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Vážený pan

Poskytnutí informace k žádosti o informace ze dne 10.1.2021
Vážený pane inženýre,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 10.1.2021 doručena
prostřednictvím elektronické adresy podatelny Vaše žádost o informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„informační zákon“). Protože Vaše žádost obsahovala veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2
informačního zákona, byla takto ÚMČ BS přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste požadoval zaslání kopie doplnění odvolání proti ÚR č. 177, které Vám bylo
zasláno v předchozí žádosti o informace, v originální digitální kvalitě. Toto doplnění odvolání
v anonymizované podobě bez osobních údajů Vám zasíláme v příloze.
Ve své žádosti jste rovněž požadoval poskytnutí informace, kdo poskytl ÚMČ BS informaci o
„absenci spisu ÚR a SP na OÚSŘ a existenci spisu ÚR a SP na AMB“, jež se týkala Vaší předchozí
žádosti o informace, tj. ohledně ÚR a SP bytovek Rezkova 25ab a Rezkova 10-12 z roku 1963. Tuto
informaci nám poskytl Odbor územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna (dále jen
„OÚSŘ MMB“). Vámi požadované stavební spisy byly původně k dohledání na OÚSŘ MMB,
ovšem začátkem ledna letošního roku byly poslány do Archivu města Brna, kde by nyní měly být
dohledatelné.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed
Příloha:
- doplnění odvolání ze dne 30. 11. 2020 k č. j. MCBS/2020/0152177/CHOM (20 listů, počet
příloh: 4)
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Odvolatel:

c'lat.

, bytem

píávíiě zastoupena
Mgr. Lucií Stejskalovou, advokátkori
j{dvokátní kancelář Stejskalová & Blechová, s.r.o.

&no, Heršpícká 813/ 5', PSC 639 00
office@akhsb.com

ODVOLANÍ

(doplnění)

účastníka územního řízení vedeného u Úřadu MČ města Brna, Brno-střed,
Stavebního úřadu sp. zn. 3200/MCBS/2015/0122642

Přilohou:

Odvolání ze dne 7.9 2017 proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 1 13951/2Cll7 z 17.8.2017
Vyjádřeni odvolatelů ze dne 30. 10 2017 k replice podatele ze dne 2. 1 0.2017

Ža'loba ze dne L8 2018 proti rozhodnuti správniho orgánu - proti rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj, Odboru územně
správniho c.i. MMR-46323/2C)1 7-83/3357
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A. Předmět odyolání
[1]

Stavební ťiřad Uřaclu AiC města &na, Brno-střed (clffle téz ,,???StU" nebo ,,Stavební úřad" )) íia základě zádostí
společnosti R - Tiine, s.r.o. (dffle tré3. ííZ?") iq-d;il s- í'ámcí úzeiniulio řízení pro runístěíí íiovostavbv

snázvem "Vil;idúin Rezkova"' (dffle téz ,,'Stavebnf záíněr") íĎizemní rozliodnuti č. l'í7 č.j.
I[CBS/202C)/0152177/CHOA?í z 30.10.2020 (dále téz ,,Napadané 'rozhodnutí"). P
(dále téza ,,Odvolatel" íiel»o
") coby účastník dat'iíal'io řízeíií proti Napad;'uiéinu rozhodímtí podala v celém jel-io rozsahri odvolíuií.

(2] Odvolatel má za to, ze rozhodnutí StU mj. nespočívá íia všeclq faktecli a iia spí'ávně a úphiě zjištěnéí'ií slvitkovém stasíí, nespráv;x;e poíněřuje je&otlivé chí';'uiěné zájmv, nerefleknije íiezákonnosti-Stavebnfl-io záměm
(včetně neso?ilad?i s UPí'nB) 21 ze Nap;idaíié rozboimtí, resp. mu předcházející řízení vykazuje vady, a je i
částečně nepřezkoui'n;itehié.

[3] Specifikem tohoto rffieí-ií i N,'ipadanélio rozlioi'rutí je, ze vlastíiě bylo dopředu dané - koíih:overzní výslea-y
přezkiii'nnébo ;-;zení ,,zjec'líiodušily" prÁcx stavebíuínu úí:adu (ostatíiě ri'z jen to, ze 38sti:ímkové rozhoclnutí

StU staíĎil íiapsat za pouhÝch 8 pí'acovnícli iiů od jednáni o síním svédčÁ o tom, ze í'ozliodmití bylo dle všelio předem d;uié, ba-mozná i sepsaíxé), kdv nui v zÁsadě postí'icos=túo oclkazovat se n;i rozlioclnuti Krajskébo
úřadu Jibomor;ivského kí'aje «š.j.-JMK 1 13')51 /2(?)17 z 17.-8.2(')17 (d;íle téz ,,Přezkumné íozhodnutí JMK"),
potazíno »íií'ůsterstva pro i'nístní rozvoj č.j AíAíR-46323/2í)17-83/3357 ze c'hie 31.5.2018 (dále té'Í'. Á
zkumné rozhodnutí MMR). Mo'zná tak bude ,,d;uié" i odvolací řízeíu", kdy je Odvolateli j:'isné, ze hlaví'ií

sporné zálezitostí jiz así íieb?idou řešítelííé u or(4;usílx správnícli, ale ií-lii:adně so'udnícli, kde by se zpětně Po-

suzovaly Přezkumné í'ozhodímtí JSIK a Přezkrimíié t'ozlxoci?íi?ití »íSíR, a práv;e pí'oto však musí Odvol:,itel
bolmžel zopakcívat všeclim- své irýlií'ady, abv bvla zacliována jelio prás-ts i i:rffi'nci-soudníbo uplatíiění. Přes-

to ďe Odvol;itele napadeíié rozliodíiutí írykazu)e celou řadu vad, které tnohou být řešeíxv v tomto řízení a X7

Odvolíuií )so?i dle ná-zom Odvolatele obsazeny Líbjektívi'íi důvodv pro zr?i.šení Naj;idanélío í'ozliodí'natí.
[4] Odvolateli se zdá, že pro Napadané rozhodnutí jsori typícké dvě X7ěC1: osobní zau)etí úředín osoby pro stavební záměi: j;iko t;'ikový, resp. i'no.zn;í az aixtepatie k Odvolateli, a s tffin souviseiící vrypořác'láí'ií íxíimitek Odvolatele určitým az inu'noběziiým zpč+sobem. První )e vidét kupř. Ll glosování Odvolatelova popisu zásalm do

jebo kvalitv prostřeclí, kde se Ing. ai:cli. Chov;uicová neuclí'zí označi; tento Z21 ,,eínotivní" (str. 50), nebo když
si jí povolenou stavbu Rezidence Aí:uti?íqú (aneb bytovku na aíkese B. ALu-tií'rú 41 - 411) av souvislé řadě r:odinnÝcb domťi) sama poqlií;ů (str. 24) a asi nejvíc, kdyz se v úvodu Napadaiiého i:ozboc'h'uití pristí do kří'=ku

prímo s í'ozhodíiutim OUSR a začíie jej zpocbybňovÍt (takové počffi-i,uí? Odvolatel, resp. jeho-právní zástupce leště za celou svou praxi síiad í?de íieviděl).
Dml"ié bude popsáno pak u jecLnotlivýcl'i odvolacích dúvodů, ale pro přa;lacl ?ze uvést vypořácláí-ií íiepřehled-

íiosti zác'losti a přilob Žaclatele, kdy úreáií osoba spíše resí z;rkonné íiároky íía spis, aíž-toto íiebylo přec'lmétetn náímtkv, zatffinco gí'os námit4o- odbude je&o?i větou o tom, ze ,,sBivebnffimi ,ťuaadu íiepřísli?íší -určos=rst,

)akou fí+í-ínou í'nají podklady doplnit", což je v rozpom se správní pí';ixí OUSR, kdi= Odvol;itel citoval

z íozhodnutí c.j. Ň'[krF3/ 0394842/2018 z 31.8.2018 a íia coz StU rea@ij-e, ze d;uíé rozlioiqutí íiezná a místo
i-t-zádi'ií si jej u A?íAíB (jak bv bvla správná spr;Áví'ff praxe), tak se d;uxým prostě íiezabývá, bvt' (íiebo práv;=
proto, ze?) to tná negativí'ií dop>'idy íia Odvolatele.

[5] StU se i)"dal oblít:íenpu cesto?i stavebnícli úřadů, kdyz cl'itějí nějaký záměr merinoínocí ppvolit: srybero?i si

íiěkolil- SOLITÉR?NŤCH ;ispektu, íia nichz ,,dokáží", jak je stavebni záměí' X- souladu s'ÚPi'nB ='ípod., kdy

však soubězíiým pomin?itffi'n da?lších hlec[sek a tím, ze 's=ée í-'iedají do vzájemné souvislostí, řádně neyg;hodíiotí sla?itečíiý stav a zalozí své rozliodímtí na vadném hodnoceí'ií skutkového stavu. S torito ,,salámovo?i"
metodori se pr;ií:aní zástupce Odvolatele setkal )iž vícekrát a stejně jako neíií přípristíiá X= )uiýclí oblastech

práva, nelze 3i api:obovat- ani v řmeí'ffch due stavebmho zákona. 'Takový náhled odmítá i Ňe'Ívvšší správí'ff
soud (srov. analogickv 1 As 135/201 1), kde se postavil tomu, aby se záměry posuzovalv formáhiě :a solitéríiě, proto'ze sice kazdý jec'líiotlivě íiepřitffií s'srýím provozem dotčenému úzeíní nijak s"yrazn;e, ale v součm

jedíiotlisrýcb případťi
případťi zí'ialneíiají posmpné a výzíiamíié pí'itězování jiz nvní existrijícíanadliinití'ff zátězi v
ťizei'ní. Tentoí y'ýklad analogickv se staví proti -stejné me-todě pí'i selektivním pos?izováí'ií všech aspektů a
dopadů stavebnícli záměí"íoi.
Uz. samotny polem viladum a )eho vyznamova stranka polmenovani 1e problematicka, ba zavadelici. Jak uvadi Ustav pro 1azyk cesky
AV CR. v. v. i.: ,zatímco anglické villa house je dům vilového typu (samostatně stojicí, se zahradou, určený pro jednu rodinu), čes-

