Krajský úřad Ústeckého kraje
Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí
prostřednictvím Městského úřadu Žatec
Stavební úřad (pracoviště: třída Obránců míru č. p. 295 Žatec)
náměstí Svobody 1
438 01 Žatec
ke sp. zn.: MUZAS/24791/2017/SU/Syr
k č. j . : MUZA 7902/2018
V Žatci dne 6.4.2018
Vlastník:

Odvolání vlastníka do rozhodnutí Městského úřadu Žatec, stavebního a
vyvlastňovacího úřadu, životní prostředí č. j . MUZA 7902/2018 ze dne 2.
3. 2018 o odstranění staveb na pozemku pare č. 1190/5 v k. ú. Žatec „Opěrné stěny a pec na vypalování keramiky^*

Přílohy:

fotodokvimentace stavby
emailová komunikace ze dne 5. 4. 2018
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Rozhodnutím stavebního a vyvlastňovacího správního úřadu, tj. Městského úřadu Žatec,
vydaným dne 2. 3. 2018 pod č. j . MUZA 7902/2018, které bylo vlastníkovi doručeno dne
23.3.2018, bylo ve výroku I. rozhodnuto podle ust. § 129 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon"), tak, že vlastníkovi se nařizuje odstranění stavby, a to opěrných stěn a zastřešené
pece na vypalování keramiky. Současně byla vlastníkovi ve výroku II. rozhodnutí podle ust §
130 odst 1 stavebního zákona uložena povinnost předložit návrh technologického postupu
prací při odstranění stavby včetně nutných opatření k vyloučení, omezení či
ke kompenzaci případných negativních důsledků na životní prostředí v okolí stavby
od31. 5.2018, dále byla ve výroku III. podle ust. § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005
Sb. vlastm'kovi uložena povirmost k náhradě nákladů řízení paušálm' částkou
ve výši 1 000 Kč a konečně ve výroku IV. byly vlastníkovi stanoveny podmínky pro odstranění
stavby, kdy tato má být finálně odstraněna do 31. 8. 2018 (dále jen jako „napadené
rozhodnutí").
Vlastník tímto podává do shora specifikovaného napadeného rozhodnutí odvolání, když
toto rozhodnutí napadá v celém jeho rozsahu, a své odvolám' odůvodňuje následovně.
I.
Vlastník je jednoznačně přesvědčen o tom, že příslušný stavební a vyvlastňovací správní úřad,
životm' prostředí (dále jen „správní úřad"), jestliže rozhodl tak, jak je uvedeno výše,
postupoval v rozporu se zákonem a ústavními zákony, a to z níže uvedených důvodů. Jednotlivé
ze strany vlastníka rozporované argumenty správm'ho úřadu (citované) jsou dále uvedeny
tučným písmem.
1) „Stavební úřad na místě zjistil, že v místě, kde byla zastřešená pec na vypalování
keramiky, je nyní vyskládána dřevěná kulatina. Vlastník stavebnímu úřadu sdělil, že
pec již byla odstraněna a nyní přístřešek užívá ke skladování dřeva. Dále stavební
úřad zjistil z internetových stránek http://pskeramika-clanky-blogspot.cz/ podrobný
postup výstavby pece a že
vlastníka v peci vypaluje keramiku dřevem při teplotě
1 250 - 1 350
(blog byl již odstraněn). Další důkazy o provozu pece jsou nadále
k dispozici na https://www.fler.cz/pskeramika a v rozhovoru ze dne 9. 1. 2018 na
stránkách https://www.fler.cz/magazin/zajimavi-novacci-a-samej-chlap-2345."
Správm' úřad v napadeném rozhodnutí (ve výroku I . napadeného rozhodnutí) nařídil
vlastníkovi odstraněm' stavby zastřešené pece na vypalování keramiky. Dne 29. 1. 2018
(místm' šetření bylo zahájeno dne 17. 1. 2018) byla provedena kontrolm' prohlídka ve věci
souběžného správm'ho řízení o vydám' dodatečného povolem' ke stavbě opěrných stěn.
V rámci této prohUdky bylo na místě samém zjištěno, že původní kůlny ve svahu byly
zasypány, povrch byl zpevněn štěrkem a stavba keramické pece bvla již odstraněna, což
bylo současně zaznamenáno pracovníkem stavebního úřadu do protokolu, resp.
