Ministerstvo dopravy – Odbor pozemních
komunikací

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
PO BOX 9, 110 15 Praha 1
Č. j.: 20/2020-120-STSP/5

ROZHODNUTÍ
Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací (dále jen „ministerstvo), jako věcně
příslušný odvolací orgán podle § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 40 odst. 2 písm. e) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, přezkoumalo na základě odvolání
Aleny Wudyové, nar. 18. 7. 1959, Zvonková 25, 384 51 Horní Planá, ze dne 30. 10. 2019,
rozhodnutí Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje
č. j. KUJC 97071/2019 ze dne 6. 9. 2019, kterým bylo v přezkumném řízení změněno rozhodnutí
Městského úřadu Český Krumlov č. j. MUCK/20167/2018/ODSH/Trn ze dne 20. 4. 2018, kterým
byla povolena stavba „Rekonstrukce silnice III/1634 v úseku Nová Pec – Zadní Zvonková, 3. etapa
(státní hranice km 0,000 – Přední Zvonková km 3,040)“. Ministerstvo rozhodlo podle § 90 odst. 5
správního řádu takto:
Odvolání Aleny Wudyové, nar. 18. 7. 1959, Zvonková 25, 384 51 Horní Planá,
ze dne 30. 10. 2019, se zamítá a rozhodnutí Odboru dopravy a silničního hospodářství
Krajského úřadu Jihočeského kraje č. j. KUJC 97071/2019 ze dne 6. 9. 2019, kterým bylo
v přezkumném řízení změněno rozhodnutí Městského úřadu Český Krumlov
č. j. MUCK/20167/2018/ODSH/Trn ze dne 20. 4. 2018, kterým byla povolena stavba
„Rekonstrukce silnice III/1634 v úseku Nová Pec – Zadní Zvonková, 3. etapa (státní hranice
km 0,000 – Přední Zvonková km 3,040)“, se potvrzuje.
Odůvodnění:
Městský úřad Český Krumlov (dále jen „městský úřad“) vydal rozhodnutí
č. j. MUCK/20167/2018/ODSH/Trn ze dne 20. 4. 2018 (dále jen „stavební povolení“), kterým byla
povolena stavba „Rekonstrukce silnice III/1634 v úseku Nová Pec – Zadní Zvonková, 3. etapa
(státní hranice km 0,000 – Přední Zvonková km 3,040)“ (dále jen „stavba“) a pro provádění stavby
byly stanoveny podmínky. Stavební povolení nabylo právní moci dne 6. 6. 2018.
Dne 12. 2. 2019 byl Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského
kraje (dále jen „krajský úřad“) doručen podnět Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic,
Údolní 567/33, 602 00 Brno, k provedení přezkumného řízení ve věci stavebního povolení.
Krajský úřad usnesením č. j. KUJCK 65718/2019 ze dne 6. 6. 2019 zahájil přezkumné řízení
ve věci stavebního povolení, které vydal městský úřad. Následně vydal krajský úřad rozhodnutí
č. j. KUJC 97071/2019 ze dne 6. 9. 2019 (dále jen rozhodnutí“), kterým bylo v přezkumném řízení
stavební povolení změněno.
Dne 31. 10. 2019 podala Alena Wudyová, nar. 18. 7. 1959, Zvonková 25, 384 51 Horní Planá
(dále jen „odvolatelka“), u držitele poštovní licence poštovní zásilku obsahující odvolání