ké viladům označ;uje zpravidla dům s větším rrÍnožsMm blovýcF? jednotek. Sice nedoveéleme vysvětlit adůvody tohoto významov6Éo posunu, je však zřejmé, že skutečnost označovanou slovem viladům dovedeme spolehlivě pojmenovat domácími prostředky (např. pros-

tým a mnohem častějším bytový dům),:, tudíž Ize pochybovat o potřpbnosti slova viladům. Di>oyolujem.e
e sis.ivyslovit
vyslovÍthypotézu,
hypotézí že uŽívání

slova viladům souvisí s komunikačí
komunikaČní

strategii tzv. developeni či stavebních firem. Viladí5m
Viladum jistě
)iste e'vokuje
evoku)e )rne asoiciace (vyšší
úroveň, útulnost, soukromí, přiměřené dimenzování stavby atd.) než dŮm bytový (bezprostřÍdní přítomnost sousedů,
lů, nepi
nepřimě-

okoli dorr;u),
domu), ačkoli věcná skutečnost je
ie stejná.
steiná. Nepovažujemi
Nepovažuieme
tedí slořené dimenzování stavby,
stavby, imalé či žádné vazby na okolr
ie tedy
'ovés/rutŮčskutečíý aa žádoi
vo viladům za vhodný
Mďoucí prostředek nahrazení existujících pojmenovacích jednotek ani za potřeÍné pojmenování nové

nosti." Dostupné z htip://www ujc cas.cz/jazykova-poradna/dotazy/CÍI 84.html
s
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B. Hmotněprámí vady Napadaného rozhodnutí
I. Nesoulad záměni s 'ÚPmB a S 90 StZ
[1] Největší sj-tkou ze strany Odvolatele bylo a íiadále zůstává, že stavebíií zái'něr zejméi'ia co do ss-élio obje-

íllll a podoby odpomje Územnfmu plánu města Brna (d;ile jeíi ,,!?") a stavebnímu zákonu.
[2] Z duvodú, ze Stavebín úřad přlš (bíx skoro iqibec) konkrétíiě nerer'ígosral přffi'no nís obsah příslrištiých
íiáínitek paí'ff
íiezLi«-t-á jí (v zájm?i právíií jis totv a ocbr;un- si'ýdi pí';ív a nároku i pí:o so?idí'ií Ťízení), íiez aby oc'lůvodíiění svého odvolání i s- záji'n?i koiizistentnosti »ií'guineí'itace znovu podpořila í aígumeíitv ze sirýdi íiáínitek.
[3] Dnešni rezidenční a vilová :'Jasaíykova čtt-i:t' budovaná od koíice 19. století je dos?id jedi?íiým ucelenťm
cliai:akteí'istick'ém územítqi tzv. zi'ilírrídn;1"io města v Bl'ílě tzv. ,,miglického ,,-pu", s řadou ;ucbitektonickv zajffiayťcli objektů sťznaímiÝcli bí'něnsk'écb tvurcu, kteří se podíleli nejenot'n na iiáví'zích )ednotlii'ťch rezideiičnícli domů a obč;uiskýcb stavel:í (léčebný ústav B. Fischera 21 B. Rozebíiala), ale i íia urbaiqistickém pMl]ll. Namátkově ?ze jmenovat napříklac'l architektt- J. Is;ait'npošt;i, F. Kalivodu, A. W-iesnera, B. Fuchse, J. Poláška, J. I<?t'ohu, A. 'yViesíiera, J. Xí"íška, vilri Stiassíil-. . . Tato charakteristicksí rezic'leííční vilovíí č-ts-rt' )e zí'iámá
svojí ;'a'cl'utekttu'ou )ak secesní či }'ustorízu)ící, tak fruikcionalistickou a ínodeí'iií íieso?icí autorskÝ í'iikc»pis ;l
jsoucí opravdovým svědectvíín plvnrití dob, jemriz ucelený a svébitný clir'wrskter dodává prás-é dos?id uchovaná uí'baííistícká ch;ií'akteí'istíka z;i?líraclí'utio méstzi. Stavební z:'m;er však ?irbanistický rytmus a harmonii zástavby zahí'ac'hxích měst íxerespektuje.

Odvol;itel ve SXj-cli námitkácli podal cli;uakteí'istilai okol?í a Aíasaí-vkoi;"i- čh-rti olaecně: tzn. ctění nejen čiuliční, ale i té zal'uadt'ff a ze dvou- a vícedomkv dodrzují 1 zahrat{ní pasází vzájemnť- í'espekt a nets-oí'í vuči
501)ě navzá1ein tak sr<-razné yrystoriplé masv )edíiolité stavebiií hmotv (X-IZ iaípř. Rezkova - Rezkova 4, 6, Rezkova 15, 17, 19, Rezkova 18, 2C), 20a Rezkova 21, 23, Rezkova 28, 30 a Rezkova 2Q-31; Fí';uitišk-y Stráíiecké 4 10, Seeuákova 19 - 31 iiebo »I;ilienova 3 - 9 a 4 - 10 atd.), kde záclná stavba íies7-stupuje jakkoli vť-razněji nad
zadí'ií hraiqu soriseclních staveb, a to navíc sl-oro o cca 5(?) T/o púvodíff (nepřesahujíc0 zastavěné plochv.
Citují'ne i z rigoí'ózní práce A'lgr. .Anezaks- Tí'umpešové s n;ízs-em Svaté .'aagustin od poémkii Po dnešek Pííběh
)ec'tné z ?xněnských fi'iriiostí X7 koíitextu novodobých c'lějuq českého národ;'i, kcle cini)e ze .zn«u"isé pul»likace Kaí%rx
Kučv: Bi:no. V§"vo) města, předíněstí 21 přípojených vesníc (Baset, 2001')) í se zmffi'ikou p?o Rezkoi-s-:
Brněnšti architekti a funkcionalismus v Masarykově čh'rti
Smérodatnou roli v urbanismu a architektuře (xwálečných let mél Stavební úřad mésta
Brna. Regulační a architektonické «xidélení vedené Jindřichem Kumpoštem a obsazené
mladými schopnými archilekty vytvořilo z Brna jedno z cenler íunkcionalislické

architektury v 'ČSR i v Evropé?:' -Výsioj funkcionalislícky pojatých nájemnich domů,

obylných souborů a řadových rodinných domků zaéal již ve 20. letech. Brnénským
renoménem se stala lounkcionalistická vikwá výstavba. ,,Jedinou, zato v!íak neoby'e.jně
rozlehlou funkcionalistickou vilovou í'tvrtí v Brné (...) se stala Masarykova čtvrt',

zejména ulice Vinařská, Lipová, Neumannova, Barvičova, Hroznová, M. Pujmanoyé,

Kalvodova, Rezkova, Kaplanova, lírxwa, Hvézdárenská, Eliá!{ova a Karneníí'kova." 22

I stavební «útsd UMC &'íio-střed dlouhodobě povazu)e A?íasai:ykovu čtvi:t' za VILOVOU čtvrt' (viz 't-'í'ůatek z územní rozliodí'nití č.j. 1 21?)0855(-)9 / NO 'v'Z / STU/ 004 z ledna 2013):

Z hlediska urbanistických a architektonických hodnot v území navrhovaný objekt svýrn
umístěnjm a hrnotovým řešenim vhodnť= doplňuje stávající zástavbu vňlové čtvrti. Jednoduchá,
.k do zabí?adních vilosq:ch čtvrtí je třeba bvtové domy, navíc násobící dosavadní podob?i zástavhv, vpravovat obezřetně a restril-tivíiěji.
[41

Žadatel přišel se stavebním záměrem, kteí'«- hmbě zasahuje do kvality bydleííí i tradičního uspořádání
bytové výstavby v místní lokalitě. Patrísé je to zejména v zahí'adí'ií partii, kde nový objekt iiectí - tak, jak
í
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to čii'ií dosavadm: pcidoba dvo)dom?i - jedí-iolitori linii stavby, ale naopak z ni masivně irt-smpuje (v íiejexpoíiovaíiějšffii-i í'm:stě až o deset metrů). Takto se z pobym iia zahradě nebo na b;ilkoíiě íiebo při pohleďu
z okna či balkóím stává vlastně pohled do betonové z«3Á. Stavebí'i?í bínota srysmpujících šesti podlazí
v těsí'iém sousedstt'í (přffino u hraníce) na trs-Ae k bvdlení a relv:eaci uzivaim nemovitosteí'n je v lokzffité
pívketn cizorodým, excesivrffm, nepřiměřeným a nepřijatelným. Jde zcela nad mína přiměřeíiori místmin pon"iět'ůin, kc'ly v t'nístních poíněí'ech se takoirý pí'vek neirysk3trije. Stavebni zffiněí degí'aduje stavební
l-ioclnoni okoff, ki:oíně maxiín;ilizace získri stavebníka iiemá racioíiálnějšflio opoclstatnění a íiení přií'ozenÝm
aní logickým zpťísobem iryuzítí daííélío úzeíní.

[5] Jednotí-iá liíue staveb íia této straně Rezko'srv ulice (ale i v juqých ulicícli coby typický pí'vek Aíasarykos"y
č?tsrrt'i) )e )asííě patríiá a s"ytírá;?í tak cli;u:akteí' inístm zástavby:

%

KíŤ-še uvedeném?i StU (str. 22/23) i'ruií,
ze zákí'esi=- do letecký-cb sí*nků nejsori pí'ovedeíiy X7 měřítkíí a přelvačují sk"'i?itečíiý rozsali staví:+y s- zal'u'adní částí pozeí'nku.
K tomu ?ze uvést, že pro účel dei'nonstr;ice
píťíbéhu zalh;ic'lní stavební č;u'y íiet'ff potřeLia
čiíít zákres ,,v íněřítku" - kdo chce vidí a
kdo neclxce, nevich a sn;ťí se ,,ohánět"
s měřitkein. (lo StU ínyslel, 'že ,,překraáijí

r«

skiitečíiÝ rozsali stavby X- zahradní částí po-

Ě' bx.'&:,= 'a

zemk'u': íiem (])clvolateli bohuzel jasné zákt'es íná toliko lépe c'len"ionstí'ovat obecíiou jec'líiolitost z;iluai'ffcb stavebnícli čar,
í'esp. ze se domv (zejméíx;i íie ty, které ts-o;'í
dvoj- či tí'ojdomv) vzájeí'ruiě neomezulí.