do přílohy č. 1 k protokolu č.j. MUZA 2049/2018 datovanému ke dni 17. 1. 2018 a všemi
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účastníky místního šetření podpisem stvrzeno. Na této skutečnosti nemůže nic změnit ani
odkaz na uvedené internetové stránky,, neboť z uvedených odkazů nevyplývá ani nelze
dovodit, k jakému datu byla uvedená reportáž zpracována a k jakému datu byly přiložené
fotografie vyhotoveny. Na tomto místě je třeba připomenout, že profil uživatele
na uvedených internetových stránkách byl registrován k datu 27. 7. 2017. tedy několik
měsíců před tím, než bylo vůbec zahájeno řízení o odstraněm' stavby (prvm' reakce a
komentáře k předmětnému článku jsou datovány ke dni 29. 11. 2017\ Správní úřad se
vůbec nezamýšlel nad možností, že pro tvorbu uvedeného článku a blogu mohly být
použity fotografie a skutkové okolnosti staršího data. Z jakých relevantmch okolností a
důkazů tak správm' úřad vycházel, když bez dalšího shrnul, že v rozporu s provedeným
místním šetřením stavba pece nebyla odstraněna, vlastníkovi není zřejmé. Nelze než
shledat jako přinejmenším zvláštm', jak správní úřad přetvořil na základě neověřených
informací skutkový stav vedoucí k vydám' napadeného rozhodnutí, vycházeje přitom
z mtemetových zdrojů, o jejichž věrohodnosti, aktuálnosti a časové linii nemohl mít jistotu
ani doprovodných důkazů či podkladů. Měl-li i po provedeném místním šetřem' správm'
úřad pochybnost o existenci stavby pece, měl jednajíc v dikci zásad správního řízení a
úplného zjištění skutkového stavu přistoupit kdoplněm' dokazování, nikoliv však
rozhodnout k tíži vlastm'ka.
Vzhledem k tomu, že stavba keramické pece byla již stavebníkem, t j . vlastníkem
odstraněna, nem' možné správním úřadem její odstranění nařídit, tudíž v této části
je rozhodnutí správního úřadu potřeba vyhodnotit jako nevykonatelné.
2) „Dle závazného stanoviska orgánu územního plánování - Městského úřadu Žatec,
odboru rozvoje a majetku města, úřadu územního plánování, ze dne 19. 2. 2018 zn.
MUZA 5268/2018 je záměr z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, územně
plánovací dokumentace a z hlediska uplatňovaných cílů a úkolů územního plánování
nepřípustný. Předložený záměr na pozemku pare. č. 1190/5 a pare. č. st 4666 k. ú.
Žatec se podle platného územního plánu nachází v zastavěném území, v ploše
stabilizované, s využitím zemědělské plochy - zahrady a sady. Jde o plochu, jejímž
hlavním převažujícím využitím je zemědělská plocha s využitím zahrad— Stávající
objekty jsou ponechány na dožití, rozvoj se nepřipouští, je možné při současném
využití provádět pouze udržovací práce. Nové stavby, které vymezenému využití
neodpovídají, jsou nepřípustné. Z tohoto důvodu nelze povolit novou opěrnou zeď,
gabionové stěny ani terasu (rozvoj nepřípustný). V rámci udržovacích prací je možné
opravit stávající (původní) opěrnou zeď."
Vlastník je přesvědčen o tom, že odstranění stavby opěrné zdi dle podmínek napadeného
rozhodnutí by mělo naprosto kontraproduktivm' účinek a negativní dopad na systém
ekologické stability v dané oblasti, neboť jakýkoliv další zásah a jakákoliv další činnost
působí rušivě a negativně na okolní životní prostředí, což je třeba shledat rozporným s ust.
§ 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody"). Stavební úřad ve výroku III. vlastmkovi
uložil předložit návrh technologického postupu při odstranění stavby, včetně nutaých
opatření k vyloučení, omezení či kompenzaci případných negativních důsledků na životní
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prostředí v okolí stavby do 31. 5. 2018. V souladu s § 4 odst. 1 zákona o ochraně přírody
