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KRAJSKÝ ÚŘAD *KUCBX00THUWU* 
JIHOČESKÝ KRAJ  

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu 
Oddělení stavebního řádu 
U Zimního stadionu 1952/2 

370 76  České Budějovice 

 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

R O Z H O D N U T Í  

V ý r o k o v á  č á s t  

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, jako správní 

orgán příslušný podle § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a § 89 odst. 1 a § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, 

obdržel dne 24. 5. 2019 společné odvolání, které mu předal Městský úřad Vyšší Brod, stavební odbor. Toto 

odvolání dne 15. 2. 2019 podali 

Jan Bolebruch, Pohraniční stráže 315, 382 73  Vyšší Brod,  

Bc. Nicole Draxlerová, Zahradní 274, 382 73  Vyšší Brod,  
Jan Furik, Míru 266, 382 73  Vyšší Brod,  

a Anna Meredová, Hlavní 947/93, Poštorná, 691 41  Břeclav,  

proti rozhodnutí č.j.: MEUVB-6116/2018-stav, spis. zn.: MEUVB 4721/2018-TĎ ze dne 28. 1. 2019, které vydal 
Městský úřad Vyšší Brod, stavební odbor, a jímž bylo podle § 80 a 92 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto o změně využití území 
pro účel nazvaný  

Dočasná stavba modernizace skiareálu Lipno - Sal východ do 31. 12. 2030  

na pozemku parc. č. 740/1, parc. č. 759, parc. č. 760/2, parc. č. 762/1, parc. č. 762/3, parc. č. 762/6, 

parc. č. 762/8, parc. č. 763/2, parc. č. 763/4, parc. č. 764, parc. č. 767/2, parc. č. 779, parc. č. 780/2, 

parc. č. 780/3, parc. č. 780/10, parc. č. 780/11, parc. č. 780/12, parc. č. 780/21, parc. č. 780/23, 
parc. č. 780/25, parc. č. 780/28, parc. č. 780/31, parc. č. 780/32, parc. č. 780/34, parc. č. 780/37, 

parc. č. 780/38, parc. č. 780/39, parc. č. 780/40, parc. č. 782, parc. č. 783/2, parc. č. 790/2 v katastrálním 
území Lipno nad Vltavou, parc. č. 68/2, parc. č. 68/4, parc. č. 86/2, parc. č. 96/6, parc. č. 99 v katastrálním 

území Dvorečná.  

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, přezkoumal 
napadené rozhodnutí č.j.: MEUVB-6116/2018-stav, spis. zn.: MEUVB 4721/2018-TĎ ze dne 28. 1. 2019, které 

vydal Městský úřad Vyšší Brod, stavební odbor, v rozsahu podle § 89 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění účinném do 31. 12. 2017, a rozhodl takto: 

Rozhodnutí č.j.: MEUVB-6116/2018-stav, spis. zn.: MEUVB 4721/2018-TĎ ze dne 28. 1. 2019, které vydal 
Městský úřad Vyšší Brod, stavební odbor, se podle ust. § 90 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění účinném do 31. 12. 2017,  

r u š í  

a věc se  

v r a c í  

k novému projednání správnímu orgánu I. stupně.  

Naše č. j.: KUJCK 84722/2019  
Sp. zn.: OREG/60513/2019/joch 
  
Vyřizuje: Ing. Josef Chmel 
Telefon: 386 720 337 
  
Datum: 12. 8. 2019 
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Účastníci odvolacího řízení podle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění účinném 
do 31. 12. 2017:  

LIPNO SERVIS s.r.o., IČ: 26016885, Lipno nad Vltavou 307, 382 78  Lipno nad Vltavou, 
kterou zastupuje IVBA spol. s r.o., IČ: 28070194, Mánesova 345/13, České Budějovice 6, 

370 01  České Budějovice.  

 
 

O d ů v o d n ě n í  

Dnem 1. 11. 2018 vstoupila v účinnost novela zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (zákon č. 176/2018 Sb.), 

která v Čl. II přechodná ustanovení bod 1. uvádí, že „zahájená řízení, která nebyla pravomocně skončena 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 500/2004 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona“, tudíž Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, 

územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný odvolací orgán, v souladu s tímto ustanovením 
novelizovaného správního řádu vedl i po dni 31. 10. 2018 řízení o odvolání podle právních předpisů 

dosavadních, tj. podle zákona č. 500/2004 Sb., platného a účinného do 31. 12. 2017 (dále jen „správní řád“).  

Dnem 1. 1. 2018 nabyl účinnosti zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, 

v platném znění (dále jen „stavební zákon“), který v čl. II bod 10. stanoví cit.: „Správní řízení, která nebyla 
pravomocně ukončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí stavební úřad podle dosavadních 
právních předpisů“. Proto bylo v celém řízení, tedy i v řízení odvolacím, postupováno podle příslušných 
ustanovení zákona č.  183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

účinném do 31. 12. 2017 (dále jen „stavební zákon“).  

Územní řízení o změně využití území pro účel nazvaný „Dočasná stavba modernizace skiareálu Lipno - Sal 
východ do 31. 12. 2030“ na pozemcích parc. č. 740/1, 759, 760/2, 762/1, 762/3, 762/6, 762/8, 763/2, 763/4, 

764, 767/2, 779, 780/2, 780/3, 780/10, 780/11, 780/12, 780/21, 780/23, 780/25, 780/28, 780/31, 780/32, 
780/34, 780/37, 780/38, 780/39, 780/40, 782, 783/2, 790/2 v katastrálním území Lipno nad Vltavou, 

parc. č. 68/2, 68/4, 86/2, 96/6, 99 v katastrálním území Dvorečná, bylo totiž zahájeno podáním žádosti dne 
26. 7. 2016 a dosud nebylo pravomocně ukončeno, a proto je vedeno podle správního řádu (ve znění účinném 

do 31. 12. 2017) a stavebního zákona (ve znění účinném do 31. 12. 2017), které byly platné v době zahájení 

řízení.  

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu (dále jen též 

„odvolací správní orgán“, popř. „krajský úřad“), obdržel od Městského úřadu Vyšší Brod, stavebního odboru 
(dále jen „stavební úřad“, popř. „správní orgán I. stupně“), shora uvedené odvolání spolu se spisovým 

materiálem a stanoviskem.  

