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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

 

R O Z H O D N U T Í  

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „odvolací 
orgán“), jako odvolací správní příslušný podle § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 89 odst. 1 a § 178 odst. 1 a 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 
přezkoumal na základě odvolání, které podala Marta Mooneapillay, bytem  Mistřice 224, 687 
12 Bílovice (dále jen „odvolatelka“) v zastoupení Jaroslavem Sedlářem, Mistřice 224, 687 12 
Bílovice, usnesení Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního a životního 
prostředí (dále také „správní orgán“ nebo „stavební úřad“), ze dne 8. 12. 2021, č.j. MUUH-
SŽP/99581/2021/HanJ, sp.zn. 14404/2020 (dále také jako „napadené rozhodnutí“, neboť 
usnesení je zvláštním druhem rozhodnutí), kterým bylo podle §  28 odst. 1 správního řádu bylo 
rozhodnuto o tom, že Marta Mooneapillay není účastníkem řízení, ve kterém bylo vydáno 
společné povolení, kterým byl schválen stavební záměr na stavbu „Stavební úpravy místní 
komunikace v obci Mistřice“ na pozemcích parc. č. st. 373, st. 374, 564/60, 564/100, 
564/101,567/1, 567/2, 4535/1, 4535/2 v katastrálním území Mistřice I. a na pozemcích parc. 
č. 191/64, 191/71 a 414/2  v katastrálním území Javorovec, pro stavebníka obec Mistřice, IČ 
00291129, Mistřice 9, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště (dále jen „stavebník“) v 
zastoupení NELL PROJEKT s.r.o., IČ: 00283819, Zlín, Zarámí 428, “), a rozhodl t a k t o: 
 
Podle § 90 odst. 4 správního řádu se usnesení správního orgánu ze dne 8. 12. 2021, č.j. 
MUUH-SŽP/99581/2021/HanJ, sp.zn. 14404/2020, o nepřiznání postavení účastníka řízení 
ruší a řízení, ve kterém bylo rozhodnuto o tom, že Marta Mooneapillay není účastníkem 
řízení, zastavuje. 
 
Účastník řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: 

 Marta Mooneapillay, nar. 22.12.1981, bytem Mistřice 224, 687 12 Bílovice  
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Odůvodnění: 

 
Výše uvedeným usnesením správní orgán rozhodl tak, že odvolatelka není účastníkem výše 
citovaného stavebního řízení na stavbu „Stavební úpravy místní komunikace Mistřice“. 
 
Odvolací orgán v tomto místě musí uvést, že usnesení podle § 76 správního řádu je zvláštním 
typem rozhodnutí, takže se na něj obecně vztahují všechna předchozí ustanovení upravující 
obsahové a formální náležitosti rozhodnutí jako takového, není-li v § 76 nebo v jiném 
ustanovení správního řádu nebo jiného zákona stanoveno nebo nevyplývá-li z něj pro 
usnesení něco jiného. 

 
V odůvodnění svého usnesení uvedl, že odvolatelka nesplňuje žádnou z podmínek pro 
účastenství ve společném řízení pro povolení stavby „Stavební úpravy místní komunikace 
Mistřice“, které jsou stanoveny v § 94k zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavební řádu (dále jen „stavební zákon“).  

Své úvahy, které vedly k vydání napadeného usnesení, správní orgán dále popsal 
v odůvodnění tak, že správní orgán má vzhledem ke vzdálenosti pozemku parc. č. st. 283 
v k.ú. Mistřice I. a rodinného domu č.p. 224 umístěném na tomto pozemku a minimální 
vzdálenosti 15m od místa stavby za to, že vlastník rodinného domu nebude dotčen takovým 
způsobem, který by nad míru přiměřenou poměrům zasahoval do jeho vlastnických práv, 
zvláště hlukem, prachem, nebo jinými imisemi. Z tohoto důvodu také vlastníka pozemku parc. 
č. st. 283 v k.ú. Mistřice I., jakožto sousedního pozemku, do společného řízení nepřizval.  

Z předloženého odvolání správní orgán dále zjistil, že se odvolání týká také úzkého průjezdu 
mezi pozemky parc. č. st. 283, 284, 285, 282 k.ú. Mistřice I., který je označen jako příjezdová 
cesta, kdy má být tento průjezd rozšířen na 5-5,5m a má být napojen na předmětnou stavbu. 
Z této a dalších připomínek se správní orgán domnívá, že se tyto připomínky přímo nedotýkají 
povolované stavby, ale týkají se stavby „Místní komunikace v části Větřák A, B, C Mistřice“ a 
stavby „ZTV Větřák, část D Mistřice“. Tyto stavby byly povoleny 1. 7. 2013 a 12. 3. 2018 a 
odvolatel byl ve stavebně správních řízeních o těchto stavbách účastníkem řízení. Správní 
orgán dále uvádí, že ze spisu bylo zjištěno, že odvolatel nepodal v průběhu řízení žádné 
námitky, kterými by provedení stavby rozporoval. Na základě tohoto zjištění správní orgán dále 
uvádí, že spatřuje souvislost podaného odvolání spíše s již povolenými stavbami, než 
s aktuálně povolovanou stavbou komunikace.    

