tom, 
že již § 18 odst. 5 stavebního zákona je zárukou ochrany těchto pozemků podatelka nesdílí. Toto 
ustanovení ani v kombinaci s regulacemi v územním plánu nemůže zajistit takovou ochranu 
pozemků jako samotné ÚOSU. Vydáním ÚOSU bylo teprve postaveno najisto, že se 
na předmětných pozemcích nemůže do doby vydání územního plánu stavět. 

Podatelka se neztotožňuje s názorem, že si „osvojila postavení „nad“ dotčené orgány (hájících 
ze zákona zájmy vyplývající ze zvláštních právních předpisů) a předurčuje tak rozhodnutí 
stavebního úřadu. Jak je již uvedeno výše, v případném správním řízení bude veřejné zájmy 
vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb. hájit příslušný dotčený orgán“. Podatelka nezpochybňuje 
pravomoc příslušného dotčeného orgánu v případném správním řízení, avšak zároveň má za to, 
že tato skutečnost neznemožňuje vydat ÚOSU v rozsahu, v jakém jej vydala. 

V rozsudku NSS ze dne 16.07.2008, č.j. 6 Ao 1/2008 – 86 bylo uvedeno, že „Pokud by došlo 
nebo mohlo dojít k povolení výstavby na pozemcích navrhovatelů v období před schválením 
nového územního plánu (který ve svém návrhu na pozemcích navrhovatelů nepočítá 
se zástavbou, ale zachovává je v souladu s jejich současným reálným charakterem jako louky), 
nepochybně by mohlo dojít ke „znemožnění budoucího (nestavebního) využití území 
podle připravované územně plánovací dokumentace“ ve smyslu § 97 stavebního zákona z roku 
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2006. Zákonná podmínka, že územní opatření o stavební uzávěře – omezující nebo zakazující 
stavební činnost ve vymezeném území – lze vydat pouze tehdy, pokud by mohla ztížit 
nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované územně plánovací dokumentace, je 
tedy splněna (§ 97 uvedeného zákona).“ Dle podatelky jde o totožnou situaci – v připravovaném 
územním plánu se opět počítá s nadregionálním biocentrem, přičemž existuje zájem 
na zachování jeho původní podoby, a to například z důvodu neznemožnění migrace živočichů 
tím, že nedojde na předmětných pozemcích k umístění oplocení. 

Kromě toho krajský úřad zmiňuje, že došlo k porušení § 2 odst. 3 správního řádu („Správní orgán 
šetří práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné zájmy osob, jichž se činnost správního orgánu 
v jednotlivém případě dotýká (dále jen "dotčené osoby"), a může zasahovat do těchto práv jen 
za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu“) a § 2 odst. 4 správního řádu 
(„Správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo 
okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných 
nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly“), ale nijak tento závěr nerozvádí, v čem 
spatřuje konkrétní porušení zmíněných ustanovení. Podatelka tvrdí, že se vydáním ÚOSU 
nedopustila zásahu do práv nabytých v dobré víře, není nijak zřejmé, čí a jaká práva měla být 
zasažena. Tvrzení krajského úřadu o porušení principu legitimního očekávání je zcela 
nepřípadné a neodůvodněné. 

Podle podatelky nedošlo k žádnému zásahu do práv v nabytých v dobré víře. Na předmětných 
pozemcích fakticky nadregionální biocentrum existuje, a proto naopak vlastník těchto pozemků 
mohl po zrušení regulace těchto pozemků důvodně očekávat, že nadregionální biocentrum bude 
dočasně chráněno i jiným způsobem. Stejně tak se podatelka domnívá, že ÚOSU je v souladu 
s veřejným zájmem a nelze argumentovat ani vznikem nedůvodných rozdílů, jelikož jiná podobně 
skutková situace v případu nevznikla. Na ostatních pozemcích se nadregionální biocentrum 
nenachází, což je zásadní rozdíl, který opravňuje ÚOSU vydat. 