Dne 26. 7. 2016 stavební úřad obdržel žádost, kterou podala společnost LIPNO SERVIS s.r.o., IČ: 26016885, 
se sídlem Lipno nad Vltavou 307, 382 78  Lipno nad Vltavou, kterou zastupuje IVBA spol. s r.o., IČ: 28070194, 

se sídlem Mánesova 345/13, 370 01  České Budějovice, a kterou požádala o vydání rozhodnutí o změně využití 

území pro účel nazvaný „Dočasná stavba modernizace skiareálu Lipno - Sal východ do 31. 12. 2030“ 
na pozemcích parc. č. 740/1, 759, 760/2, 762/1, 762/3, 762/6, 762/8, 763/2, 763/4, 764, 767/2, 779, 780/2, 

780/3, 780/10, 780/11, 780/12, 780/21, 780/23, 780/25, 780/28, 780/31, 780/32, 780/34, 780/37, 780/38, 
780/39, 780/40, 782, 783/2, 790/2 v katastrálním území Lipno nad Vltavou, parc. č. 68/2, 68/4, 86/2, 96/6, 

99 v katastrálním území Dvorečná. Zmíněná stavba zahrnuje terénní úpravy za účelem vybudování čtyř 

sjezdových tratí ST 1, ST 2, ST 3 a ST 4 napojených na již povolenou sjezdovou trať ST 5 a propojovací úsek 
SKIROUTA. K žádosti byla přiložena plná moc pro zastupování zmocnitele zmocněncem. K žádosti bylo dále 

připojeno vyjádření ze dne 6. 5. 2016 odboru životního prostředí zemědělství a lesnictví Krajského úřadu 
Jihočeského kraje s konstatováním, že, jak bylo uvedeno v závěru zjišťovacího řízení 

č.j. KUJCK 10160/2015/OZZL ze dne 30. 1. 2015, záměr nebude posuzován z hlediska zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně souvisejících zákonů (zákon o posuzování 

vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů; souhlasné vyjádření ze dne 1. 4. 2016 odboru 

dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov; souhlasné závazné stanovisko ze dne 
24. 3. 2016 Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, coby dotčeného orgánu státní správy na úseku 

požární ochrany; podmíněné společné vyjádření ze dne 15. 3. 2016 odboru životního prostředí a zemědělství 
Městského úřadu Český Krumlov. Dále bylo přiloženo souhlasné závazné stanovisko ze dne 14. 3. 2016 

Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích a souhlasná vyjádření obcí 

Lipno nad Vltavou a Loučovice k navrhovanému záměru.  
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Do spisu je rovněž vloženo odborné vyjádření ze dne 12. 12. 2017 odboru územního plánování a památkové 
péče Městského úřadu Český Krumlov k souladu záměru s územně plánovací dokumentací obcí, v jejichž 

správních územích má být navrhovaný záměr realizován. Zmíněný správní orgán shledal záměr jako splňující 
regulativy využití funkčních ploch, a tím i v souladu s územně plánovací dokumentací, avšak upozornil na to, 

že část stavby se nachází v ploše regionálního biokoridoru a střet stavby je nutné řešit v navazujících řízeních, 

přičemž je nezbytné vyžádat si stanovisko příslušného dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany 
přírody.  

Součástí spisu jsou i vyjádření vlastníků a správců sítí, a sice vyjádření ze dne 20. 2. 2018 společnosti Česká 

telekomunikační infrastruktura, a.s., IČ: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha, s tím, 
že se v zájmovém území nacházejí sítě elektronických komunikací včetně jejich ochranných pásem, vyjádření 

ze dne 27. 3. 2018 společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice 7, 370 01  České Budějovice, k existenci zařízení distribuční soustavy plynu s tím, že se 

v zájmovém území žádné zařízení nenachází a vyjádření ze dne 5. 4. 2018 téže společnosti k existenci zařízení 

elektrické sítě s upozorněním, že se v zájmovém území nachází nadzemní vedení VN a VVN včetně jejich 
ochranného pásma, přičemž investor je povinen zajistit si souhlas společnosti s činností v ochranných 

pásmech, souhlasné vyjádření ze dne 16. 5. 2018 společnosti ČD Telematika a.s., IČ: 61459445, se sídlem 
Pernerova 2819/2a, Žižkov, 130 00 Praha.  

Dále spis obsahuje vyjádření ze dne 17. 5. 2018 Správy železniční dopravní cesty, s.o., oblastního ředitelství 
Plzeň; a vyjádření Povodí Vltavy, s.p., k navrhovanému účelu ze dne 27. 4. 2018.  

Dne 24. 5. 2018 vydalo Ministerstvo vnitra, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, 

souhlasné závazné stanovisko k navrhovanému záměru.  

Dne 23. 5. 2018 vydala společnost Lesy České republiky, s.p., krajské ředitelství České Budějovice, 

IČ: 421964512, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové, podmíněný 
souhlas se stavbou, který stavební úřad obdržel dne 22. 1. 2019.  

Pokud jde o dokumentaci pro územní rozhodnutí, je ve spisu založena výkresová dokumentace zpracovaná 

oprávněnou osobou - Ing. Martinem Krupauerem, autorizovaným architektem, z července 2018, obsahující 
průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu a situační výkresy (situační výkres širších vztahů, celkový 

situační výkres území dotčených změnou a katastrální situační výkres).  

První úkonem stavebního úřadu v daném řízení je pak až opatření č.j.: MEUVB-4727/2018-stav, 

spis. zn.: MEUVB 4721/2018-TĎ ze dne 7. 8. 2018, kterým stavební úřad oznámil zahájení „územního řízení 

o žádosti podané dne 7.8.2018 o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Dočasná stavba 
modernizace skiareálu Lipno - Sal východ“ na pozemcích parc. č. 452/2, 522, 740/1, 759, 760/2, 762/1, 

762/3, 762/5, 762/6, 762/7, 762/8, 763/2, 763/4, 764, 767/1, 767/2, 779, 780/1, 780/2, 780/3, 780/10, 
780/11, 780/12, 780/14, 780/21, 780/23, 780/25, 780/27, 780/28, 780/29, 780/30, 780/31, 780/32, 780/34, 

780/35, 780/37, 780/38, 780/39, 780/40, 782, 783/2, 7780/16 v katastrálním území Lipno nad Vltavou, 
parc. č. 68/2, 68/3, 68/4, 86/2, 96/6, 99, 790/2 v katastrálním území Dvorečná“. V písemnosti bylo uvedeno, 

že dotčené orgány státní správy mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost 

připomínky do 10. 9. 2018 s tím, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám 
nebude přihlédnuto. Písemnost obsahuje poučení účastníků řízení o jejich právech a povinnostech. Vzhledem 

k tomu, že předmětný záměr je projednáván v řízení s velkým počtem účastníků, tak se v souladu s § 87 
odst. 1 stavebního zákona oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení oznamovaly podle § 144 odst. 6 

správního řádu, tj. veřejnou vyhláškou s výjimkou účastníků dle § 27 odst. 1 správního řádu; současně podle 

§ 87 odst. 3 stavebního zákona u záměrů zasahujících do území několika obcí se doručuje oznámení 
o zahájení řízení a další úkony v řízení vyvěšením na úředních deskách příslušných obecních úřadů; obci, která 

je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b), se doručuje jednotlivě a dnem vyvěšení je den vyvěšení 
na úřední desce správního orgánu, který je stavebním úřadem. Veřejnou vyhláškou se podle § 25 odst. 2 

správního řádu doručuje vyvěšením na úředních deskách příslušných orgánů státní správy, kterými jsou 
Městský úřad Vyšší Brod, Obecní úřad Lipno nad Vltavou a Obecní úřad Loučovice, po dobu nejméně 15 dnů 

ode dne vyvěšení a zároveň formou umožňující dálkový přístup. Stejným způsobem pak byly, výše uvedeným 

účastníkům řízení, doručovány písemnosti v celém řízení o změně využití území. Na úřední desce Městského 
úřadu Vyšší Brod byla tato písemnost vyvěšena od 7. 8. 2018 do 23. 8. 2018, na úřední desce Obecního úřadu 

Lipno nad Vltavou od 7. 8. 2018 do 23. 8. 2018 a na úřední desce Obecního úřadu Loučovice od 8. 8. 2018 
do 24. 8. 2018.  