Proti  tomuto usnesení podal zástupce Marty Mooneapillay  - Jaroslav Sedlář včas odvolání s 
přílohami, ve kterém uvádí, že povolovaná stavba vede Větřákem od vodárny směrem 
k rodinnému domu č.p. 224 podél celého pozemku parc. č. st. 283, 284, 285, 282 a další 
směrem k lipám. Tvoří tak nedílnou část nejen společného řízení stavby „Stavební úpravy 
místní komunikace Mistřice“, ale stavby místní komunikace Větřák rozdělenou do několika 
částí včetně „ZTV Větřák, část D Mistřice“, která nebyla do dne podání odvolání zahájena a 
platnost stavebního povolení nebyla ani prodloužena, což dokládá odvolatel fotodokumentací. 
Rozpor podle odvolatele spočívá v nesprávnosti řízení, jemuž předcházelo krom jiného i to, že 
mu před více než 3 roky příslušné orgány odmítaly vystavit pasport k přestavbě rodinného 
domu č.p. 224 provedené v roce 1970, když mu neoprávněně kladly diskriminační podmínky 
ke schválení pasportu. Tímto svým postupem v rozporu s platnými předpisy mu podle jeho 
tvrzení záměrně znemožňovaly do jednotlivých průběhů řízení zasahovat. Dále uvádí, že 
nepřiměřeným navýšením dopravy už nyní dochází k narušování poklidného bydlení, ovzduší, 
imisí, hluku, prachu, otřesy a ostatní ve stísněném prostoru mezi parc. č. st. 283, 284, 285, 
282, kde je uliční šíře mezi  rodinnými domy 9,7 – 10,2 m. Rozšíření komunikace navýší podle 
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něj škody na majetku, dojde k ohrožení bezpečnosti, zdraví a života obyvatel, při společném 
zásahu Policie, HZS a záchranné služby, dojde v úzkém prostoru ke zbytečnému zdržení a 
ohrožení záchrany životů tamních obyvatel.             

Podle odvolatele není vyhodnocen vliv na životní prostředí, zásah a ochrana přírody, ochrana 
pozemních a spodních vod, zaniknou travnaté pásy, voda bude bez využití vsakováním unikat 
do kanalizace, zvýšený odtok navrhované rastry neudrží. V další části odvolání odvolatel 
polemizuje o dopravním řešení a navrhuje jiné dopravní řešení včetně zřízení nové příjezdové 
cesty v této lokalitě. Tímto způsobem budou podle něj odstraněny nepravdivé a lživé 
skutečnosti z předložené dokumentace. V závěru odvolání požaduje zrušení předmětného 
usnesení a přiznání postavení účastníka předmětného řízení a odkazuje na přiloženou 
fotodokumentaci. 

K podanému odvolání odvolací orgán uvádí, že účastníkem společného řízení je podle § 94k 
stavebního zákona vedle stavebníka a osob na jejich pozemcích nebo stavbách má být 
stavební záměr realizován i osoba, jejíž vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo 
stavbám mohou být navrhovanou stavbu přímo dotčena.  

V daném případě však správní orgán neměl, vzhledem k tomu, že ve věci již rozhodl, o 
postavení Marty Moonaapillay vůbec rozhodovat a odvolání společně se spisem měl předložit 
nadřízenému orgánu, který je sám povinen posoudit, zda se jedná o odvolání řádné, tj. zda 
bylo podané účastníkem řízení a zda bylo podáno včas. Posouzení správní orgánem není 
rozhodující. 

Vzhledem k tomu, že správní orgán I. stupně rozhodl o tom, že Marta Mooneapillay není 
účastníkem řízení, zabýval se odvolací orgán i námitkami uvedenými v odvolání. Aby byla 
jakákoliv osoba zařazena do okruhu účastníků řízení, musí vedle vlastnického práva či jiného 
věcného práva prokázat, že je stavebním záměrem přímo dotčena. V daném případě však 
takové dotčení prokázáno nebylo.   