Podatelka je proto v souladu s odůvodněním ÚOSU přesvědčena, že vydáním ÚOSU naopak 
plní svou povinnost ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
když hají veřejný zájem, konkrétně se snaží o ochranu hodnotné části svého katastru legálními 
právními prostředky. ÚOSU je vydáno v souladu se zákonem, přičemž argumentace krajského 
úřadu je zcela nedostatečná. Konkrétně nezbytně nutný rozsah byl splněn. Naopak návrh 
rozhodnutí na zrušení ÚOSU je vnitřně rozporný, když na jednu stranu krajský úřad požaduje 
dodržení této podmínky a na druhou stranu uvádí, že do ÚOSU měly být zahrnuty i pozemky jiné. 
Dále krajský úřad konkrétně neuvedl, jaká práva měla být ve smyslu § 2 odst. 3 správního řádu 
dotčena a stejně tak nesprávně aplikoval § 2 odst. 4 správního řádu, když ÚOSU naopak hájí 
legitimní cíl. 

Rozhodnutí o námitce: námitka se zamítá 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce:  

Na základě uplatněné námitky krajský úřad doplnil své odůvodnění na str. 7 tohoto rozhodnutí, aby tak 
bylo lépe znatelné, proč považuje případy pozemků, které byly v územním plánu vymezeny v rámci ploch 
zemědělských Z, pozemků p.č. 240/1, 240/2, 241/1, 242/2, 244/1, 245/1, 248/2, 251/1, 254/1, 257/3, 
260/1, 263/1, 267/3, 270/1, 270/3, 270/5, 270/6, 271/1, 272/2, 272/4, 273/1, 274/2, 279/1, 347, 350/3, 
360/1, 361/1, 361/2 vše k.ú. Podolí nad Olšavou vymezených v rámci ploch smíšených nezastavěného 
území – S* a pozemků p.č. 915/7 a 915/8 k.ú. Podolí nad Olšavou vymezených v rámci plochy přírodní –
 P, přičemž v těchto částech byl územní plán zrušen, za případy obdobné. 

Všechny tři případy byly v územním plánu regulovány s omezením vůči ust. § 18 odst. 5 stavebního 
zákona, všechny tři případy v sobě zahrnují pozemky nezastavěného území a všechny tři případy byly 
v územním plánu vymezeny v rámci stavových ploch tedy stabilizovaného území, tzn. že na nich nebyl 
územním plánem navrhován žádný nový záměr. 

Stávající biocentrum nepovažuje krajský úřad za významnou odlišnost, protože je názoru, že jeho 
ochrana spadá do kompetence dotčeného orgánu příslušného dle zákona č. 114/1992 Sb., obdobně 
jako např. ochrana zemědělského půdního fondu spadá do kompetence dotčeného orgánu příslušného 
dle zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Je-li 
tedy potřebná ochrana uvedených pozemků do doby vydání změny č. 1 územního plánu, pak by se mělo 
jednat o všechny obdobné případy. Dospěla-li však podatelka k názoru, že pozemky, které byly 
v územním plánu vymezeny v rámci ploch zemědělských Z, a pozemky p.č. 240/1, 240/2, 241/1, 242/2, 
244/1, 245/1, 248/2, 251/1, 254/1, 257/3, 260/1, 263/1, 267/3, 270/1, 270/3, 270/5, 270/6, 271/1, 272/2, 
272/4, 273/1, 274/2, 279/1, 347, 350/3, 360/1, 361/1, 361/2 vše k.ú. Podolí nad Olšavou vymezené 
v rámci ploch smíšených nezastavěného území – S* takovou ochranu nepotřebují, pak je zřejmě 
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nepotřebují ani pozemky p.č. 915/7 a 915/8 k.ú. Podolí nad Olšavou vymezené v rámci plochy přírodní –
 P. 