Do spisu je vloženo (bez otisku razítka podatelny městského úřadu) podmíněné závazné stanovisko 

č.j.: KUJCK 152658/2018/OZZL, sp.zn.: OZZL 143160/2018/jabj ze dne 17. 12. 2018 vydané odborem 
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životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje, coby dotčeného orgánu státní 
správy na úseku ochrany lesa, na základě žádosti podané dne 22. 11. 2018 žadatelem. 

Dne 15. 1. 2019 obdržel stavební úřad podmíněné závazné stanovisko č.j: MUCK 57739/2018/OŽPZ/Du, 
spis. zn.: S-MUCK 57739/2018/2 ze dne 14. 1. 2019 odboru životního prostředí a zemědělství Městského 

úřadu Český Krumlov, coby dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, 

k navrhovanému záměru vyhotovené na základě žádosti podané dne 8. 11. 2018 žadatelem a doplněné dne 
9. 1. 2019.  

Do spisu je vloženo vyjádření ze dne 22. 1. 2019 vydané společností Lesy České republiky, s.p., krajské 
ředitelství České Budějovice, které obdržel stavební úřad a které obsahuje doplňující podmínky k souhlasu 

ze dne 23. 5. 2018 vydanému zmíněnou společností.  

Územním rozhodnutím č.j.: MEUVB-6116/2018-stav, spis. zn.: MEUVB 4721/2018-TĎ ze dne 28. 1. 2019 
stavební úřad podle § 80 a 92 stavebního zákona a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl o změně využití 

území pro účel nazvaný „Dočasná stavba modernizace skiareálu Lipno - Sal východ do 31. 12. 2030“ 
na pozemku parc. č. 740/1, parc. č. 759, parc. č. 760/2, parc. č. 762/1, parc. č. 762/3, parc. č. 762/6, 

parc. č. 762/8, parc. č. 763/2, parc. č. 763/4, parc. č. 764, parc. č. 767/2, parc. č. 779, parc. č. 780/2, 
parc. č. 780/3, parc. č. 780/10, parc. č. 780/11, parc. č. 780/12, parc. č. 780/21, parc. č. 780/23, 

parc. č. 780/25, parc. č. 780/28, parc. č. 780/31, parc. č. 780/32, parc. č. 780/34, parc. č. 780/37, 
parc. č. 780/38, parc. č. 780/39, parc. č. 780/40, parc. č. 782, parc. č. 783/2, parc. č. 790/2 v katastrálním 

území Lipno nad Vltavou, parc. č. 68/2, parc. č. 68/4, parc. č. 86/2, parc. č. 96/6, parc. č. 99 v katastrálním 

území Dvorečná. Současně plošně vymezil navrhovaný záměr, vedlejším výrokem stanovil podmínky pro nové 
využití pozemků a ve výroku označil účastníka řízení, na kterého se vztahuje rozhodnutí stavebního úřadu. 

V části odůvodnění stavební úřad popsal svůj postup předcházející vydání územního rozhodnutí, uvedl, 
že přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou 

ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy, 

záměr vyhovuje obecným požadavkům na využitím území a soulad záměru s územně plánovací dokumentací 
potvrzuje vyjádření odboru územního plánování a památkové péče Městského úřadu Český Krumlov. Dále 

stavební úřad vyjmenoval jednotlivá stanoviska dotčených orgánů státní správy s tím, že stanoviska sdělili 
i správci sítí (bez bližšího rozlišení). Stavební úřad uvedl, že zajistil soulad předložených závazných stanovisek 

a zahrnul je do podmínek rozhodnutí (není patrné z vedlejšího výroku). Dále stavební úřad vyjmenoval 

jednotlivé účastníky řízení, avšak vymezený okruh účastníků nezdůvodnil. V části poučení byli účastníci řízení 
seznámeni s možností podat odvolání proti vydanému rozhodnutí. Na úřední desce Městského úřadu Vyšší 

Brod bylo toto rozhodnutí vyvěšeno od 29. 1. 2019 do 14. 2. 2019 (na úřední desce Obecního úřadu Lipno 
nad Vltavou a na úřední desce Obecního úřadu Loučovice pak rovněž od 29. 1. 2019 do 14. 2. 2019), dnem 

vyvěšení je dle § 87 odst. 3 stavebního zákona den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který je 
stavebním úřadem.  

Výše uvedené možnosti odvolat se využili Bc. Nicole Draxlerová, bytem Zahradní 274, 382 73  Vyšší Brod; 

Jan Bolebruch, bytem Pohraniční stráže 315, 382 73  Vyšší Brod; Jan Furik, bytem Míru 266, 382 73  Vyšší 
Brod; a Anna Meredová, bytem Hlavní 947/93, Poštorná, 691 41  Břeclav, když dne 15. 2. 2019 (dále jen 

též „odvolatelé“), společným odvoláním napadli rozhodnutí č.j.: MEUVB-6116/2018-stav, 
spis. zn.: MEUVB 4721/2018-TĎ ze dne 28. 1. 2019 vydané stavebním úřadem. V odvolání bylo uvedeno, 

že jmenovaní s vydaným rozhodnutím nesouhlasí, že terénní úpravy mohou narušit dosavadní ráz krajiny 

a změnit vzhled okolí, přičemž oni, coby osoby, které zde řadu let žijí, budou tak záměrem postiženi. Současně 
namítali šíření hluku ze sjezdovek a to, že požadují zpracování hlukové studie a detailnější popis navrhovaných 

terénních úprav. Současně zmínili, že pokud investor navrhuje odškodnění osob, které podepsali podané 
odvolání, aby je vyrozuměl jednotlivě.  