Stavebí'ff ú'rt'ítl dochází k závěí'u, ze pokud v této rilici iiemají budoíq- s lidxéini čísh- orientačnííni jeiiotno?i
hlc..íul?+k-u, nei'nol"iou tuci?ů init ani žácinou jedíiotnot+ z;-iliixlní liíi. Odvolatel tento náMed musí označit za

nepřesný, jednostranný a za ukázku zíniňovaného solité?o nábledu. Stavebtí úřad předevšffi jedíiak
přel&í, ze ?ilice tqeni v 1'OX=111ě, :ile zatáčí do oblouk?i, pí'oto případ?ná v;etší hloubka na jedí-ié straíiě oblouk-u se
ještě negatívně íiedotí-ká staveb na c'lmlié č.ástí obloukyi.2 Dále je t?řeba zolileiqít, ze budotq- od sebe mají c'lostatečné odsti?ipv (to je poc'lstatnť- rozí3;1 oc't Rezkos-'1- 25c veí'sus Stavebn?í zíuwei), tedv i případné několikamálometrové rozdfly jsou plně absoíbovány práve dostatečnýíni odstupy (kupř. mezi Rezkovou 21 a 19 je
skoro 15 metrů mezery, podobně pak třeba i mezi Rezkovou 27 a 25d) a v 71obálněišírn měřítku tak
k namšenf patmé zahradní linie nedocházJ.

Pro Zadatele je sai'nozíejmě )ec'lnozn:ičně iŤlioiiější, íaby zádná zahíaaclní staveťyí'ů lii'iie íieexístoi"ala a StU se
mu v toí'nto zjevíiě sn;iffi zdatně selainc'lovat (je skoro s poíffivem, ze StU ne?i:ffije aí',g;íimem, ze uz rozdfl jec'líio110 ceíitiínetm v hlo?ibce stavbv přeci zn;'imená, ze )ediiotná linie neexistuje, protoze ta by existoví'ila jeíi při ínslové ocicliylce; vše co bv se odchvlovalo - byt' o jedin«- milií'netí' - uz by přece íiešlo íťbec, ale sÁíbec označit za
jeíinotné). Pro Odvolatele vš;ik fiil-ta íielzou a podívá-li se na obrázek nebo na katastrální mapu (viz níže), prostě žádný vystupuiící exces na něm v zamadni stavební čáře není. Coz bv však nepl;itilo pro Stavebí'ff záméi:, ktei-é do zahr:idv vvstupuje o 10,1 ínett'ů (!) od konce hlavín části Stavetn'ulio záí'něm.

2 Právě i takový aspekt reflektovalo rozhodnuti NSS č j. 6 As 1/2009 - 128 z 24.6 2Cll O, kde se sice posuzovalo naplněni definice zvláště stísněného územi, ale je využitelné analogicky i zde: pro posouzení lokality bylo pro NSS podstatné i to, zda jde o domy, které
se vzájemně ovlivňují
1
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Podp?u'ně se ?ze odkázat i 11;l Rozdělc»vací a zastavovací plán, koloí'ffe Pod vodojeínem, Bí'no, Zlutý kopec,
1933-1937 od Jindřich,í Íaunpošta, kde je patrný úmysl (ale i následná realizace) dornů s ieďnotnou
uličnf i zahradní čárou vedenoti po vrstevnici, která se tí'aktuje íiejeíi íia Rezkí?ívě (ví.:etíxě ,,íiaší" stí;uiy
s licliými číSlv), ale je plíuíov;uia í pro ulici B. "víartiiqu.
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Ostatně to potí-rzuje i priblik;ice &no modeíní. S'-elký prčsvodce po >'irchitektriře 1890-1948 (Slapeta XT. a kol., Paseka, 2016). Cilujme Ze Stt';uly
142 ve vztahu ke koloí'iii Pod X-'odojemem, l-u'n je ostatíiě razena sousedm Rezkov;i 27 (n21 mapce s-pravo číslo 9a) : ,,ReúYeiií idjt'ií sŇě podél vmtevnice, qasttib'W sojiNrtúmi dtiiiy' a íh;ojdom)i .i' týlyledem do okofi a p?psaiion
;ýúaáoix Hms ajediwtigým of?loceiíiii p%Ho k 4.ytbvŘni ceTot, kíezý ski/e r<pre:<entiije biiiyskoii 12)'tor.'oii k?idíiini koiir'e pii.'iií iripubli%."
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Z mapk';= %e jasné vidét opět i jedíiotící zalyadi-ií stavební ]?uiie ulice Rez-

1.

kovy.
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[6] Stavebni úř;id íia str. 23 koíistatuje, ze ,,Platí'iá územně plánovací clol.aii'nentace, která je nástroiem prostorové
regulace úzeíi'ff, v záchiéín rey6?pl:istn'u povi?í'niost respektovat ně)akori nejz;izší ,,zal'u:aífní lií'i" zástavi?íy nest;uxo-

Xří, a íielze ji proto ?i ,nově íi;iví'hoví'iných staveb svévolně í-irčovat a po2adovm jeji respektovi." To ďe Odvolatele íieí'ií pras=drs. ÚPmB ve své Příloze č.1 definuje stabilizovanou plochu jako území, ve kterém se
stávající účel a intenzita využití nebude zásadně měnit. A mezi intenzim využití ?ze bezpochyby zařa-

dit i intenzim stavební - tedy stavební obiem. Dále zde ÚPínB řílcá, že ,,Za změnu se přitom nepova-

žuje modemizace, reitalizace a přestavba území za dodržei ,charaktem zástavby a indexu podlažní
plochy, zástavba proluk a dostasrba uvnitř stíívajících areáM." ÚPmB tedy výslomě odkazuie na dodržování a zachování charaktem zástavby, kam ie třeba řadit i podobu zahradní stavební ;sáry.

UPmB ve své Přnoze č. 1 d;.ile XT r;unci Zásad regrulace území uvác'lí: ,,Stavhv uvedeíié X- popisu fi?uikčí'ffcli ts-pťi
jso?i X- jednotli'vých přípacleclx nepřípustíié, jestliže: - siŤ-m situov;uxffi, dispozičí'? uspořádánii nebo stavebnětechnickéíri řešeruín jsori X- rozpor«s s pozac'lavk7 pí';ívních předpisťí a tecl-u'úcl-ich noí'eín platíiýcb pro
pí'edmětnÝ díub stavby nel?ío provozovaíiori čínnost, - počtein, polohou, stavebnffin objemem, í'ozlol'iori íiebo
účelem odpomjí climakteíu pí-ecli'nětné lol-ilitv, - moliou bťt zclrojem záv;id nebo vliiťi, kteíé ďe cbarakter?i

lokalit jsou neslučitelné s poliodou X= lokalité s4riotné nebo v je1ím okoh, - íiemají zajištěno odpovíd;rjící -dopi:avní napojení a odstavováni vozidel." ÚPínB tedy i na dalším ínfstě výslomě chrání jak charakter zástavby, tak navíc brání i stavbám, které mohou být zdrojem závaď nebo vlivů, které dle charmktem lokalit jsou neslučitelné s pohodou v lokalitě samotné nebo v jejírn. Do obého ?ze přitom zařadit i zahíadní stavební čám a ieií dodržení.

Ialším místeín, kde UPmB ve své PŤíloze č. 1, í'eší oclu'anri cli;u';il-tei'rt územi, je pasííz o Jíidexri pocu;i2ní plochy, kcťe se u s'istavhv v prolukách závazně stanovu,je, ze nesíní ,,n:u'ušit cli:'u:akter okolní zístaví:»y (d;u'i«- pře-

vláda)ícffi'ru pťidoi'í-snúíni rozměív staveb, počtem iiadzemí'iícb pocflazí a způsobem řešeí'ff zastře,šení vcetíiě
eventum'ulqo pod]-qoví); - zhoršit pocb'ruíikv pro v)-cizíváí'ň so?iseíJ?ních nemovitostí." Jelikož UPmB zde

cmání chataktet úzerní (tady navíc EXPLICITNÉ přímo půdorysné íozměry staveb, kteté se přímo
odráží i v zahradnf stavební čáře) máme zde další (už třeti) místo, kde platná úzeínně plánovací dokumentace stanovuje povinnost respektovat chaíaktet území, ergo pak i nejzazší zabradm' linii.
§ 90 StZ
[71

Na stt'. 17 se StU začíná irvpořádávat se splněnírn S 90 StZ. XT rámci poměřen?í s vydaíio?i UPD ='í s cfly a úkoly
územi'ut»o plánovíuff kc?»nstatuje, ze Stavební záíněí je s daíiýi-n v soi.ihdri. Odvolatel je í'iaopak přesvědčen, ze
tento je s daim v sil?iiém rozpom - odpom'je jak povaze stabiUzované plochy, tak chataktem území i
architektonickým a urbanistickýrn hodnotám v území.

Rozpoi: s IPP a nesprávn:- náhled StU íia IPI) coby údajně jediného a ničítn iiekorígovanélio ukazatele
maxiínálně mozné iíiteíizity vryuzití Oc'lvolatel rozpracovává a odůi-odň?ije na jiíiéín inístě a tímto íia d+uié
zde odkazuje.