20/2020-120-STSP/5
ze dne 30. 10. 2019, kterým je napadáno rozhodnutí krajského úřadu, které bylo vydáno
v přezkumném řízení. Odvolatelka napadla výrok rozhodnutí, a to v doplňujícím bodu č. 6, který
se týkal omezení rizika s migrujícími živočichy a snížení rizika hladiny jejich rušení. Písemností
č. j. KUJCK 12807/2019 ze dne 17. 11. 2019 byla odvolatelka vyzvána k doplnění důvodů
odvolání. Ve stanovené lhůtě nebyly důvody doplněny.
Dne 27. 1. 2020 doručil krajský úřad ministerstvu spisovou dokumentaci k provedení
odvolacího řízení.
Ministerstvo se nejprve zabývalo podáním odvolatelky z pohledu jeho včasnosti,
a to s ohledem na zachování lhůty, stanovené pro podání odvolání § 83 odst. 1 správního řádu.
Odvolací lhůta činí 15 dnů plynoucích ode dne oznámení rozhodnutí. Podle § 72 odst. 1 správního
řádu se rozhodnutí oznamuje účastníkům řízení doručením stejnopisu písemného vyhotovení
do vlastních rukou. Rozhodnutí bylo odvolatelce doručeno do vlastních rukou dne 17. 10. 2019.
Odvolatelka podala odvolání k poštovní přepravě u držitele poštovní licence dne 31. 10. 2019.
Jedná se o odvolání podané v zákonné lhůtě.
Podle § 80 odst. 2 správního řádu ministerstvo přezkoumává v odvolacím řízení soulad
napadeného rozhodnutí a řízení, které jeho vydání předcházelo, s právními předpisy. Správnost
stavebního povolení pak přezkoumává jen v rozsahu odvolacích námitek, jinak jen tehdy,
vyžaduje-li to veřejný zájem.
Předmětem odvolacího řízení je rozhodnutí krajského úřadu vydané v přezkumném řízení
vedeném dle § 94 a násl. správního řádu. Podle § 94 odst. 5 správního řádu je správní orgán
povinen v přezkumném řízení šetřit práva nabytá v dobré víře.
Krajský úřad usnesením č. j. KUJCK 65718/2019 ze dne 6. 6. 2019 zahájil přezkumné řízení
ve věci stavebního povolení, které vydal městský úřad.
Ze spisu ministerstvo zjistilo, že krajský úřad vydal rozhodnutí dne 6. 9. 2019. Stavební
povolení nabylo právní moci dne 6. 6. 2018. Ministerstvo konstatuje, že byla dodržena lhůta
pro vydání rozhodnutí v přezkumném řízení, která je stanovena § 97 odst. 2 správního řádu.
V přezkumném řízení bylo krajským úřadem zjištěno, že městský úřad vydal stavební
povolení v rozporu s § 10 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů. Městský úřad do podmínek stavebního povolení nezahrnul podmínky
vyplývající ze závazného stanoviska Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského
úřadu Jihočeského kraje č. j. KUJCK 46092/2015/OZZL ze dne 16. 6. 2015 (dále jen „závazné
stanovisko“), jehož platnost byla prodloužena vyjádřením č. j. KUJCK 35774/2018
ze dne 13. 3. 2018. Krajský úřad provedl změnu stavebního povolení spočívající v tom,
že do podmínek stavebního povolení doplnil podmínky závazného stanoviska, čímž odstranil
nezákonnost stavebního povolení. Krajský úřad změnu náležitě odůvodnil a svůj postup popsal
v odůvodnění rozhodnutí, které splňuje požadavky stanovené § 68 odst. 3 správního řádu.
V přezkumném řízení krajský úřad postupoval také plně v souladu s § 94 odst. 5 správního
řádu a zkoumal, zda rozhodnutím nebudou dotčena práva nabytá v dobré víře, tedy oprávnění
k provádění stavby. I v této části je rozhodnutí krajského úřadu v souladu s § 94 odst. 5 ve spojení
s § 68 odst. 3 správního řádu.
Odvolatelka napadla svým podáním výhradně obsah podmínky č. 6 rozhodnutí krajského
úřadu. Důvody svého odvolání nedoplnila ani na výzvu krajského úřadu. K tomu ministerstvo
uvádí, že doplněná podmínka vychází ze závazného stanoviska a týká se stanovení podmínek
souvisejících s omezením rizika migrujících živočichů a snížení rizika hladiny jejich rušení.
Z těchto důvodů také zahrnuje omezení doby pohybu motorových vozidel a zákaz vjezdu těžkých
nákladních vozidel. Ani v této části rozhodnutí nekonstatuje ministerstvo nezákonnost postupu
krajského úřadu či jeho nesprávnost.
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Na základě uvedených skutečností proto ministerstvo v odvolacím řízení zamítlo odvolání
a potvrdilo napadené rozhodnutí krajského úřadu.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se nelze dále odvolat ani podat rozklad (§ 91 odst. 1 a § 152
správního řádu).
V Praze 20. května 2020
- otisk úředního razítka Ing. Václav Krumphanzl v. r.
ředitel
Odbor pozemních komunikací
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Ministerstva dopravy,
Krajského úřadu Jihočeského kraje, Městského úřadu Český Krumlov a Městského úřadu Horní
Planá, a po této lhůtě vráceno zpět Odboru pozemních komunikací Ministerstva dopravy. Poslední
den této lhůty je dnem doručení.