Odvolatel ve svých námitkách poukazuje na ústrky, kterých se měl dopustit správní orgán, 
když po něm požadoval pasport jeho stavby, což vůbec s předmětným řízením nesouvisí. 
Taktéž skutečnost, že stávající komunikace vede podél rodinného domu, není důvodem 
k tomu, aby vlastnice stavby byla zařazena do okruhu účastníků řízení, když vlastní stavba 
bude prováděna pouze v části této komunikace a v dostatečné vzdálenosti od jejího rodinného 
domu. Pokud se týká navýšení silniční dopravy, která už nyní podle odvolatele narušuje 
poklidné bydlení, ovzduší atd., odvolací orgán uvádí, že provedení úpravy části místní 
komunikace nemůže způsobit jakékoliv navýšení dopravy. To může být způsobeno pouze 
navýšením stupně automobilizace, kterému nelze zabránit. Správní orgán není orgánem, který 
by mohl rozhodovat o tom, kolik vozidel si mohou obyvatelé Mistřic pořídit.  

K části odvolání, ve které má odvolatel obavu z toho, že u orgánů integrovaného záchranného 
systému může dojít v úzkém prostoru mezi domy ke zbytečnému zdržení při zásahu, odvolací 
orgán opakovaně uvádí, že zmiňovaný úzký prostor není předmětem společného řízení, ke 
stavebnímu záměru se vyjadřovaly příslušné dotčené orgány a v neposlední řadě je 
všeobecné známo, že řidiči vozidel integrovaného záchranného systému patří mezi nejlepší a 
nejzkušenější řidiče.          

K části odvolání, ve které odvolatel popisuje svoji obavu o ochranu životního prostředí, 
odvolací orgán uvádí, že stavební záměr byl posouzen i orgánem životního prostředí ve všech 
aspektech ochrany.  

K návrhu na jiné řešení příjezdu odvolací orgán uvádí, že touto otázkou není správní orgán 
oprávněn se vůbec zabývat. Správní orgán je ve stavebně správním řízení oprávněn 
rozhodovat výlučně o předmětu řízení a nikoliv nějakých alternativách možného řešení.    
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Odvolací orgán konstatuje, že Marta Mooneapillay  - resp. její zástupce v odvolání neuvedl 
žádný konkrétní důvod, který by svědčil tomu, že předmětnou  povolenou stavbou  budou 
přímo její vlastnická práva ke stavbě rodinného domu č.p. 224 a pozemku parc. č. 283 v k.ú. 
Mistřice I. přímo dotčena. Poukaz na porušování právních předpisů či v odvolání výše popsané 
obavy nejsou důkazem konkrétního přímého dotčení vlastnických práv a z toho vyplývajícího 
postavení účastníka řízení.  

Závěrem odvolací orgán uvádí, že společné řízení o umístění a povolení stavby „Stavební 
úpravy místní komunikace Mistřice“ bylo stavebním úřadem ukončeno vydáním společného 
rozhodnutí a správní orgán již do odvolacího řízení nemohl vstoupit jinak, než buď sám uznat, 
že Marta Moonapillay měla být účastnicí řízení a v tom případě oznámit účastníkům řízení, že 
bylo podáno odvolání a vyzvat je k tomu, aby se ve stanovené lhůtě k němu vyjádřili a případně 
následně rozhodnout v rámci autoremedury, anebo odvolání postoupit nadřízenému orgánu 
k provedení odvolacího řízení, aniž by o účastenství rozhodoval a vydával usnesení o tom, že 
odvolatelka účastnicí řízení není.  

K tomu odvolací orgán pro poučení správního orgánu I. stupně uvádí, že důvod k rozhodování 
o účastenství správním orgánem I. stupně by nastal pouze v případě, že by se účastnice řízení 
do řízení přihlásila v jeho průběhu, což se v daném případě nestalo. 

O účastenství v řízení může správní orgán I. stupně rozhodovat pouze v jeho průběhu a nikoliv 
po vydání rozhodnutí ve věci. Po ukončení řízení vydáním rozhodnutí ve věci nemá 
rozhodování o účastenství v řízení oporu ve správním řádu a takový postup je v 
rovněž rozporu se zásadou hospodárnosti řízení, když správní orgán zbytečně zatěžuje 
účastníka řízení a zvyšuje náklady úřadu na řízení. Pokud odvolání podá osoba, se kterou 
správní orgán I. stupně nejednal jako s účastníkem řízení, přičemž uvede v odvolání tuto 
námitku, je odvolací orgán povinen takovou námitku řešit jako prvořadou, od které se pak odvíjí 
následný způsob vedení odvolacího řízeni, tj. odvolání posoudí jako nepřípustné a postupuje 
podle § 92 správního řádu, anebo přípustné a pak postupuje podle § 90 správního řádu. 

Z výše uvedených důvodů nezbylo než v odvolacím řízení rozhodnout jak shora uvedeno.  

 
Poučení o odvolání: 

Podle ustanovení § 91 odst. 1 správního řádu se proti rozhodnutí odvolacího orgánu nelze 
odvolat. Rozhodnutí odvolacího správního orgánu je v právní moci, jestliže bylo oznámeno 
všem odvolatelům a účastníkům uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu. 