Co se %-če převažtijícfl'io charaktem okolnf zástavby, je třeba zc&azíiit, že to, co utv,ťí cli;u'akter, je to, co u
věci/clověka převládá, Co jej typizuje a je pío íiěj normální, přffiíiačné či obvyklé - srov. i Slovi-í?ík cizích slov
(SPN, 197. 1): soulirn h-pických vlastíiostí nebo zí'íak'u bvtosti nei?+o X-ěC1. Takovéi'rui pňstupii íiasvědčují í Regulatii:y pro uspořádW úzeini defiimjící char;ikteí' okoh-ií zástavby pomocí převládajících půdorvsných íozměí-Ci
st;iveb, počtem NP a zpťisobem řešen?í zastře'sení). Stavebn?í ťiřad (stí. 18) dc?íchází k tonui, ;že stávající zástavba
je íůznorodá. Odvolatel inůže souhlasít s tíín, ze í'ien?í stoprocentně )echiolitá - kazcii dťxín není stejíiý jako ten
i'uhý, ale z převažujía povahy ?ze vydestilovat to, co lokautu utčuje: rodinné domy ve svahu, které
dodržují v zásadě i zahradní stavebrff čám a nepřekáží si ve výMedu a stojí s dostatečnými odstupy od
sebe (samozřejmě s sijiínkou dvo?i-, trc?»jdomu). To, ze v ťizeíní zaznamen;íme i větší domv, je íiezpocliybnitehié, ovšem tyto nepřevažují ani í'iejsou ,,n;ilepenv" íia štítovo?i stěnu íoů'nqého doími atp. a jsou spffle reliktem dobv socialisínu či benevoleí'ice StU při povolováni cieveloperské vťstavbv. Obé íiemohl Odvolatel ze své
pc?ízice ovlivnit, proto povazu,je i za íiefér, ze bv c{ai'íé mělci takto ovlivnit podobu jelio bezprostřec'tn?aio sousedshrí, které liz cobl- účastna- řffiení ovliví'iit tnúze. Jak StU doza)ista mohl zazíiaínen;it, Odvolatel iiebi:o)í sihqě
protí ploché střeše (i kdyz s;u'nozřejmě log'ka věcí í ch;'u:;ikter území velí, ze kde )e zde dvoj- či ti:o)d€ii'n, zacliovávají si jeůotíiý styl střecl'py'), proto íiení íiezl»l-tné se zaí'něřovat na í'ůzné typv střech v okoff, kdyz esence náinitky je juíde.
s
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Odvolatel má za to, že ve výrok'u: ,,Nas-rzeís<- í:+ytoiŤ di?un svým ob)emem i iecliioducliou limotou korespoíidrije s okoh'?i budov;u'ni a :iclekv;'itíiě doph'iuje stávající rťíznorodou zástavbu." StU uz uváí?lí nepravdu. Stavba,
co tak hluboko a takou masou oproti sousednf stavbě zasahu'je do zamadm'ho prostom s okolnfíni
budovaíni NEKORESPONDUJE, protože okolní budovy se takové bezohlednosti nedopouštějí. Stavební záměr NEíespektuje urbanistický rytmus a harmonii zástavby typu zahradnfch měst. To, co
StU íiazývá jako jeiioduchciri hrnotu, bv jií'iý- ínol'il označít Z21 položeíiý íioíi;une k'í-ádr s í'iadpodestoi'Ým sýřezem, kde je «1;Ártsz na to, aby stavba co íiejméně stffla, a proto je co íiejjediiockišší (návdavkem to ?ze )eště kašírovat jako trendy inspiraci huikcioíialismem). Z čeho sB=plý-vá přesvěc'lčeín StU o toí'n, ze podoba Stavebífflío
zů'nem ,,adekv;ítíiě" cioph'iuje st;ivající zástavbu, se Odvolateli íiepodává a Odvolatel se s tffinto íieoclčivoílněnýnl závěrem neztotozí"iuje, protoze stěnová masa v z;'iliradě u dvojdonm íiem v úzeim niíEffin adek-t;'átníi'n adekvátní je síiad pouze pí'o fin;uiči'ii představy z>sd=xtele, aby se mu deíi-iolice a sť-stavba ve &iále rentos:íáí, a to
bez oliledu iia zataeni okoh.

Stavebí'ff úřacl yí-še rn-edený ;ispekt jako by í-ievidi - ínísto tolío si pocliv;ilu)e, jak ve v"vsoké stěně íieni
zádíié okno nel:+o ze cást střechy je zeleíiá. Daiié tak odpovídá tomu, co Ocivolatel Napadaíié+'nu í'ozhodínití i"3-týká: rozbodí'rutí sq-zdvihrije jen to, co se ínu liocf, ale gi:os n?itek Odvolatele poíiecl"i;Avá X- zásade
s tr:u"iou.

Takto je naUádiio i s Uzeínně analytickými podklady města Brna 2014 (str. 18) - poíiech;ííne-li stranou
otázlvi jejich závaznosti (přesto je zajffinavé, ze StU ale c?ídmítá stejně pi:;icovat s náví'hem paí'i"iátkových zóíi)
- StU si vezíne jeí'i jecl?nu část a tu aplikuje, a to ještě nedusledně a nesprávně. S' části UAP o livdlení se však

říká: ,,Jako atraktivi'ff oblasti bvdlení v ks-alití'uín obvtíiém pr.ostřec"lí jsou v šii:šffin centm měst>t viiííiuav
zejména vilové oblasti Stríuiic a Pis;u:ek, ..." a X= textové části UAP 2014 se pak o »Lisaí'ykově čtvrti liovoří
jako o ,,z;ilozené hodnotné uí't+anistické stmktuře". Stavební záměr co do svého objemu a nerespektování zahradní stavební ;sáry a návaznosti na Rezkoiru 25c však nepředstavuje, ani nevytváří kvalitní
obyíné prostředí, stejně jako nectí hodnotnou utbanistickou stmkmm - učiněný závěr Stavebního
úřadu tudíž není sptáirný. 'v7 části Oclirana kulturnicli hodnot UAP rovně,ž mj. tn=ái: ,,'vfinisterstvo kultury se X7 současíiosti zabýw-á íiávíhem íioi;ých městský-cb p,un;ítkových zón (AaíPZ) na území města Bi:íia SIPZ &no (scm 12)' ptitřila i Aítisaiyk:oria t'ír.'tt' - po<ii. (M.ioltitel), ÝíPZ I<i:fflovo Pole a A'íPZ Lesíiá. Jedíiá se y-ý'zntmmé iu:baíiistické a aíclítektoi'ůcké celkv, jejichz součástí a

je i řada ií-zn;unných íinkcionalistickéch p;u'nátek." Takže : xíí:aQ;:í:!.ůi=?;ú
:l: : : XS

Rál'ů íí k? 0 0
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y'i%ha"s- a?/ /
ni-cli urbaí'iistickéch ;l :'u:cl'útektonick€-cli celcícli, zatfficci StU : 'y: : :%%" 'j$'l

kdy"z. se to liodí, o?ízuje StU na U.AiP, ale když íie, iiecimje
se. UAP se ínj. zmiňují i o pm'nátkos'ých zónácli a význ;un-

'%,,.'
" %: jl
stavel?í bez jakéhokoli y-«-znaínu a bez nutnosti ochí'any. A to ::. :. :.' ?
>"-.b#-,a

devalxqije okoh Rezkoyw- vlastně na kongloínerát íúznoí'odť-ch l - -': ;

iiavzdoí'>- tomu, ze í s- L{P (iw-l-a'es c. 2, VIZ sa-sek vprrss-o) ?ze - - - % - -,7ííl
vidět, kolik p:unátkově clu'áněn«-ch objektú je X7 okoff (viz
ínodrá pole; žluff bod = ínístc» Stavebínlio záměm).
Na str. 18 dává StU p?ac'ly vícepodlazí'ffcli budov (shodou okolností stejně iako Z;idatel), o íiěz pak StU op;rá
závér, ze Stavebi'ff záměr je v so?iladu se schv4enou ťizemí'iě pffiiovací dok-umemací, respektuje zí'uněí'y území'uho plíinov;'u'ff X- dc»tčeí'íé lok:'ilitě a chaí'aktei: ťízeím, spLi"irije poz;idavkí- níx ocluanu aícl'ffltektonick€-cli a urbanistických lioclnot X- úzeiní. Stavebm úřad uvádí z Rezkos7- j;iko rozliodnou íníru co do vícepodlaží"íosti 5 domovm'ch čísel (přepočteno na budovy vlastně jen dva objekty!). Rezkova ulice má licliý-cb domoví'ffcb ;sisel celkem 34, suc'lÝch pak 27, tedy na Rezkově je celkem 61 domomích čísel. Vyjádřffine-li to matematicky,
tak Stavebí'uinu úí'adu pío stmioveí'ff pí-evažujícílqo chaí'aktem úzei-íff co do vícepoďažíiosti
přípustiiosti Staosti a přÍpustno:
i=-ebi*o z;íměm stačí 8 (7o doinovnicli císel. Oďvolatel tak naínítá, že pro stanovemíPREVAZUJI«CÍHO
charaktem zástavby nelze využít markantu, která je píezentní ani ne u desetiny zástavby!

Vezmeme-li si pŤusd z i'oz]:'ioďiutí NSS č.j. 6 As 1 /2C)09 - 128 z 24.6.2010, kde se posuzovalo naplněí'ff defií'úce zv}ást;e stísněné území, pak pí:í zohleiiěín staveb s íiedodrženÝi'ni odstripy v těchto vzdffleně)šícli lok;ditácb l)vl poměr i'nezi domv s dodí'zeíiori odstupovo?i vzd;ileností a domy, kde t>to vzd;uenosti dodr'zeny nejsou, asi 75 ',/o k?i 25 oi'o ve pi'ospěch domčí s respektovam'-íru vzd;ileíiostini. Toto Městskémri soudu v Prtize, íuú
NSS nepostačovalo k tomu, ab)- úzei'ní povazoval jziko zt-láště stísněné. Tal-'.e zaffmco pro Stavebnf úřad
postačí i8 o/o, NSS nebyl spokojen ani s 25 %.
í
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Navíc zádná z citovama-cli vícepoďazí'ffch bridov nedosal'ruje šesti pocui (Rezkova 10 - 14 míi o celou třetiíui

poďl;izí méně!), budoiq- Rezkova 25a, 25b, Rezkova 10 - 74miiBohuslava Aí;'u:tií'ui 32 - 42 iiem:iji žáiíori Clo
zal'u:;idv tak iť-í'azíiě vvbíbalící podnoz á odsmp od zc[ sousei'nbci domri; íiaopak Rezkova 25a, 25b a Rezkova

ll.) - 14 1sou ,,'stěnoií-cli" i-ésmpí:t, íťl:íěžkú či poílno'zí zcela prosh-. Podobně i Bolnislava A'laítii'iri 32 - 42, kc'le
určitá cleíítost je ;'u:cl'ffitektonicks- odůvodněně-dáíi;i, ale je X- gloháÍ?i'uí'n n'iěřítku zcela zai'iedhatelná." Tedv i zde
Odvolatel Stavebnírnu 'ťiřadíi vytýká, že se h4í jedním parametrem, aniž by do úvahy vzal i další pod-

statná hl,ediska a aspekty, což dle názom Oďvolatele oďpomje i řádnému hodnocení d'ůkazii a povinnosti StÚ zjistit řádně a sprámě skutkový stav.
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Rezkova 10-14

?

ffi

Rezkova 25a, 25b

K ol?íjeinnosti budov v'íz dále také bod 19 odvoli'ff.