Stavební úřad písemností č.j.: MEUVB-1427/2019-stav, spis. zn.: MEUVB 4721/2018-TĎ ze dne 11. 3. 2019 
vyrozuměl účastníky řízení o podaném odvolání, tj. podle § 86 odst. 2 správního řádu zaslal stejnopis 

podaného odvolání všem účastníkům, kteří se mohli proti rozhodnutí odvolat, a vyzval je, aby se k němu 

vyjádřili. K podanému odvolání se ve stanovené 6denní lhůtě ode dne doručení oznámení vyjádřil žadatel 
a společnost Lesy České republiky, s.p. Žadatel k obsahu odvolání konstatoval, že není zřejmé, zda se jedná 

o odvolání či námitky do řízení uplatněné opožděně a že v podané písemnosti je požadováno odškodnění 
podatelů za škody, které dosud nevznikly. K námitkám žadatel uvedl, že v rámci zjišťovacího řízení bylo 

dovozeno, že záměr nemá vliv na životní prostředí a hluk nemusí být posuzován, že terénní úpravy nebudou 

takřka prováděny, protože sjezdové tratě kopírují terén a že v řízení odvolatelé neuplatnili žádné námitky. 
Společnost Lesy České republiky, s.p., uvedla, že k záměru vydala souhlas, který zůstává i nadále v platnosti.  
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Dne 28. 3. 2019 proběhlo na stavebním úřadě ústní jednání mezi žadatelem a jedním z odvolatelů, ze kterého 
byl sepsán protokol. Do protokolu stavební úřad uvedl, že cit.: „odvolatel byl seznámen s podklady na základě, 
kterých bylo ve věci rozhodnuto“, Bc. Nicole Draxlerová, coby jeden z odvolatelů, prohlásila do protokolu, 
že na svém odvolání ze dne 12. 2. 2019 trvá. Žadatel pak trval na svém vyjádření k podanému odvolání, navíc 

požadoval zamítnutí odvolání.  

Vzhledem k tomu, že stavební úřad neshledal podmínky pro zrušení nebo změnu rozhodnutí podle § 87 
správního řádu, předal odvolání spolu se spisovým materiálem odvolacímu správnímu orgánu, který je obdržel 

dne 10. 4. 2019.  

Dne 13. 5. 2019 se dostavila na krajský úřad Ing. Iva Barabášová, jednatelka společnosti IVBA spol. s r.o., 

zmocněnce společnosti LIPNO SERVIS s.r.o., a do protokolu mimo jiné uvedla, že sídlo společnosti, jejíž je 
jednatelkou, se za dobu řízení změnilo a předložila plnou moc s uvedením současných kontaktních údajů. 

Jmenovaná konstatovala, že z oznámení záměru podle přílohy zákona o posuzování vlivu na životní prostředí 

nevyplývá nutnost předkládat hlukovou studii a že tato skutečnost nevyplývá ani ze závěru zjišťovacího řízení 
vydaného odborem životního prostředí zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje, 

že z vyjádření odboru územního plánování a památkové péče Městského úřadu Český Krumlov, coby úřadu 
územního plánování, vyplývá, že navrhovaný záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací obcí, 

v jejichž správních územích má být realizován, a že nesouhlasí s pátou odrážkou stanoviska stavebního úřadu 

ze dne 8. 4. 2019, kde je uvedeno, že námitky odvolatele byly řešeny dotčenými orgány státní správy a byly 
zahrnuty do podmínek rozhodnutí. Rovněž konstatovala, že se domnívá, že podané odvolání nemá náležitosti 

uvedené § 37 odst. 2 správního řádu a že požadavek odvolatelů na odškodnění je velice nestandardní.  

Odvolací správní orgán následně po kontrole úplnosti stavebním úřadem předloženého spisového materiálu 

zjistil, že ten není kompletní. Proto byl spisový materiál vrácen správnímu orgánu I. stupně ke kompletaci 
s pokynem, aby byl odvolacímu orgánu předložen kompletní správní spis, na jehož základě lze teprve 

rozhodnout o podaném odvolání.  

Následně stavební úřad doplnil spis a předal odvolání spolu se spisovým materiálem odvolacímu správnímu 
orgánu, který je obdržel dne 24. 5. 2019.  

Po telefonní výzvě odvolacího správního orgánu stavební úřad dne 19. 7. 2019 doplnil sejmutou veřejnou 
vyhlášku vyvěšenou na úřední desce Obecního úřadu Lipno nad Vltavou. 

Odvolací správní orgán nejprve posoudil, zda jsou naplněny podmínky řádně podaného odvolání, pokud jde 

o jeho přípustnost a včasnost, tj. zda odvolání bylo podáno oprávněným subjektem a v odvolací lhůtě podle 
ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu, a zjistil, že napadené územní rozhodnutí bylo osobám uvedeným 

v § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona [v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona bylo 
doručováno způsobem uvedeným v § 144 odst. 6 správního řádu (řízení s velkým počtem účastníků)] 

doručováno veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce správního orgánu, který rozhodnutí vydal, 

a zveřejněno i na úředních deskách obcí, na jejichž území má být záměr uskutečněn. Napadené rozhodnutí 
bylo vyvěšeno na úřední desce stavebního úřadu Vyšší Brod dne 29. 1. 2019 a sejmuto dne 14. 2. 2019, 

z toho plyne, že doba pro vyvěšení stanovená zákonem byla dodržena a za den doručení (oznámení) 
rozhodnutí se podle správního řádu počítá 15. den po vyvěšení, což je v tomto případě den 13. 2. 2019. 

Všichni odvolatelé, tj. Bc. Nicole Draxlerová, Jan Bolebruch, Jan Furik i Anna Meredová jsou účastníky řízení 
dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona. Odvolání bylo podáno dne 15. 2. 2019, tedy v patnáctidenní 

odvolací lhůtě v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 správního řádu. Z výše uvedeného je patrné, že odvolání 

bylo podáno včas a že je přípustné, a proto bylo možné o něm rozhodnout jedním ze způsobů uvedených 
v ustanovení § 90 správního řádu.  

Pokud není v odvolání jednoznačně uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, resp. jeho 
výrokovou část, pak platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí, v daném případě odvolatelé napadají 

rozhodnutí v celém rozsahu.  

V odvolacím řízení vycházel odvolací správní orgán z ustanovení § 89 odst. 2 správního řádu, kde je uvedeno, 
že odvolací správní orgán přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a postup, který jeho vydání 

předcházel, s právními předpisy. Odvolací správní orgán přezkoumal napadené rozhodnutí v souladu s § 89 
odst. 2 správního řádu, přičemž dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí i samotný postup orgánu I. stupně 

vykazuje vady, které je nezbytné napravit. V souvislosti s tímto závěrem se přitom zabýval i otázkou, zda je 
možné tyto vady napravit cestou změny napadeného rozhodnutí, nicméně dospěl k závěru, že v daném 

případě to není možné, a proto přistoupil k jeho úplné negaci a vrácení celé záležitosti zpět správnímu orgánu 

I. stupně k novému projednání. Odvolací správní orgán by sice před zvolením tohoto způsobu vyřízení odvolání 
měl vždy zvažovat, zda z důvodů hospodárnosti či účelnosti nelze, aby sám řízení doplnil a pak o odvolání 
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rozhodl některým z ostatních možných způsobů, avšak to je možno pouze za situace, nebude-li takový postup 
na újmu práv účastníků řízení, řádného zjištění stavu věci, o němž nelze mít pochyby, a nebude-li přesunem 

podstatnější části nalézacího řízení před odvolacím správním orgánem porušena zásada dvojinstančnosti 
správního řízení, k čemuž by v daném případě zcela bezpochyby došlo.  