Podatelka v uplatněné námitce uvedla, že smyslem vydání ÚOSU je ochrana nadregionálního biocentra 
NRBC 95 Hluboček. V odůvodnění ÚOSU je ale jako důvod uvedeno, že „… do doby, než bude Změna 
č. 1 vydaná je však potřeba ochránit území, které je aktuálně zcela nebo zčásti bez regulace, 
před nekontrolovanou zástavbou tak, aby nebyl ztížen nebo znemožněn budoucí účel využití území…“ 

V námitce uvedená aplikace rozsudku NSS ze dne 16.07.2008, č.j. 6 Ao 1/2008 – 86 rovněž nabádá 
ke skutečnosti, že stejnou ochranu mohly pojmout i výše uvedené pozemky vymezené ve zrušených 
částech územním plánu v rámci ploch zemědělských – Z nebo smíšených nezastavěného území – S*, 
neboť územní plán na těchto pozemcích nepočítal se zástavbou. Pokud je jejich ochrana dostatečná 
na základě ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona, přestože územní plán stanovoval přísnější regulaci 
staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů, hygienická zařízení, 
ekologická a informační centra, pak stejná ochrana je dostačující i pro pozemky, pro které bylo vydáno 
ÚOSU. 

Z uvedených důvodů tedy krajský úřad dospěl k závěru, že vydané ÚOSU nesplňuje kritérium 
nezbytného rozsahu, které je zakotveno v ust. § 97 odst. 1 stavebního zákona a současně ust. § 2 odst. 3 
správního řádu, podle kterého správní orgán šetří i oprávněné zájmy osob, jichž se činnost správního 
orgánu v jednotlivém případě dotýká, a může do nich zasahovat jen za podmínek stanovených zákonem 
a v nezbytném rozsahu (v daném případě konkrétně oprávněné zájmy vlastníků pozemků a jejich práva 
vycházející z ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona). Porušení ust. § 2 odst. 4 správního řádu pak krajský 
úřad spatřuje v tom, že skutkově podobné případy nebyly vyhodnoceny obdobně, čímž vznikly 
nedůvodné rozdíly. 

Krajský úřad nepopírá právo podatelky na vydání územního opatření o stavební uzávěře k ochraně území 
tak, aby nebylo ztíženo nebo znemožněno budoucí využití území podle připravované změny č. 1 
územního plánu. V případě podobných případů je však nutné postupovat tak, aby nevznikaly nedůvodné 
rozdíly (ust. § 2 odst. 4 správního řádu). Územní opatření je dle ust. § 98 odst. 1 stavebního zákona 
vydáváno v přenesené působnosti. Jedná se tedy o výkon přenesené působnosti obce, tj. státní správy, a 
obec se proto musí pohybovat v mezích příslušných právních předpisů, neboť dle čl. 2 odst. 3 Ústavy lze 
státní moc uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon, mimo jiné i v souladu 
se základními zásadami činnosti správních orgánů, jak stanovuje správní řád. 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí nelze podat opravný prostředek. 

 

(otisk úředního razítka) 

Ing. Ivana Kolajová 

referentka oddělení územního plánování 

(dokument opatřen elektronickým podpisem) 

 

Toto rozhodnutí se doručuje veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 odst. 2 a 3 a ust. § 172 odst. 1 
správního řádu vyvěšením na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje a na úřední desce 
Obecního úřadu Podolí po dobu nejméně 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce 
Krajského úřadu Zlínského kraje se rozhodnutí považuje za doručené a nabývá právní moci. 

Vyvěšeno dne: 

Sňato dne: 

Potvrzujeme tímto, že po uvedenou dobu bylo toto rozhodnutí zveřejněno též způsobem umožňující 
dálkový přístup. 

Razítko a podpis oprávněné osoby: 

 

Zaslání k vyvěšení na úřední desce – Obecní úřad Podolí, IDDS: usfasq6 

Na vědomí 
Frank Bold advokáti, s.r.o., IČO 28359640, sídlem Údolní 33, 602 00  Brno, IDDS: auwd5w7 
Bc. Ivan Dokoupil, IDDS: p59zsxv 
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