Dle I%lo}iy č. 'l vyhláškay o UPmB v č;ísti II. Zásady íegi?iLice úzeíní odil 1. Prostoí'ové uspořádíu'íi úzeím města platí, ze ,,Stavť»y rivedené v popis?i í'uikčnicli tvpči jsou v jeiiotlivých případecli íiepžípustiié, jestli;že moliou
bÝt zcko)em závad íiebo vlii-ú, které ďe ch;'u'aktem lokalit 1sou íieslučítehié s pohodori T1= lokalitě sainotné íiebo
v jejíín okoh". Odvolatel má za to, .2e Stavebni z;íměr siťm stavebnffin objemem bude zd?rojeín závacl, které dle

cli;'ii:akten?i lok;ilitv (do zalyady vystuprilící stavebn?í hmota v ráíncí dvojdoinu) jso?i íieslučitehié s lioliodou sr
lokalitě saínotné.

K posorizeí'ff scíul;iclu Stavebna'io záměr?i S S 90 odst. 1 písm. a) a b)
StZ íněl Stavební úí:ad vzít X7 potaz i &něnský arcliitektomcký maíiuÁl
(tv-yigv.ban-i.bíno.cz). Teíi dokMc'lá (viz X ýsek vpras-o), že X= okoh Stavebí'u'ho záměm se nadq;ízí řada cenm;cli objektů meziválecíié architektuí'y ;l kolem Stavebiifficí záměm dokoiice vede přffino speci:ilizovaná stezka BA?&íu. Jak tento aspekt, kter;- jasné také (spolu)defin?ije,
Co se zde rozuíní architektonickýíi'ii21 uí'baíiistickýíni hodiiot:uni.

*

A

*

*

Jak však vše výše uveďené Stavební úřad vzal v rámci posouzem S 90 StZ sv potaz z Napadaného
rozhodnutí bohužel nevyčteme, coz rozhodnutí zatěžuje vadoíi.
ísi

ST rámci pril:ílikace &'í'io inodeí:íií. XTelký pí-uvodce po ai:chitektie 1890-1948 (Šlapeta V. a kol., Paseka,
2016) stejně jako vBíněnském architektoí'iickém maimálu (viz littps://siixí'ív.baín.bríio.cz/objekt/ď)34i:ocliíuiy-dum ) se mezi ceiiěný-ini stavbaíni (vedle celé kolonie Pod vodojemem) oL»jevuje i důín Rezkova 27

ocl Ev,=eíia Šk;u'dv - tec'ly stoÍící hned veďe Stavebíiílqo zffiěm. Ocl'u';u'ni tétoa stav:by, ;esp. dev;ilvace opat-

íovái'ffin jejítio okoli hlubokori bytovkou Stavební i:u'ad ve svém i:ozhodovíuxí rovrue'z íiijak nezohleíbiil (toliko koíistatoval, ze není kyilmí'ní památkou a tíín jelío zájem skončil), přitom í toto by patřilíi c'lo posorizei'í?í
splnění S 90 odst. 1 písm. a) a b) StZ.
[9] (?)dvolatel měl sr námitkách a íiaífále íná (a činí přecimětem svélio ocivolání) za to, že Stavebíií záměi: i

z s"'čse uvedeí'iýcli dúvoc'lů porušuje i S 25 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb. (,, Vzájemí'ié odstupy staveb
musí splí'iovat pozadavkv ?irbaíiístické, architektonické, zivotí'ulio pi:ostřei, livgienické, veteriiu'íií, ochí?atxv
povrchových a podzemních vod, státní p;imátkové péče, pozárí'ff ochr:uqv, bezpečnosti, civihií ocbrany, preveíice závazných liaváíii, pozadav]í-v íl21 deí'uií osvětlení í'i osluněi-ií a na zachovií kvalitv prostředi." ), s tíín,
3 Naopak jde z okoli na jednotnou uliční i zahradni stavebni linii poukázat třeba u dornů: Barvičova 31 - 79, Barvičova 74 - 98,
B. Martinů 105 - 155, B. Martinů 54 - 86, B. MartinŮ 43 - 99 atd.
(
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ze pokud l)X- se o daném území po demolici íi;ihl?íželo jako na proluku se oclkázal iia Aletoclickť pokyn k
pojmu proluka z 20.6.2013.
[10] Poďe StU (str. 34) aplikoval Odvol;itel dtm<- metodickř pokvn špatně. Dle Odvolatele íiaopak StU šp;itíiě
četl obsah í-iámitkq=. Podstata náínitky vychází z nedodrženf odstavce 1 daného paragrafu a pío případ, že by se na Stavební záměr nahlfželo jako na realizovaný v ptoluce, pak Odvolatel odkázal i
na daný metodický pokyn. 'IT tomto íieviclí Odvol;ítel íiic s=n;t'rí'ié rozporíiélio iiebo obecně íxespr;ívnél'lO. Navíc, když sama A'íetcídická poínůcka k uímst'civání staveb X- prolukácli oc'l AL'víR4 říká: ...ff 25 odst. 4
;yi»ltž.í'A)' č. 50 i / )006 Sb. ie numo uplatňovat rovněž v sousrislosti s ustanovením «5; 25 odst. 1 této vyhlášky, k?tue i obetiie ror'iiiě íítiiiotii)e , T a23quiiiie oílííi4:») .ííar cb mit»i pli'Ťoiíú po<tidtirk) iirbtiiiiíhJe, mthitektoiiztke,
Qjr.ooíiiího prosíi'prlíi, . . . ".

(ii) Je pravda, ze X- ŇletodÁcké poím"ícce ADJR se pí.še: ,,l)ře.sto.<e ií úat'eb iiiiit:rtěi4ýt'h do ptoliíA3)' iisttiiioiieiií o otlsti4:íec}í
nepltiti, . ..", Stavební úřacl ovšem (záměí'ně?) ol'x?»íníjí, ze i kdvz pl'O stavb?i X- proluce íiepl;ití staiiovenř pozadavek íia odsmpv n'iezi stavbami, tak Aietodická poínůckz'i přesto jasně konstatri)e, ze íi;idále ,,%
ní'ín požadavkem však ie, že se umist'ovanou stavbou skutečně doplňuie stávaiící souvisM zástav-

ba, která předurčuie obiemové parametry umisťosrané stavby, což i?esmyslem ustanovení o proluce,' včetně proluky nárožní. Musí se iednat o doplnění celku :O v zásadě steinorodou část. Předpokladem pro použití ustanovení o uínist'ování staveb v prolukách ie tedy pHtomnost 7xismiících
sousedních staveb, které něiakým způsobem předem determinuií obiem: srýšku a půdorys nové
zástavby (určuií charakter zástavby)."

í"í přesně o tomto byla námitka Odvolatele s výtkou, ze se v zásadě stejnoí'odá část nec'loplim)e a ;že je tu
přítomnost existující sousedí'ií stavbv, kteí'á předem determííiu)e objein, íťški?i a púdorvs nové zástavl»y a
ze toto vše Stavebíií z;íměr nesplňuje a íierespektuje. Odvolatel má t;ik za to, ze Stavebnf úřad tuto náínitku řádně nevypořádal a zatail tak ss=é rozliodí'rutí vac'lc+?i.
Pokud se )ediiá o iiovostavbu s- proluce, pak t"'éše ?ivedené potví'zují í íiásledující správí'ií i'ozhoc'lmití:
>

i:ušící rozhodí'rutí odvolacího Krajského úřadu Jihomoravského ktaje, Odbor územnffio pláno-

vání a stavebního řádri, č.j. JMK 87539/2010, sp. zn. S-JMK 87539/2010/ OUPSŘ z 12.08.-20í):
,,Pro výklad odborného pojmu uvedeného v konkrétním právním předpisu je nutno vycházet zejména ze záměru a cíle daného ustanovení a vysvětlit, za jakým účelem je
dané ustanovení v předpíse uvedeno a ochrana jakých zájmů je tímto ustanovením
sledována. Cílem ustanovení vyhl. č. 501/2006 Sb. v platném znění a vyhlášky č.
268/2009 Sb., o techníckých požadavcích na stavby (víz § 1 2 odst. 5 a § 26 odst. 7 této
vyhlášky), ve kterých je pojem ,,proluka" uveden, je umožnit doplnění stávající souvislé zástavby vhodným objektem při respektování všech urbanistických a
architektonických zásad a zároveň zajistit vhodné 4 podmínky pro vnítřní prostředí
staveb a rovněž zajistit nerušené užívání sousedních staveb a pozemků.
Stavební zákon ani jeho prováděcí vyhlášky sice pojem ,,proluka" nedefinují, avšak

norma ČSN 73 4301 - čl. 4.3.4 uvádí: ,,Prolukou se rozumí dočasně nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě, který je určen k zastavění. Pro nezastavěné nároží (např. při blokové zástavbě) Ize potížít termín rohová proluka". Pojem ,,stávající
souvislá zástavba" je nutno v daném kontextu chápat jako zástavbu v zásadě řadovou,
tzn. že jednotliv«á stavby mají štítové zdi (iak to konstmkční řešení umožňuje) těsně u
sebe, objekty navazují jeden na druhý. ... Stavba umístěná do proluky, na kterou se
vztahuje ustanovení § 25 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění, což znamená, že pro ni neplatí odstupy mezi stavbami pro bydlení, musí být doplněním stávající souvislé zástavby. Musí být hmotově určena sousedními stavbami, ?
4 Verze červen 2C)13, dostupné z: https://www.mmr.cz/getmedia/540fffb4-3586-435í-95ed-7472fa2'l07d8/Proluka-final.pdf?ext=.pdf)
l
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tkví smysl ustanovení o proluce, včetně proluky nárožní, musí se iednat o doplnění celku o v zásadě steinorodou část. Předpokladem je přítomnost navazujících objektů, které nějakým způsobem předem determinují obiem, výšku a půdo!S nové zástavby.