Pokud jde o dikci výše uvedeného ustanovení, které stanoví rozsah, v němž odvolací správní orgán 

přezkoumává odvoláním napadené rozhodnutí a řízení, které vydání tohoto rozhodnutí předcházelo, lze uvést 
následující. V prvé řadě, že odvolací orgán může v řízení II. stupně přezkoumávat jen to, co bylo předmětem 

řízení v prvém stupni a dále pak, že v plném rozsahu je povinen přezkoumat soulad napadeného rozhodnutí 
s právními předpisy. Pokud jde o věcnou správnost napadeného rozhodnutí, pak činí tento přezkum pouze 

v rozsahu námitek uvedených v odvolání, nad jejich rámec pak jen tehdy, pokud to vyžaduje veřejný zájem, 
neboť je povinností správních orgánů, tj. i orgánu odvolacího, ve smyslu § 2 odst. 4 správního řádu dbát 

na to, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejnými zájmy chráněnými zvláštními předpisy. Při přezkoumávání 

řízení, které předcházelo vydání napadeného rozhodnutí je dále pak odvolací orgán povinen respektovat 
hledisko procesní ekonomie, tj. nepřihlížet k takovým vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly 

mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy, popř. na jeho věcnou správnost.  

Vzhledem ke skutečnosti, že ze strany odvolacího správního orgánu nebylo nutné doplňovat podklady 

pro rozhodnutí a v dané věci bylo možno rozhodovat na základě spisového materiálu správního orgánu 

I. stupně, nesvolával již odvolací správní orgán ústní jednání, ani neseznamoval účastníky řízení se spisovým 
materiálem v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu. 

Odvolací správní orgán tedy přezkoumal napadené rozhodnutí č.j.: MEUVB-6116/2018-stav, 
spis. zn.: MEUVB 4721/2018-TĎ ze dne 28. 1. 2019 stavebního úřadu a správní řízení, které jeho vydání 

předcházelo, ve smyslu výše uvedeného, přičemž zjistil následující vady.  

Stavební úřad obdržel žádost dne 26. 7. 2016, která, jak plyne z předloženého správního spisu, nebyla úplná, 

přesto stavební úřad nepostupoval podle § 86 odst. 5 stavebního zákona, tj. nevyzval žadatele k odstranění 

nedostatků žádosti a řízení nepřerušil. Naopak vyčkal další cca 2 roky, během kterých žadatel sám postupně 
doplnil žádost a pak teprve oznámil zahájení řízení, čímž se v řízení dopustil nečinnosti. Nicméně tuto vadu 

v současné době již dodatečně zhojit nelze.  

Formulace opatření č.j.: MEUVB-4727/2018-stav, spis. zn.: MEUVB 4721/2018-TĎ ze dne 7. 8. 2018, 

jímž stavební úřad oznámil zahájení řízení je nejen zmatečná, ale i značně zavádějící. Stavební úřad totiž 

oznámil tímto opatřením zahájení řízení o umístění stavby, které však bylo vedeno samostatně, a nikoliv řízení 
o změně využití území. Předmět řízení pak nebyl vymezen ani zcela shodně se žádostí, protože z něho 

nevyplývalo, že se jedná o dočasný záměr a některé z pozemků, jichž se navrhovaný záměr týkal, měly 
z důvodu změn, k nimž došlo od podání žádosti, jiná parcelní čísla, tj. výčet uvedených pozemků 

nekoresponduje s podanou žádostí. Navíc je ve zmíněném opatření uvedeno, že žádost byla podána dne 

7. 8. 2018, ačkoliv ve skutečnosti byla podána již dne 26. 7. 2016.  

Za zásadní pochybení stavebního úřadu je nutno považovat, že ve smyslu § 3 správního řádu nezjistil stav 

věci, o kterém nejsou důvodné pochybnosti, neboť předložené podklady a zjištěné skutečnosti nepostačovaly, 
resp. nebyly takovými, o které bylo možno opřít napadené rozhodnutí. Ve spisu jsou totiž obsažena závazná 

stanoviska dotčených orgánů státní správy, stanoviska a vyjádření správců a vlastníků sítí technické a dopravní 
infrastruktury, která byla vydána dříve, než je datum zpracování výkresové dokumentace záměru, 

což s ohledem na skutečnost, že během řízení došlo k úpravám projektové dokumentace navozuje 

pochybnosti o tom, zda je bylo možno bez dalšího použít jako podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu.  

Stavební úřad nepostupoval v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu, když před vydáním napadeného 

rozhodnutí neseznámil účastníky řízení s podklady pro rozhodnutí a neumožnil jim vyjádřit se k nim, 
a to přestože koncentraci řízení stanovil stavební úřad dokonce v době, kdy ještě podaná žádost neměla 

všechny náležitosti upravené stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a teprve následně bylo do spisu 

doplněno závazné stanovisko č.j.: KUJCK 152658/2018/OZZL, sp.zn.: OZZL 143160/2018/jabj ze dne 
17. 12. 2018 vydané odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje, 

závazné stanovisko č.j: MUCK 57739/2018/OŽPZ/Du, spis. zn.: S-MUCK 57739/2018/2 ze dne 14. 1. 2019 
(v rozhodnutí stavebního úřadu nesprávně uvedeno vydání v roce 2016) odboru životního prostředí 

a zemědělství Městského úřadu Český Krumlov, a vyjádření ze dne 22. 1. 2019 vydané společností Lesy České 
republiky, s.p., krajské ředitelství České Budějovice. Právo účastníka řízení navrhovat důkazy, vyjadřovat svá 

stanoviska a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí představuje základní součásti práva na spravedlivý proces 

(čl. 6 Evropské úmluvy o lidských právech a svobodách, čl. 36 Listiny základních práv a svobod). Toto právo 
velmi úzce souvisí se základními zásadami činnosti správních orgánů, resp. správního řízení (zejména 

se zásadou materiální a objektivní pravdy - § 3 správního řádu), potom konkrétněji se jmenovitými pravidly, 
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upravujícími vedení a průběh správního řízení. Je porušením principu právního státu, který je zakotven v čl. 1 
Ústavy České republiky, pokud správní orgán nedá účastníku řízení možnost vyjádřit se k podkladům 

rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění a nadřízený správní orgán v rámci odvolacího řízení k této okolnosti 
nepřihlédne. Ze stávající dikce správního řádu je tak třeba dovozovat, že správní orgán nemůže po ukončení 

shromažďování podkladů přistoupit k vyhotovení a vydání meritorního rozhodnutí, ale musí vždy nejprve 

účastníky řízení vyrozumět o tom, že bylo ukončeno shromažďování podkladů (tj. poté, co bylo ukončeno) 
a současně jim nabídnout seznámit se s danými podklady a navrhnout jejich případné doplnění. Účastník řízení 

si sám nemůže učinit právně relevantní úsudek o tom, kdy je ukončeno shromažďování podkladů, z výzvy 
správního orgánu k seznámení musí být patrné, že shromažďování podkladů bylo ukončeno. Poskytovaná 

možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí musí být reálná v čase, tj. lhůtu pro možné seznámení je 
nutné stanovit přiměřenou, přičemž seznámení se s podklady je právem účastníků, nikoliv jejich povinností. 