 

      otisk úředního razítka 

 
 
Mgr. Jakub Drápal 
referent odboru dopravy a silničního hospodářství 
(dokument opatřen elektronickým podpisem) 
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu 
Zlínského kraje a Obecního úřadu Mistřice. 

15. dnem po vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje se rozhodnutí 
považuje za doručené. 
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Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
Vyvěšeno dne: 8. 3. 2022                              Sejmuto dne:……………………………………….. 
                           
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí: 
 
 
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím 
úřední desky Krajského úřadu Zlínského kraje. 
 
 
Obdrží: 

Odvolatel: 
 
Marta Mooneapillay, Mistřice 224, 687 12 Bílovice v zastoupení Jaroslavem Sedlářem, Mistřice 
224, 687 12 Bílovice 
 
Účastníci řízení, kterým se v souladu s § 94m odst. 2 stavebního zákona doručuje  
jednotlivě: 

Datová schránka: 

Obec Mistřice, Mistřice č.p. 9, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště v zastoupení NELL 
PROJEKT s.r.o., Zarámí č.p. 428, 760 01 Zlín 
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou č. p. 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště 
CETIN a.s.. Českomoravská č, p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
EG.D, a.s„ Lidická č. p. 1873/38, Černá Pole, 602 00 Brno 
 
Dodejka: 

Miroslav Peška, Mistřice č. p. 296, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště 
Michaela Pešková, Mistřice č. p. 296, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště 
Jiří Hromeček, Mistřice č. p. 297, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště 
Kamila Hromečková, Mistřice č. p. 297, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště 
Ing. Jiří Vašíček, Mistřice č. p. 483, 68712 Bílovice u Uherského Hradiště 
Bc. Michaela Vašíčková, Mistřice č. p. 483, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště 
Martin Stoklasa, Mistřice č. p. 267, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště 

Účastnící řízení, kterým se v souladu s § 94m odst. 2 stavebního zákona doručuje veřejnou 
vyhláškou ve smyslu § 25 odst. 1 správního řádu; 

Osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, zejména 
k parcelním číslům: 
stavební parcela číslo 373 a rodinného domu č.p. 296 na ní;  
stavební parcela číslo 374 a rodinného domu č.p. 293 na ní;  
stavební parcela číslo 350/2 a rodinného domu č.p. 272 na ní;  
stavební parcela číslo 350/1 a rodinného domu č.p. 279 na ni;  
stavební parcela číslo 360 a rodinného domu č.p. 187 na ní;  
stavební parcela číslo 354 a rodinného domu č.p. 299 na ní;  
stavební parcela číslo 350/1 a rodinného domu č.p. 279 na ní;  
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stavební parcela číslo 414 a rodinného domu č.p. 159 na ní; 
stavební parcela číslo 480 a rodinného domu č.p. 436 na ní;  
stavební parcela číslo 214/1 a rodinného domu č.p. 125 na ní; 
stavební parcela čisto 548/2 a rodinného domu č,p. 460 na ní, 
stavební parcela číslo 550/2 a rodinného domu č.p. 467 na ní; 
stavební parcela číslo 541 a rodinného domu č,p. 468 na ní; 
stavební parcela číslo 546/2 a rodinného domu č.p, 469 na ní; 
stavební parcela číslo 538/2 a rodinného domu č.p. 470 na ní; 
stavební parcela číslo 553 a rodinného domu č.p, 483 na ní; 
stavební parcela číslo 477 
pozemková parcela číslo 567/3 
pozemková parcela číslo 567/2 
pozemková parcela číslo 570/5 
pozemková parcela číslo 568/5 
pozemková parcela číslo 568/3 
pozemková parcela číslo 568/1 
pozemková parcela číslo 569/1 
pozemková parcela číslo 569/2 
pozemková parcela číslo 564/119 
pozemková parcela číslo 564/116 
pozemková parcela číslo 564/113 
pozemková parcela číslo 564/107 
pozemková parcela čisto 564/110 
pozemková parcela číslo 564/104 
pozemková parcela čisto 564/99 
pozemková parcela číslo 564/48 
pozemková parcela číslo 564/125 
pozemková parcela číslo 564/128 
pozemková parcela číslo 564/129 v k.ú. Mistřice I. 
pozemková parcela čisto 414/3 v k.ú. Javorovec 
 
K vyvěšení: 
Ve smyslu ustanovení § 25 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá příslušnému 
obecnímu úřadu se žádostí o vyvěšení (datová schránka): 
 
Obecní úřad Mistřice, Mistřice č.p. 9, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště -  k vyvěšení a 
podání zprávy o datu vyvěšení, sejmutí písemnosti a o zveřejnění umožňující dálkový přístup  
 

Správní orgán (po nabytí právní moci rozhodnutí): 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení 
dopravního úřadu, odloučené pracoviště Protzkarova 33, 686 01 Uherské Hradiště 

KUZK ODSH 
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