KrÚ dále připomíná, že kladná stanoviska dotčených orgánů a institucí, která žadatel
opatřil, byla pouze jedním ze základních předpokladů pro vydání kladného rozhodnutí
ve věci. Stavební úřad však musí v řízení zkoumat řadu dalších otázek, zejména
komplexně posoudit vlivy a účinky stavby na okolí a dbát o vyváženou ochranu
práv žadatele na umístění a následně povolení stavby, jakož i oprávněného záimu vlastníků sousedních nemovitostí na zachování pohody bydlení a optimální/'»O využití svých pozemků. Tomuto úkolu stavební úřad v územním řízení nedostál."
>

rozliocl?nuti odvolacmio Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odbor územniho plánování a

stavebního Ťádu č. j. JMK 91583/2015, sp. zn. S - JMK 60673/ 2015 0ÚPSŘ ze díie 14.7, .2015:
citované vyhlášky nedopadá na stavby bytových domů. Co se týká vzájemných odstupových vzdáleností
navrhovaného objektu od okolm zástavby, stavební úřad konstatoval, ze se jedná o stavbu v proluce.
Smyslem ustanovení právních předpisŮ obsahujícfch pojem ,,proluka", je umožnit doplnění stávající
souvislé zástavby vhodnou stavbou (budovou) při respektování všech urbanistických a architektonických
zásad a zároveň zajistit vhodné podmínky pro vnitřní prostředí staveb (např. denní osvětlení a prosluněm)
včetně zajištění nerušeného užívání sousedních staveb a pozemkŮ. Pojem ,,stávající souvislá zástavba"
je nutno v daném kontextu chápat jako zástavbu řadovou, tzn., ze jednotlivé stavby (budovy) mají štítové
zdi těsně u sebe, jedna na druhou navazují. V zástavbě rodinných domů se prolukou rozumí také
nezastavěný pozemek v souvislé řadě pozemků stávajících rodinných domů vcetně volného pozemku na
nároží ulic, určený k zástavbě rodinným domem. Nicméně proluka musí být v každém případě prolukou
mezi zastavěnými stavebními pozemky ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) stavebního zákona,
na kterých sto3í budovy.

Na stavbu umisťovanou do proluky se nevztahuje věta první E3 25 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006, tj. neplatí
pro ni stanovený požadavek na odstupy mezi stavbami. Základním požadavkem však je, ze se umisťovanou

<>
p
7

stavbou skutečně doplňuje stávající souvislá zástavba, která předurčuje objemové parametry umisťované
stavby, což je smyslem ustanovení o proluce, včetně proluky nárožní. Musí Se jednat o doplnění celku
o v zásadě stejnorodou část. Předpokladem pro použití ustanovení o umisťování staveb v prolukách je tedy
přítomnost existujících sousedních staveb, které nějakým zpŮsobem předem determinují objem, výšku
a pŮdorys nové zástavby (určují charakter zástavby).
Pokud se však umisťuje stavba viditelně neodpovídající výšky nebo v nároží vzniká nová dominanta, jde sice
o umístění stavby do proluky, nikoli však o ,,doplnění stávající souvislé zástavby".

rozhoiii?ití OUSR MMB č.j. MMB/0372087/2010 ze cťíie 4. 1 1.20R), kde se uv;ídí, 'ze takové nározní objektv ínají být určenv soíiseáiími stavbami a lilavíxě představovat ,,doplnění celku v zásadě stejnorodou část".

[12] Pro představíi i srovnáí'ií ?ze odkázat 1 íla případ ze Zabovřesk, kde p5ávé pío i,'íesoulad s íiavazováníín íia
st;ívající so?ivislo?i zástavbu byla zamítnuta (rozhodnutí UA'íC &'no-Zabovřeskv č.j. Ř'íCZAB

11949/15/05/REIP z23.ll.2(?)1'5 a níslecině rozhodnutu'n OUSR AL'víB č.j. MÝíB/C')O3ó76Cl/20ló
z 5.2.2016 zan'íitímtí potvrzeno)' žádost pro z;'ii'něí' bvtového domu Horova 12, který do dvorní zahi:;idni
cásti zasalioval vzdfflenostmi v rozpétí od 15,4 í'netí'ů od ?ilice az po 9,5 m od ulice.

5 Dostupnéz' https://www.zabovresky.cz/assets/File.ashx?id orq=80902&id dokumenty=3900
s
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Stavba, která je pře?ětem h&ďosti o vydbi územniho rozhodnuti, se v u»řční ? upJatňuje 4
l (do
nadzemními podlažími a vyplňuje prostor ohmničený štítovou zdí sousedního objektu l

?latňuje 3 nadzemními podldbni a sedlovou střechou) a Mtovou zdí sousedního objekhi

q?(do ulice se uplatíiuje 2 nadzemnfmí podlažími a sea»ovou střechou). uavrhovaný objeki

opl3cky srýškóvě navazuje na Mvající objekt ? sousední objek?ffvyšuje o výšku ]
nadzemnfl'»o podlaží. Ač je předmaem žádosti jedna stavba, pm lepší popis ji stavební úhid rozdělil na
,,uliční" část a ,,dvorní" část, kteté spolu dohmmmfy tvoti objdkt o tvani pistnena L. Do hJoubky
v ,,uliční" čásii navrhovaný objekí navazu3e na sousední objekt? Stavební úhid niá tedy za to,
b co se týče ,,uliční" části navrhovaného objektu, jsou splnhy všechny předpoklady pro stavbu v proluce
včemě po?vku na dophění Ms4ci souvisM zásÍavby. Nšcméně navrhený objekl se uplatňuje ve
,,dvornž" čAsti hloubkou 9,5 m s výškou 4 nadzemních podlatí (výška ] 3,800 m - sromávací mvina +/0,00 je mvr»a stávající úrovni chodn&u před objektan), kdy celé první nadzemní podlažJ má dokonce
hjoubku ještč o 7,2 m větší (celková délka oď ,uliční" hmoty je 16,7 m). Sousední objekl ? se
do dvornž čásli neuplatňuje vůbec a sousední objekl Homva J4 se do dvorní části uplatňuje pouze
jednopodlahíí hmotou s pultovou střechou a to do hloubky cca )5,4 m od ,,uliční" části navrbovaného
objektu, výška této dvorní části objekhi ? je fblUně 6,O m od oko»ního terénu.
J"'Ii

-

-

-'?

l pozenek
Stavební úřad konstatuje, h po odstrm'ťní slávajícá stavby rodinného domu l
par. čís. 2134, k.ú. bbovřesky (k fflstrananí stavby 'vydáxío souhlasné s«!Mlm€ Š.012 s čj.
MCBZAB 10784/15/OS/KOVR) vznikne proluka. Dle melodické pornůcky Ministersfva pm místní

rozvoj čR z června 2013 se m stavbu umist'ovanou do pmluky nevmhu;e věta první § 25 odst. 4

vyhlášky č. 501/2006 sb., o obecných požadavcích na vyuHvání území, v platném zněni, tj. íneplati pm nj
stanovený pohdavek na odsmpy mezi stavbaíni. Základním pohidavkem však je, že se umisťovanou
stavbou skutečně doplňuje stávaficí souvislá zástavba. Po'3em ,,stávající souvislá zástavba" je nutno
chápat jako zástavbu v zásadě hidovou, tzn., h jednotlivé stavby mají hhové zdi (iak to konsbukčni
řešenž dovoluje) těsně u sebe, objekty navazují jeden na druhý. Stavba umíst'ována do pmluky je pak
hmotově určena sousedními stavbami, v čemž tkvš smysl ustanovení pmluky, musí se iajy jedml o
dopln!ní celku, o v zásaú3ě stejnorodou část. Předpokla&m je proto přítomnost ntmuijtckh objektů,
které předem detemšnují dbjem, výšku a půdorys nové slavby. Předpokladem pro použití ustanovení o
umíst'ování staveb vprolukách 3e tedy přítomnosl existujícách staveb sousedních, kta'é přajem
determinují objem, výšku a půdorys nové zástavby (určují charak€er zástavby). Pokud se umiďuje stavba
viditelně nedpovidajácí výšky, jde sice o umístěni siavby do proluky, njkoliv však o ,doplnění stávající
souvislé zásuivby". Přestože u staveb umístěných do proluky se ustanovení o odstupech neuplatní,

notust.y §denní
ho osvět
leníáškya oslč.u268/20ů9
něni se zjišsb.,t'ujíojatechnj
k pro navrhovanou
síacvbu,
taslkaprovby,okolv plnaí tném
zástavbu,
kdyse
dkpřiž'?dopMování
12 odsl
.
5
vyhl
c
kých
pobdavci
h
na
zněni
stávaiící sostvislé zástmby výstavbou v prolukách, popHpadě formou nástaveb a pHstaveb,