Pokud lhůta pro seznámení s podklady uplyne marně, nebrání správnímu orgánu nic ve vyhotovení a vydání 

rozhodnutí.  

Skutečnost, že výše zmíněná závazná stanoviska a vyjádření, tj. závazné stanovisko 

č.j.: KUJCK 152658/2018/OZZL, sp.zn.: OZZL 143160/2018/jabj ze dne 17. 12. 2018 vydané 
odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje; 

č.j: MUCK 57739/2018/OŽPZ/Du, spis. zn.: S-MUCK 57739/2018/2 ze dne 14. 1. 2019 odboru životního 

prostředí a zemědělství Městského úřadu Český Krumlov, a vyjádření ze dne 22. 1. 2019 vydané společností 
Lesy České republiky, s.p., krajské ředitelství České Budějovice, obsahovala podmínky pak stavební úřad 

pominul, tj. ani nevyzval žadatele k úpravě podané žádosti, resp. dokumentace ve vazbě na ty podmínky 
zmíněných závazných stanovisek, které bylo nezbytné přímo do návrhu promítnout, stejně jako ostatní 

konkrétní podmínky nepřevzal do vedlejšího výroku napadeného rozhodnutí.  

Stavební úřad nevyzval žadatele ani k doplnění žádosti výkresové dokumentace z července 2018, přestože 

nebyla úplná, resp. neměla náležitosti požadované v příloze č. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění účinném do 31. 12. 2017. V souhrnné technické zprávě jsou uvedeny nesprávné údaje (např. 
sněhová oblast. IV. se základní tíhou sněhu s0 = 1,5 kN/m2, přičemž však od roku 2011 dle mapy zatížení 

sněhem na zemi, přístupné na webových stránkách Českého hydrometeorologického institutu je pro danou 
lokalitu zatížení vyšší), ve výkresové dokumentaci nejsou zobrazena ochranná pásma vedení, pouze jejich osy. 

Výkresy zobrazující změnu využití území v dostatečně přehledném měřítku neobsahují základní svislé řezy, 

nejsou dokumentovány navržené terénní úpravy, úroveň stávajícího a upraveného terénu s vyznačením 
hladiny spodní vody; chybí zákres řešení odvodnění území v případě změn odtokových poměrů, pouze 

v souhrnné technické zprávě jsou navrhovaná změna v území a navrhovaná opatření v území popsána.  

Co se týče vlastního napadeného rozhodnutí, pak lze mít výhrady především k jeho vedlejšímu výroku, kterým 

byly stanoveny podmínky pro nové využití pozemků. Stavební úřad totiž v podmínce v bodu 1. uvedl, 

že navrhovaná změna v území bude provedena podle projektové dokumentace, avšak dále v bodu 5. uložil, 
a to pouze obecně, vyřešení podmínek stanovených dotčenými orgán v závazných stanoviscích. Dále v bodu 6. 

je uvedena podmínka dořešení křížení sjezdovek se stávajícími lesními cestami, což však mělo být již vyřešeno 
ve výkresové dokumentaci. V pravomoci stavebního úřadu ani není, byť na základě požadavku dotčeného 

orgánu, upravovat stavební záměr žadatele, k takové úpravě ho měl vyzvat, jak již bylo zmíněno výše.  

Jelikož se jedná o řízení zahájené podáním žádosti dne 26. 7. 2016, tj. v době účinnosti stavebního zákona 

ve znění účinném do 31. 12. 2017 (z napadeného rozhodnutí, ani ostatních písemností ve spisu nelze seznat, 

zda stavební úřad přechodná ustanovení zákona č. 225/2017 Sb. respektoval), jehož § 90 stanovoval, 
že stavební úřad posuzuje soulad záměru s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního 

plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot 
v území [viz § 90 písm. a) a písm. b) stavebního zákona ve znění účinném do 31. 12. 2017], měl stavební 

úřad sám zhodnotit soulad navrhovaného záměru s územně plánovací dokumentací obcí, v jejichž správních 

obvodech se navrhovaný záměr nachází. Nebylo možné pouze odkázat na odborné vyjádření ze dne 
12. 12. 2017 odboru územního plánování a památkové péče Městského úřadu Český Krumlov týkající se 

souladu záměru s územně plánovací dokumentací obcí, které navíc bylo vydáno ještě před datem vypracování 
výkresové dokumentace z července 2018.  

Stavební úřad zcela nesprávně a nepřezkoumatelným způsobem vymezil okruh účastníků řízení. V části 
odůvodnění napadeného rozhodnutí stavební úřad sice správně označil účastníky řízení dle § 85 odst. 1 

písm. a) a písm. b) stavebního zákona, avšak dále uvedl, že účastníky řízení dle § 85 odst. 2 a) stavebního 

zákona jsou vlastníci staveb nebo pozemků, na nichž má být záměr uskutečněn, a že těmito účastníky řízení 
jsou i osoby, jejichž vlastnické právo k sousedním pozemkům či stavbám na nich, může být územním 

rozhodnutím přímo dotčeno. Ve všech případech pak stavební úřad uvedl bez dalšího pouze jmenný výčet 
právnických a fyzických osob účastníků územního řízení. K tomu je třeba konstatovat, že osoby jejichž 
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vlastnická či jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám mohou být záměrem přímo dotčena, jsou účastníky 
řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a navíc v § 87 odst. 3 stavebního zákona je uvedeno, 

že účastníci řízení uvedení v § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona se v oznámení řízení a dalších úkonech 
v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru 

nemovitostí dotčených vlivem záměru.  

Někteří účastníci řízení jsou přitom uvedeni pouze v rozdělovníku, např. společnost KYS s.r.o., IČ: 63272075, 
se sídlem Lopatná 30, 382 73  Vyšší Brod, avšak ve výčtu osob v odůvodnění napadeného rozhodnutí nikoliv.  