Vyvěšeno dne:

21. 5. 2020

Sejmuto dne:

……………………..

Krajský úřad Jihočeského kraje, Městský úřad Český Krumlov a Městský úřad Horní Planá,
jsou ve smyslu § 25 odst. 3 správního řádu žádáni o vyvěšení rozhodnutí
č. j. 20/2020-120-STSP/5 na úřední desce a elektronické desce úřadu po dobu 15 dnů. Právní
účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Ministerstva
dopravy.
Obdrží:
Účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona
DS
PRAGOPROJEKT, a.s., Ateliér České Budějovice, Čechova 726, 370 01 České Budějovice
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Horní Planá, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
Správa národního parku Šumava, 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
Město Horní Planá, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá
Státní pozemkový úřad, KPÚ Jihočeský kraj, pobočka Český Krumlov, Rudolfovská 80, 370 01
České Budějovice
SITTER s.r.o., Valtrov 41, 384 51 Horní Planá
Tělocvičná jednota Sokol Lišov, Žižkova 81, 373 72 Lišnov
E.ON distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
Do vlastních rukou
Ing. Jiří Janda, Hůrka 13, 382 26 Horní Planá
Mgr. Lenka Jandová, Hůrka 13, 382 26 Horní Planá
Jan Wudy, Zvonková 25, 384 51 Horní Planá
Alena Wudyová, Zvonková 25, 384 51 Horní Planá
Mgr. Petr Čech, Fügnerova 370, 373 41 Hluboká nad Vltavou
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Jan Diviš, Světlíky 2536/5, 370 10 České Budějovice
Ing. Jan Nestával, Lipová 1104, 373 41 Hluboká nad Vltavou
František Jungvirt, V Domkách 160, 382 26 Horní Planá
Jan Sojka, Sedlice 1, 381 01 Přídolí
Štefan Frnka, Želnava 1, 384 51 Želnava
Mgr. Ivana Legátová, Rekreační 160, 390 01 Tábor
Účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona – veřejnou vyhláškou
Vlastníci pozemků v k. ú. Zvonková p. č.: 198, 150/3, 152/5, 193/14, 201/1, 201/15, 342, 193/8,
201/8, 345/3, 415/3, 456/4, 388/1, 365/9.
K vyvěšení na úřední desce
DS
Ministerstvo dopravy
Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, U Zimního stadionu
1952/2, 370 76 České Budějovice
Městský úřad Český Krumlov, Odbor dopravy a silničního hospodářství, nám. Svornost 1, 381 18
Český Krumlov
Městský úřad Horní Planá, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá
Dotčený orgán státní správy:
DS
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov
Na vědomí:
DS
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic, Údolní 567/33, 602 00 Brno
Na dodejku + spis
Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, U Zimního stadionu
1952/2, 370 76 České Budějovice
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