??- ?----..
+ ííí-yiat Ll31
uavrnovanou
dje ust.? § 12 odsl 5 vybláškv
č. 26g/200Q
Qh)ahtsp»u
*--k-:-L-'-'
--" ' "stavbu,
' tak -pro okolnj zástavbu, kdy
--..,
,
.,,.uxnyhyyu
pumuavc»cn
? .
pndOplnOVa'nl'SíaV' alíCl'SOžfVIS]ea2aSíavhv
vs»tttn*ík--- -- - --L1 -' -' --'ana
'- aslavby, v- platném zněni s«
?,
y,»pnpa{X
TOrmOu
náSuVeb
-"-" a"
a a-přŘSlaVeb,
I
lí
pO! u
posuzuje
vliv stíněníl okolních budov porovr;ním
se
stavem
při
úplné
souvislé
zástavbč,ZeJTnena
zejména
?
hsavcm
prl
upŘne
SOuVlSje
ZaSlaVbě,
s výškovou úrovní zástavby a půdorysnýrn'
-rozsahem'
. Vv py»paue,
pHpadě,
h
nejsou
krhéráa
tohoto
ustanoveni
(ust.
,
...
--xumy»u.
ze
ne)sou
knttna
tohoto
ustanoven»'
(ust.
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[13] Stavební íťad se na stí'. 19 závazně odkazuje i í'ia obsah Přezktímného rozhodnutí JMK, který měl dle StU
provést
posouzení souladu stavbv s územné pláíiovací dokuíneíit+icí a cl'iaraktereín ťizemí a uvedl ,,'jednoTznačné důvoíiy prokazu)ící soulad". Odvolatel se uz v rámci přezkuinnélio r'uení s náhledem I<íU ?JmK
zhola neztotozňoval (a nadffle s úíín nesouhlas0 a vytýkal kr;ijskéinu íir:iclu a jeli:í-í'o;'hoiiWtí-koWki:-étii:
obsahové i procesní vady. Vzhledem k tomu, ze i Přezkumné rozhodí'nití J"víIE,- steÍně-"ÍaÍÍ:;oPře;-kum;é
rozhodnuú MMR budott soucíisú případného so?iclíulio prezkumu, uplatňu)e Ociv:olatel-v záj-mu p;':Í;;7ji;
totv rac'léji znos'u iŤtkv 'VL1čl Přezk?ii'nnému i'c..ízliodnutíJ?ů'fl( tak, jaak j'e riz dŽíve upiatÁ:I:v'il.
Odvolatel tímto činí obsahem tohoto odvolání i:
*

své odvolánf ze dne 7.9.2017 proti rozhodnutf Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK
113951/2017 z 17.8.2017,
111(RI IQll*-i - 4-l o -stss-i
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dokument snázvem ,,Vyjádřeííí odvolatelů kreplice podatele ze dne 2.10.2017" ze dne
30.10.2017,

kdy všechny uplatněné výtky a výhíady proti Přezkumnému rozhodnutí JMK a postupu Uřadu
JmK, které byly obsaženy v jeho odvolání ze dne 7.9.2017 a ve vyjádření z 30.10.2017 (včetně odůvodnění), jsou rovněž výtkami a íiplatněnýíni výhradami v rámci tohoto aktuálnffio odvolání a
doplněním odůvodnění tohoto odvolání.
[14] Stavební úřad se na sti:. 11 zmu'iu)e 1 Přezkumné rozhodimtí »:[MR a kt'átce z í'iěj cimje. Odvolatel se uz

X;' i:ámci přezkyimíxalio í-ízeíií s náhledem MMR ďametrálně silíiě íieztotozňoval (a nadále s í'iím nesoulilasí)
a vq-týkal imi a jeho í'ozhodínití koíikrétn?í ol:+sahové i procesní vac'ly, kclv se zejména AíAíR íffjak neiq-pořádal s vytýkanýi'n a par'is';ílíxě stíričně, ba přffino nepřezkoriínatehiě potvrdil kí'ajské rozhodnutí. Vzhledem
k toínu, ze í Přezkumné rozliodímti MMR buc'le so?ičístí případíiéhci soucimlio pí'ezkumu, uplatň?iie Odvolatel X- z;í)ínu právní jistotv raději znovu 's"ýtkv vůči Přezkumíiému rozhodnrití '»L'í'íR tak, jak je uz dříve
uplatňoval, a to v r;'imci spí'ávní zaloliy proti PŤezkumíiéí'nu rozhodnuti A-DJR.
Odvolatel tímto činí obsahem tohoto odvolání i žalobu ze dne 1.8.2018 proti rozhodnutf správnffio
orgánu - píoti tozhodnutí Ministeístva pro místní rozvoj, Odboru územně správního č.j. MMR46323/2017-83/3357, kdy všechny uplatněné výtky a výhrady proti Přezkrimnému rozhodnutí
MMR a postupti MMR, které byly obsaženy sre správní žalobě ze dne 1.8.2018 (včetně odůvodnění), jsou rovněž výtkami a uplatněnými výhíadami v rámci tohoto aktuálnfho odvolání a doplněním odůvodnění tohoto odvolání.

[15] ()dvol;itel í'ná rovně?'z za to, ze StaveLiíií zái'něí' neodpovídá S 23 (Obecíié pož;ic'lavky íia riinist'ování
stavel?í) vyhlášky 501 / 2006 sb., a to Co do připojení stavby na pozemní komunikace, které inrisí stťmi
p;'u:ametí'>-, provedením a zpťisobeín pr'ípo%eni vq-l'iovovat požadavkům bezpečnélio uzívání staveb a bezpečného a plyímlého provozu na přileblýcli pozeí'nních koinuíiik;t«:ícli. Pokud ínísto současnélio jec'lnoho
sjezdri na pozemek (do iiorínáhií g;iráže pro jedno vozídlo) i'nají vznik?nout sjezdv dva, í'esp. viastíiě sjezdů
více (pokud I:ívchom správně bi:ali sjezd pro kazc'lé auto zvl;iště, coz tak cle facto i je, pak tu ináme co do
ížiněiii se čts=ři'ni sjezc'ly). Tedy tam, kde okolojedoucí vozidla doposud míjela jen jeden sjezd a bylo
zde tedy riziko střetu jen na jednom místě, nynf se riziko zčtyřnásobu'je: z pozemku mohou vyjet
až 4 auta najednou. To í-ieíí přízmvé ani Pí'O chodce, kreří í'nísto ciosavadního, íiecelé 3 metrv šírokého
vjezdu do grmáze bt+do?i nově vlastíiě skoro 1)o celé šfflce paí-celv konfrontov;uxi s rizíkem, že proti nun iia
chodníku y-5-jede auto. Dle Odvolatele l)v bvlo adeks-átíií, abv na pozemek vedl jeíi jedeíi vjezd, a to by právě
naopak yryliovovalo požac'lavk? na bezpečnost a plyí'rulost provozu na pozeí-nnícli komunikacícl-i, a to
zejména íia ulici ts-pri Rezkova, která je pří své obousměí'nc»sti a nutnosti zajistit i p;'íkovffiií relativně úzká.

STý'se in-ec'lené ďe íiázom Odvolatele ros-níá odčivodňuje íiesoulad Stavebnílío záměí'u S S 90 odst. 1 písmeno d) StZ, kdy Odvolatel iná za to, že veřejná c'lopravní infrastniktuía zde nebvla vq-Ixídováíia, ísliv následně bl-la faktickv ,,zprivatízováira" a blokovťuia ui'nozíiěnffin íiájezdú l'uiec'lll21 tři ptsíkovací ín?ísta a další?ín do a?itoi-íFtahu.

[16] Odvolatel m;i dále za to, ze Stavební záměr také nenaplňuje náíoky vyhlášky č. 398/2009 sb., a tO
zejména v rámci vyuzití a?itovýtahu coby hlavíiího přístupu do celélio doinu pro osoby s omezenori
schopností pohvb?i íiebo orientace - více viz bod s í'ozboí'em projektové dokumeíitace. Představa, ze automobilovou plošinu užívají osoliy s pohybosí-m, zrtskosým, slucliov"ým a meíitálním liostizeníín, osot:íy
pokíočilého věkri, těhotné zenv či osobv doprovázejícffi'ni dítě s- kočái:k?i íiebo dítě do tí'í let - tedv včetíiě
třeba slepcú nebo 80leté babiéky s clíodítkem, je c'tle Odvolatele neakceptovatelní, rizikov;í a s- i:ozponi
s platíyými předpisy.

[17] S7 úzeinním řízení stavební úřad podle ristanoveíií S 90 odst. 1 písm. e) StZ posuzuje, zda je z;ii'něr
ž;idatele v so?iladu také s oclií';uiou práv a právein cl'u'áíiěnÝcli z;íimi"í ťičastníků řňení. Posouzeni splnění
písmene e) pros-áíl; Stavel?ín?í úí'ad na sti:. '19 - 21. ()c'lvolatel však íiikde X- této pas;ízi nenachází vypořádání práv;e souladu také s ochíanoti práv a právem chráněných záimů účastn&ů řízení, a to íiejen
Odvolatele, ale i dalšícli úíEastn&či řízeín.
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[18] Právní peí'lo?i je koíistatování Stavebnílio ťiřadu ze str. 23: ,,Je třeba líihlédnorit i ke skritečnosti, že předpokMdaná dob'ts exístence hudov'5- Rezkova 25c aín její ;ircliítektoíiícká hodiiota iiejsou takové, ;ibv íiacl
í'án"iec platnýcli reguhitivú predurcos-tsll- lii:;uíici zalií'adní íEásti sousediff íic»vostavby." Odvolatel k tomri uvác'li, že na stanovení charaktem okolí, včetně dodržování určité zahíadní stavební linie, je zcela irelevantní, zda se jedná o domy v ochraně UNESCO nebo sestavené z unimobuněk. Obé tvoří zástavbu
jako takovou, utváří její charakter a ten se posuzuje. %u'nentace Stavebíulto úŤaíiu je i iiepí'ezkouinatelná - StU pracuje s jakorisi ,,předpokládaíiou Clol)oll existence budovv Rezkova 25c", íu*'z by však k tomuto
b)-1 ve spísu jakťkoli poc'lklad ci v Napadaném rozliodnutí byla tato teze dffle t'ozvinrita a y)-světlena (iiatoz
oclLx+riiě a cibjektivně) - je*á se třeba o rok nebo dva, dvacet let či prilstoletí? ,{ při jaké předpokládaiié
době existeíice se budova stává takovou, abv íiad í'áinec platn«-cli regulatiyrči předriíčovala hí':u'ffci zalu'ac'lní
č;ísti so?isei'ff íiovostavby? Rozliodnutí je v této části nepřezkoumatelné a zatíženo vadou.