je ochrana systému ekologické stability povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků
tvořících jeho základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci
pozemků, obce i stát - odstraněním stavby opěrné zdi dle jakéhokoliv technologického
postupu hrozí nebezpečí sesuvu výše položeného pozemku v majetku Města Žatec, neboť
původm' opuková zeď vykazovala (a samozřejmě i v současné době vykazuje) známky
značného poškození a její oprava v takovém měřítku, aby plnila svoji opěrnou
a protierozní ftmkci (jakou má i dle napadeného rozhodnutí plnit), není technicky
proveditelná/možná.
Stavbu protierozm' stěny byl vlastm'k jako stavebník nucen vybudovat za objektem stávající
chaty, za kterou v minulosti stála zděná, do svahu vybudovaná vedlejší stavba používaná
jako sklad nářadí. Jednu ze stěn tohoto skladu tvořila opuková zeď, která sloužila jako
opěrná zeď svahu, a to přibližně do výšky 3 metrů. Stáří této zdi je cca 30 let a díky
opakovaným průsakům vody z výše položeného a neudržovaného pozemku pare. č. 957/3
v k. ú. Žatec (trvalý travní porost), který je v majetku Města Žatec, docházelo k jejímu
postupnému narušování, vzniku prasklin a následnému sesuvu půdy, čímž došlo k
bezprostřednímu ohrožení nejen osob, ale i zvířat, a tedy i ekologické stability a rizika
ekologické újmy v dané lokalitě, a v neposlední řadě majetku vlastm'ka. Kdyby popsaný
technický stav původní opukové stěny vlastm'k neřešil novou opěrnou stěnou (gabionovou,
zhotovenou s ohledem na dané průsaky vody s dostatečným odvodněním) a následným
zásypem čedičové drti a zeminy, mohlo dojít k újmě na zdraví, případně minimálně na
majetku. Vlastník tedy postupoval čistě v duchu prevenční povinnosti a povinnosti
předcházet vzniku škod, ale také v dikci ust. § 4 odst. 1 zákona o ochraně přírody, což
mu nemůže být v žádném případě přikládáno k tíži.
Přípustným využitím území dle platného úzenmího plánu se rozumí stavby, které jsou
součástí zemědělského půdm' fondu (dál jen „ZPF"). Dle ust. § 1 odst. 3 zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdm'ho fondu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o ochraně ZPF"), do zemědělského půdního fondu náležejí též rybníky
s chovem ryb nebo vodní drůbeže a nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské
výroby, jako polní cesty, pozemky se zařízením důležitým pro polní závlahy, závlahové
vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo
zátopou, technická protierozní opatření apod. Jelikož oprava původm' opukové zdi nem'
technicky možná, v důsledku čehož vlastm'k přistoupil ke stavbě nové opěrné zdi, je
zřejmé, že citované závazné stanovisko orgánu územního plánovám' nemůže být
v souladu s platnou legislativou a platným územním plánem, neboť výše zákon o ochraně
ZPF i platný územní plán stavbu opěrné protierozm' zdi (tedy bezpochyby stavbu, kterou
je možné zahrnout pod pojem „techiúcké protierozní opatření") zakotvují a připouští.
V případě, že by stávající opěrná gabionová zeď musela být i přes uváděné skutečnosti
odstraněna, byla by nutná sanace pozemku nad původní opukovou stěnou, kdy tento
pozemek je ve vlastnictví Města Žatec, navíc se na tomto pozemku nachází sloup
elektrického napětí ve vlastnictví EON, který by se v důsledku pohybu pozemku mohl také
posunout či dokonce zřítit. Závěr správního úřaduje tak zcela nesmyslný a je nezbytné jej
v plném rozsahu odmítnout.
K uvedenému vlastník na podporu svých tvrzem' předkládá následující fotodokumentaci:
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-