Z podkladů vyplývá, že vlastníkem sítí rozvodu elektrické energie a plynu je společnost E.ON Distribuce, a.s., 
kterou do 31. 12. 2018 zastupovala společnost E.ON Česká republika, s.r.o., IČ: 25733591, se sídlem 

F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice. Stavební úřad sice písemnosti 
doručoval zmocněnci, avšak v napadeném rozhodnutí označil chybně zmocněnce za účastníka řízení, kterým je 

správně zmocnitel.  

Po celou dobu řízení stavební úřad doručoval přímo žadateli, ačkoliv ten má svého zmocněnce, který je 
společnost IVBA s.r.o., a k žádosti byla přiložena plná moc. Takový způsob oznamování rozhodnutí 

i písemností lze označit jako právně neúčinný, nicméně dne 13. 5. 2019 se dostavila na krajský úřad 
Ing. Iva Barabášová, jednatelka společnosti IVBA spol. s r.o., zmocněnce společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. 

Při té příležitosti se jmenovaná prokazatelně seznámila s obsahem napadeného rozhodnutí. V takovém případě 

je třeba uvést, že neoznámení rozhodnutí se nemůže v souladu s § 84 odst. 2 správního řádu dovolávat ten, 
kdo se s ním prokazatelně seznámil a hledí se na něj, jako by mu správní orgán doručil rozhodnutí 

s chybějícím poučením podle § 83 odst. 2 správního řádu. Odvolací správní orgán k tomu považuje za nutné 
uvést, že pokud stavební úřad nebyl srozuměn s obsahem plné moci, měl žadatele vyzvat k jejímu doplnění, 

a ne zcela pomíjet doručování prostřednictvím zmocněnce. Tuto vadu není nutné s ohledem na výše uvedené 
napravovat jednak proto, že zmocněnec žadatele při ústním jednání dne 13. 5. 2019 uvedl, že mu byly 

žadatelem jednotlivé písemnosti doručované stavebním úřadem předkládány, a jednak v souvislosti s jejich 

prokazatelným seznámením během ústního jednání.  

Okruh účastníků odvolacího řízení byl vymezen shodně jako v řízení prvoinstančním, jejich jmenný výčet je 

uveden v rozdělovníku tohoto rozhodnutí. Nelze sice souhlasit s tím, že stavební úřad řádně nepřistoupil 
k vymezení okruhu účastníků řízení (viz výše), avšak s ohledem na to, že napadené rozhodnutí bylo tímto 

rozhodnutím odvolacího správního orgánu zrušeno a věc vrácena k novému projednání správnímu orgánu 

I. stupně, lze toto pochybení napravit, a bude proto povinností stavebního úřadu jednoznačně vymezit okruh 
účastníků řízení v novém projednání věci. S ohledem na způsob, jakým stavební úřad tyto účastníky řízení 

identifikoval (i účastníky dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona uvedl jmenovitě), ponechal odvolací 
správní orgán tuto jejich identifikaci i ve svém rozhodnutí V případě společnosti E.ON Distribuce, a.s., odvolací 

správní orgán s ohledem na její oznámení o ukončení jejího zastupování společností E.ON Česká 

republika, s.r.o., doručuje této společnosti samotné, nikoliv prostřednictvím tohoto zmocněnce.  

Odvolací správní orgán v souladu s ust. § 89 odst. 2 správního řádu dále přistoupil k přezkoumání správnosti 

napadeného rozhodnutí č.j.: MEUVB-6116/2018-stav, spis. zn.: MEUVB 4721/2018-TĎ ze dne 28. 1. 2019 
stavebního úřadu v rozsahu námitek uvedených v podaném odvolání, přičemž k nim uvádí.  

K důvodnosti, správnosti a způsobu postupu stavebního úřadu a náležitostem obsahu napadeného usnesení se 
odvolací správní orgán již vyjádřil a zhodnotil je v předchozích odstavcích.  

V prvé řadě je nutno konstatovat, že ze strany odvolatelů nebyly v průběhu řízení žádné námitky uplatněny. 

Přitom i v odvolacím řízení je zavedena zásada koncentrace (§ 82 odst. 4 správního řádu). Nicméně v daném 
případě je možno připustit, že v důsledku formulace oznámení o zahájení řízení (viz výše) mohli být účastníci 

řízení zmateni v tom, co je vlastně jeho předmětem. 

V odvolání bylo uvedeno, že jmenovaní s vydaným rozhodnutím nesouhlasí, že terénní úpravy mohou narušit 

dosavadní ráz krajiny a změnit vzhled okolí, přičemž oni, coby osoby, které zde řadu let žijí, budou tedy tímto 

záměrem postiženi. Odvolací správní orgán k tomu považuje za nutné konstatovat, že, jak již bylo výše 
uvedeno, neměla předložená výkresová dokumentace všechny náležitosti požadované vyhláškou č. 499/2006 

Sb., když ta neobsahovala základní svislé řezy, nebyly dokumentovány navržené terénní úpravy, úroveň 
stávajícího a upraveného terénu s vyznačením hladiny spodní vody. Proto bude možné tuto námitku posoudit 

v opakovaném projednání žádosti.  

Současně odvolatelé namítají šíření hluku v době výstavby i ze sjezdovek a také to, že požadují zpracování 

hlukové studie a detailnější popis navrhovaných terénních úprav. Tuto námitku je však nutné 

s ohledem na předmět řízení odmítnout jako bezpředmětnou. Terénní úpravy, v jejichž důsledku mají 
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vzniknout sjezdové tratě, totiž žádným zdrojem hluku nejsou. Hlukové imise mohou způsobovat pouze jejich 
doprovodná zařízení či stavby (lanovky, zasněžování tratí), která však předmětem napadeného rozhodnutí 

nejsou a byly povoleny samostatně pravomocným územním rozhodnutím č.j.: MEUVB-0469/2019-stav, 
spis. zn.: MEUVB 4722/2018-TĎ ze dne 1. 2. 2019. Mezi hlukové imise pak nelze zahrnout ani mluvený projev 

uživatelů sjezdovek a ani hluk vznikající při jejich realizaci, neboť rušivé jevy doprovázející samotnou výstavbu 

nejsou vyvolány stavbou (terénními úpravami) samotnou, jedná se o nezbytné průvodní jevy doprovázející 
každou realizaci, tzn vždy se jedná pouze o dočasně zvýšený hluk, provoz apod. 

K návrhu odvolatelů na odškodnění osob, které podepsali podané odvolání a které se cítí být poškozeny 
navrhovaným záměrem, je třeba uvést, že otázku eventuálního odškodnění nepřísluší odvolacímu správnímu 

orgán hodnotit.  

Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a vrácení spisového materiálu stavební úřad v prvé řadě vyzve 

žadatele k úpravě a doplnění žádosti, stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu a neopomene ho ani řádně poučit 

o důsledcích nedoplnění žádosti, přičemž řízení přeruší do doby určené k doplnění žádosti. Na základě úplné 
a řádně zdůvodněné žádosti stavební úřad oznámí pokračování řízení jeho účastníkům, jejichž okruh řádně 

vymezí, a po shromáždění podkladů pro rozhodnutí je před vyhotovením a vydáním rozhodnutí ve věci 
neopomene s nimi seznámit, přičemž jim umožní se k těmto podkladům i vyjádřit. Následně shromážděné 

podklady řádně vyhodnotí a rozhodne ve věci s tím, že svoje rozhodnutí přezkoumatelným způsobem 

i zdůvodní. Zároveň považuje odvolací správní orgán za nutné konstatovat, že pokud některý z účastníků 
předloží plnou moc pro zastupování, je třeba mu doručovat způsobem uvedeným v plné moci. Současně bude 

nezbytné, aby se stavební úřad vyvaroval všech výše uvedených pochybení.  

Vzhledem k výše uvedenému bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.  

 
 

P o u č e n í  ú č a s t n í k ů  

Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se podle § 91 odst. 1 správního řádu nelze dále odvolat. 

Rozhodnutí odvolacího správního orgánu je v právní moci, jestliže bylo oznámeno všem odvolatelům 
a účastníkům uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu. 

 
 

 

 
 

 
 

 
I n g .  L u b o š  P r ů c ha  

vedoucí odboru regionálního rozvoje,  

územního plánování a stavebního řádu 
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Tato písemnost musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce (Krajského úřadu 
Jihočeského kraje, Městského úřadu Vyšší Brod, Obecního úřadu Lipno nad Vltavou a Obecního 

úřadu Loučovice) a dále zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Po uplynutí lhůty 
pro vyvěšení budou veřejné vyhlášky s vyznačenými údaji o vyvěšení a sejmutí vráceny zpět 

na krajský úřad. 

 
Vyvěšeno dne: ..............................    Sejmuto dne: .................................... 

 
 

 
 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 
 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup od …………… do …………… 

 

 

 
 

 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění oznámení. 

 
 

Obdrží pro vyvěšení  

Krajský úřad – Jihočeský kraj, -zde- 
Obecní úřad Lipno nad Vltavou, Lipno nad Vltavou 83, 382 78  Lipno nad Vltavou 

Obecní úřad Loučovice, Loučovice 51, 382 76  Loučovice 
Městský úřad Vyšší Brod, Míru 250, 382 73  Vyšší Brod 

 

 
Dále se doručí:  

Jednotlivě: 

• účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 a) stavebního zákona (dodejky) 
IVBA spol. s r.o., Mánesova 345/13, České Budějovice 6, 370 01  České Budějovice (zmocněnec LIPNO 

SERVIS s.r.o., Lipno nad Vltavou 307, 382 78  Lipno nad Vltavou) 

• účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 b) stavebního zákona (dodejky) 
Obec Lipno nad Vltavou, Lipno nad Vltavou 83, 382 78  Lipno nad Vltavou 

Obec Loučovice, Loučovice 51, 382 76  Loučovice 

• účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 a) stavebního zákona (dodejky) 

CONDUCO a.s., Česká 141/66, České Budějovice 1, 370 01  České Budějovice 
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 

Obec Lipno nad Vltavou, Lipno nad Vltavou 83, 382 78  Lipno nad Vltavou 

Veřejnou vyhláškou: 

• účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 b) stavebního zákona ve vazbě na § 144 odst.6 správního 

řádu 

Pavel Aleš, Sídliště Plešivec 365, Plešivec, 381 01  Český Krumlov 
Petr Audes, J. Jindřicha 1549/2, České Budějovice 5, 370 06  České Budějovice 

Jana Benešová, Kaňk 5, 284 04  Kutná Hora 
Stanislava Bigasová, Kaňk 63, 284 04  Kutná Hora 

Jan Bolebruch, Pohraniční stráže 315, 382 73  Vyšší Brod 
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Ing. David Čabela, Přídolská 611, Horní Brána, 381 01  Český Krumlov 
Radka Čabelová, Přídolská 611, Horní Brána, 381 01  Český Krumlov 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 
Bc. Nicole Draxlerová, Zahradní 274, 382 73  Vyšší Brod 

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 

Anna Flašková, Stiborova 602/35, Neředín, 779 00  Olomouc 
Jana Flašková, Loučovice 232, 382 76  Loučovice 

Jan Furik, Míru 266, 382 73  Vyšší Brod 
Ing. Karel Hrdlovics, Veltěžská 320/6, Kobylisy, 182 00  Praha 

Ing. Bohumil Hůlka, M. Chlajna 1297/12, České Budějovice 2, 370 05  České Budějovice 
Markéta Hůlková, M. Chlajna 1297/12, České Budějovice 2, 370 05  České Budějovice 

KYS s.r.o., Lopatná 30, 382 73  Vyšší Brod 

Hana Lavičková, Zahradní 90, 382 73  Vyšší Brod 
Obec Lipno nad Vltavou, Lipno nad Vltavou 83, 382 78  Lipno nad Vltavou 

Obec Loučovice, Loučovice 51, 382 76  Loučovice 
Anna Meredová, Hlavní 947/93, Poštorná, 691 41  Břeclav 

Jaromír Mikeš, Loučovice 17, 382 76  Loučovice 

Dominika Mikešová, Bezdrevská 1149/19, České Budějovice 2, 370 11  České Budějovice 
Zuzana Mikešová, Loučovice 17, 382 76  Loučovice 

Ing. Miluše Nová, Kyselov 34, Dolní Jílovice, 382 73  Vyšší Brod 
Josef Pešl, Loučovice 20, 382 76  Loučovice 

Marie Pešlová, Loučovice 20, 382 76  Loučovice 
Tomáš Pexa, MBA, Loučovice 400, 382 76  Loučovice 

Michaela Pexová, Kramperova 1013/6, Kamýk, 142 00  Praha 

Karel Prázdný, Nad přehradou 406, Horní Měcholupy, 109 00  Praha 
Edmund Schwarz, Eckartbrunn 8, A - 4202  Hellmonsödt, Austria 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka České Budějovice, 
Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00  Praha 

Václav Šíma, Loučovice 401, 382 76  Loučovice 

Kristina Šímová, Loučovice 262, 382 76  Loučovice 
Ing. Michal Šnobr, Zvolenská 134, Strakonice I, 386 01  Strakonice 

Ing. Jan Štěpán, Frymburk 136, 382 79  Frymburk 
Pavla Švecová, U Celnice 1670/53, 692 01  Mikulov 

Bc. Martin Tašner, Žerotínova 736/31, České Budějovice 4, 370 04  České Budějovice 

Olga Zemanová, Otavská 1814, Budějovické Předměstí, 397 01  Písek 
Berta Zíková, Loučovice 9, 382 76  Loučovice 

 
 

Na vědomí 

Městský úřad Vyšší Brod, stavební odbor, Míru 250, 382 73  Vyšší Brod  
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