pod číslem 1 - původní stav staveb před vybudováním opěrných zdí, které byly
postaveny v úrovni tohoto objektu,
pod číslem 2 - letecký snímek z roku 2015 před vybudováním opěrných stěn,
pod číslem 3 - letecký snímek z roku 2017 po vybudování opěrných stěn
(z fotografie 2 a 3 je zřejmé, že nedošlo k novému záboru půdy).

3) „V souladu s předloženým
návrhem
technologického
postupu
prací
při odstraňování stavby, včetně nutných opatření k vyloučení, omezení či
ke kompenzaci případných negativních důsledků na životní prostředí v okolí stavby,
budou straněny všechny nově vybudované stavby a konstrukce - opěrné gabionové
i železobetonové stěny, včetně vzniklé nasypané terasy a přístřešek specí
na vypalování keramil^ a uskladnění dřeva. Bude vyspravena původní opěrná
opuková zeď tak, aby plnila svoji funkcL ... Vytěžená zemina bude použita
k terénním úpravám.
Ve smyslu ust. § 3 odst. 1 stavebního zákona se terérmí úpravou rozumí zemm' práce a
změny terénu, jimiž se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry, těžební a
jim podobné a s nimi související práce, nejedná-li se o hornickou činnost nebo činnost
prováděnou hornickým způsobem, například skladovací a odstavné plochy, násypy,
zavážky, úpravy pozemků pro zřízem' hřišť a sportovišť, těžební práce na povrchu. Vlastník
je přesvědčen, že v rámci řízení o odstranění nepovolené stavby není správní úřad oprávněn
vlastm'kovi ukládat povinnost k terénním úpravám pozemku v jeho vlastnictví a
napadeným rozhodnutím by tak došlo k zásahu do ústavou zaručeného práva vlastníka ve
smyslu čl. 11 Listiny základm'ch práv a svobod.
4) „Orgán ochrany a přírody sděluje, že stavba se nachází v biocentru (nadregionální
biocentrum NRBCl). Stávající plochy zahrádkových kolonií v NRBCl jsou určena
na dožití, nová výstavba objektů rekreace se nepřipouští. Protože vlastník
neprokázal, že stavba opěrných stěn a pece (přístřešku) není v rozporu s ust. § 129
odst. 3 stavebního zákona, stavební úřad proto stavbu dodatečně nepovolil Řízení
o dodatečném povolení stavby bylo zastaveno usnesením č. j . MUZA 7853/2018,
spis. Zn. MUZAS/34000/2017/SU/Sva ze dne 1.3.2018."
Předně je třeba poukázat na to, že orgán ochrany přírody vylučuje v dané lokalitě a na
dotčeném pozemku novou výstavbu objektů rekreace. Stavby opěrných zdí, jež mají být
odstraněny, však svojí povahou a účelem rozhodně nevykazují znal^^ rekreačního
objektu, naopak vykazují znaky technického protierozního opatření, které bylo
vlastm'kem zhotoveno právě k ochraně přírody a krajiny a k zajištění ekologické stability
(viz výše). Podle ust. § 43 odst. 1 zákona o ochraně přírody může orgán ochrany přírody
povolit výjimku, a to v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany
přírody, nebo v zájmu ochrany přírody anebo tehdy, pokud povolovaná činnost
významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území. S
ohledem na stávající situaci na dotčených a sousedních pozemcích, kdy je ponechám' nové
opěrné zdi, a tedy rozhodnutí o dodatečném povolení staveb bezpochyby v zájmu ochrany
přírody a sousedních ploch tvořící biocentrum, má vlastník za to, že mělo být i přesto, že
se jedná o NRBCl, orgánem ochrany přírody a následně správním úřadem postupováno
právě s odkazem na uvedené ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, a také
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s odkazem na ust. § 129 odst. 3 stavebního zákona, neboť vlastník dostatečným způsobem
prokázal,
že
stavba
opěrné
zdi
nem'
umístěna
v rozporu
s cíli a úkoly úzenmího plánování, s územně plánovací dokumentací, není prováděna či
provedena na pozemku, kde to zvláštní právm' předpis zakazuje nebo omezuje, ani není
v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným
zvláštm'm právm'm předpisem.
Vlastník si na tomto místě dovoluje v obecné rovině teoreticky nastínit zákonný průběh
řízem' o dodatečném povolení staveb, souběžně probíhajícím s nzem'm o odstranění staveb.
Pokud se stavební úřad dozví o nepovolené stavbě, zahájí řízem' o odstranění stavby.
Požádá-li stavebník nebo vlastník stavby o dodatečné povolem', přeruší úřad řízem' o
odstranění stavby a zahájí řízem' o vydám' dodatečného povolem'. Pokud stavba nebude
dodatečně povolena, stavební úřad pokračuje v řízem' o odstranění stavby a nařídí její
odstraněm'. Ze shora uvedeného vyplývá, že řízem' o dodatečném povolem' předmětných
staveb bylo zastaveno usnesením ze dne 1. 3. 2018 a již dne následujícího, tj. 2. 3. 2018
bylo správm'm úřadem vydáno rozhodnutí o nařízení odstraněm' staveb (kdy na uvedené
usnesem'je přímo odkazováno v odůvodnění napadeného rozhodnutí), tedy aniž by správní
úřad dodržel zákonné postupy stanovené pro vydání, vyhotovení a oznámem' rozhodnutí ve
správním řízení, a tedy i vyčkal právm' moci uvedeného usnesení. A co víc - jak bylo
vlastníkem ke dni 5. 4. 2018 zjištěno - příslušná pracovnice příslušného stavebního úřadu
vlastm'kovi prostřednictvím emailové komunikace sdělila, že předmětné usnesení ještě
nebylo odesláno, tak proto jej neobdržel; bylo předáno na výstupní kontrolu a je
připraveno v pořadníku k podpisu, tak příští týden bude pan vedoucí podepisovat a bude
vlastníkovi zasláno. Správm' úřad tak nejen že jednal zcela v rozporu se zákonem,
především ale ve své podstatě odejmul vlastníkovi možnost se bránit proti rozhodnutí o
zastavení řízem' o dodatečném povolem' staveb a opakovaně tak zasáhnul do Ústavou
zaručených práv vlastm'ka, v tomto případě práva na spravedlivý proces dle čl. 36 Listiny
základm'ch práv a svobod.
Důkaz:

emailovou komunikací ze dne 5. 4. 2018

ni.
Vlastník je ze shora uvedených důvodů přesvědčen, že jestliže správní úřad rozhodl
o odstranění staveb opěrných zdí a pece na vypalovám' keramiky, pak postupoval v rozporu
se zákonem a jeho (nezákonné, protiústavní, chybné, nelogické a vnitřně rozporné) rozhodnutí
je navíc ve shora naznačených směrech nutno považovat za nepřezkoumatelné.
Vlastník proto navrhuje, aby Krajský úřad Ústeckého kraje, jakožto odvolací správní
orgán, po posouzení tohoto odvolání rozhodl ve věci tak, že napadené rozhodnutí
Městského úřadu Žatec, stavebního a vyvlastňovacího úřadu, životní prostředí, č. j .
MUZA 7902/2018 ze dne 2. 3. 2018 zruší a věc bude navrácena Městskému úřadu Žatec,
stavebnímu a vyvlastňovacímu úřadu, životní prostředí, k novému rozhodnutí.

6/6

Dobrý den,
jak jsem Vám říkala, usnesení ještě nebylo odesláno, tak proto jste ho neobdržel. Bylo předáno na
výstupní kontrolu a je připraveno v pořadníku k podpisu, tak příští týden bude pan vedoucí
podepisovat a bude Vám zasláno.

S pozdravem

Městský úřad Žatec
Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí
pracoviště Obránců míru 295
438 24 Žatec