[19] Stavební úí-ad vázíiě mentomje: ,,Přístrip, kteíý by připristil existenci íiové stavbv pouze X- lií';uícícli stávajícflio
domu Rezkova 25(1, l)v pŤí dťisledné ;iplikaci s- ťizeíní vecu k zakonzeí"í-ov;?aini l'ústorické stopv pčívodní zástavliv
a Aoíasaí'>-kova čti-it' by se tak ínkdv nemohla rozvinout cio souíšasné podoby, které si její obvvatelé tolik ceí-ií."
Pí-edně Odvolatel iiikdv íiett=rclil, ze by vecllej ši d'iaun iiemolil vubec přesalíovat přes jeho zz'iliraclíu stěím (i kc'lyz
je to stav optunm'íi a u clvojdomči i očekávíitelný a přirozenÝ), ale lOí'netroíŤ přesali )e jiz evidentm exces. Pokud jsme ve stabilizovaném úzerní, pak ?ze naopak očekávat, že je chráněna i historické stopa původni zástavby, ale tento jasný aspekt stabilizovaného území Stavebnímu úřadu v tomto řízení nějak latentně (a záměmě?) uchází. z'ue hlavně' Oc-Ivolatel íiemší, proč zde StU hovoří o pťivodní zástavliě: mv ře'3m'ne současno?i či bucioricí zíístavbu, ne i'niíiulohi. V<-rok o Aías:'u'vkově čts-i'ti, která ,,by se í'iikdv íiemohla rozvíiout do soucíssné podoby, které sí )ejí ob)q=;itelé tolil- ceí'ff," íieí'ff dle Odvolatele prrsvtlívj a spí;e opět n;izn;ičí?ije snahu StU 'n-liovět zádosti. Aíasm"s-kova čtvrt' vzínl-ila íia zelené lo?ice a právě telíd3- (íi íie nyín') se rozv'ínula do podobv, kteroii si její ob'lq-atelé cení, a ze naopak jsou to krokv jako Napadaiié rozliodnutí, které jej
poínáhají íffčit. Otcové a arcbitekti zakladatelé k ťizeíní přistcipovan s úcto?i a dbali na ?uiiěí-ené méřítko (nebo
viciííne u Kumpoštosťcli c'lvc?íj- a vícedoiní:í íia Lerchově či Ban-ičově, ze bv jedeíi z domk'čí byl o c'leset í'netí'u
díl do zal"iradv iiež leho dml'iá část?), resp. tíun, kc'le íi;ivrhov:'ili vétší vilové stavby, ;ilyv b)-?v ve vzájemném
vzdušně a iietísmvě pčisobícffin odstup?i (srov. k'upř. Kapl;uiova).

Zopakujme, ze neí'ff príss-dts, ze by se v miíuilýcli dobácl'i.íi;'ilii';izovala na Rezkově nějaká púvodní zástavlia. StU
toto op;ikuje i na stí'. 18 s- rffiiici hodíiocení souladu s UPIIIB, kde StU iiesprávně ?ivác'h, ze bvtové a rodwiné
domy xia Rezkově íi;'ihí'azov;'ilv píivodní zástavbu. Rezkova a lejí okoh bvlv zastavoví'inv postyipně, ale lilavíiě í'ia
ťizem4 tteré půvoc'lně bylo polem či zeleí-ff - viz i plíuqv na zastavěítí (a pí'opos: i íia nich si je možiio posrs'írnnout tolio, ze budovy jsou zaki:esleny s jednotnou ?iliční i zalírach'í?í stavebn?í čáí'ou):
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Směrný územni plán měsía Bma, 1952
Krajskézařízeni pro územni plánováni, skupina Bmo. B. Ture45ek - V Z?avřel - M. (.hlad

Regulačni a zas{avovaci plán měsla Bma, 1938
Izdíoj: R. Spazieí - Bmo zilřka. Bmo í938)

(zdroj: Archiv ÚHA Bmo)
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[20] Na str. 24 Napad>uiélio rozho«ii'aití rozeb;ía StU dřívější
n?tku Odvolatele ohledně objemu okolní zástavby. Je
pi:avda, ze se X- Aíasai:ykí:+vé čtvrti íxachází i větsí bvtové
domy (tady Odvolatelka nepřesíiě uzila na blízké území
pojem íštvrh, byt' z komexm je zře)mé, ze se zaměmje na
Rezkoiru ulici). Na dmliou stí'aím se pěkně ukázala reakce
stavebnílio úřadu: vzal si na pomoc bytový dí:im Bohrisla-
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Tzv. Jančův plán veíkého Brna (1. 11520) z roku 1926
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Tzv. Jančův plán velkého Brna (1:11520) z roku í937
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va »-íartiní:i 41, 41a, 41b, kteí'ý povolov;ila tatáz i:iřední osob;i jako íivuí viladům Rezkova.(' N21 t'ozciil od
StU si Odvolatel 'í'ť'ibec neí'nyslí, ze by jedíiolit';í masa 56 bi-tů mezi rc'»c'liníiťíni domv a X7 pásu jejicli zal'íi:ádek (viz výseč) byla z lileďska uí'baíiistickélio 1 aícliítektoínckého přílďadem zclařilého začlenění soudobélio bytovél'io domu do stáva)ící zístavby Aíasaí'ykoyq- čtsvrtÁ. Stavebiií ťíí'ad však také ,,zapoín?íná" íia to, ze
Bolirislava Aíaí'tim'i 41 vznikla X- návrhové ploše, zatíi'nco mv řešffie ploclm stabilizovanou, a to je l)OCIstatííý rozcN.
Ahiohonásobíiě větší ohjem zástavby do pisárecké části čtt-rtě pru-iesl totzílití'ff komí?ií'ustíck4- rezun, což Odvolatelka nepovazuje Za llěCo, čítn bycliom se tněli cblul?»it či dávat jako etalon zástavbv rezidenčíff zalíraí?'h'ií vilové
čtí'í'ti. ?škově odstupííovaná hmota s poí3no"zí rrn:'íze být pro ss-t'áíté ťizeíni Aíasaí'vkoí'i- čtt-i:ti vhoiíý-tn í:ešeí'íiín, ale JEN, pokuc'l je ?ii'něí'eíiá, íná dostateíEné odsnip5o, íiepúsobí j;'iko pěst íl21 oko, íiehcuje s existující stav=
bou RD a neso?isei s lii'iými stavbaíni, které odstupíťov;uié íiejso?i a í"iei'nají takový objem.
Odvolatel iiemá az takotj- pt'obléín s poduazností Stavel:+íubo z;iniěni, proto tak úp?lí"iě íiecli;ipe sŤ-čet Stavebínho ť'u'adu - Rezkova 25a, 251), Bo}mslava Aíaí'tinú 40 či Bolmslava A'hu-tiíxťi 42. Pokí-ic'l by si Stavel:íní záí'něí' doí3áos-rsl úroveíť zástavbv jako íná Rezkova 25c, neměl by Odvohitel zásachiějších í'iíunitek, ;l to mozíi;í i kdvby
t;u'n bvlo pet bytú (počet bytú je mírn;e dmhoí'adý, ;'ile ne nepoclstatnÝ, protože je většuxou provízán s objemem
stavby a iná dopadv iia íiín'mové íiiok)- čl vlastín pros-oz budosrv). Na dmhou straí'ru )e zde opět víc'lět yq=t3:-kaíiý ťičelově úzký poliled Stavel:ímlio úřadu ve prospěcli Zac'latele - ol:íhajovat se poďazíiostí ji+-iých c'lomťí bez
tolio, že l)X- se d;'uxé zasadilo do celkového ráínce, je neobjektivi-ff. Rezkova 25a, 251) je jeden dču'n (ne ch-c»jdum
jakc» Il Rezkoi"1- 25c a 25d) a má od Rezkoi@- 25c i Rezkovv 25 odstup i více jak 13 metrů (,l ne lísko Stavebn?í
zi'něí', ze hcuje či je s pot3ix.»'zí jen 1]ěCO přes dva metrv vzdfflen) a íbzí onti jednotnori zahíadní stavební čám, coz Stavehní záměr nečii'ff. PO('101)llě i B. Aíartinů 40 a 42 - X- katastíti se bere také jako jeden dťíín (ne dvojdíim j;iko u Rezkoí'3- 25c a 25d) - t'n;í «xl Rezkos)- 25c i Rezkoiq- 25 odstup i více jak 55 metíú (=s ne jakcy Stavebí'ff zíunér, ze hcuje či je s podx-iozí jen něco přes dva mehy vzdáleií) a ani jedna část domu B. Martinů 40
nebo 42 nepřesahu'je driihou o deset metni do zahrady.

[21] Na str. 24 Napadaíiébo rozhodnuti reaguje StU íi;i di'ívější námitku Odvolatele oliledíiě zaliradi'ií a uliční
linie - Odvolatelka coby laik použila text o ,,c'lůsledném" zarovn;íni do jedné lií'ne, což oprasrdí?s í'iení zcela
(nís ICKJ% - íia milii'nett') přesíié. Ale opět vše zlé )e k íiéíEeími dobré: zase se ukázal oneii úíželový pŤístup
StU ve prospech Zac'latele. Přediiě X- tointo řízeíií se řeší zal'iradíií liíiie na straně liclíých čísel domů a dúm
Rezkova 18a iieexistuje (StU myslel ;isi Rezkovu 18). D'tuié domy )sou íia opač:íié straíiě ulice - tedy se íia
liché domovní číselné straně negativně nijak neprojeírují. IX'iin Rezkova 22 - soudě dle náhledu íia k;itastí'ální mapu - se iiejeví jako zřetelně od ostatní uliční fi:onty odsi'izern3. Domv Rezkova 18, 2C), 20a nejsou
nic jiiiélio íiež opět jen dvojdúm v podobě třípodlazní uměřené vilky z dob socialismri s dostatečm:-mi odstupv od sousedních domu (viz ol:irázek) . Tedv žác'lný pětipodlazní kolcís, ktei'ř bv o 10 metrú 'íq-bílqal dc»
zahrady u soriseíií'iího objekn'i a zastavoval sorisedmmu domri ií-liledv do zeleně.
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Rezkova 18, 20, 20a

6 Rezidence Martinů se zjevně stala oblíbeným prostředkem, když Stavebni úřad chce vystupovat jako advoctus diaboli pro developerskou
bytovkovou zástavbu. Ji si Stavebni úřad vypomáhal už kupř. v územním rozhodnutí č. 238 z 19.12.2014 č j 120051 966/PSIJ/STU/028 pro

následně nerealizovanou předimenzovanou podobu BD Neumanka na Neumannově ulia. Zde StÚ dokonce nevadilo, že Rezidence Martinů
byla od místa záměru vzdálena až 400 m, a tudíž netvořila bezprostředni okoli posuzovaného záměru.
l
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[22] Opět zdúrazněme, ze char,'íkterístíkc>u okoh 21 :%íasaí'vkos"s- čharti (srov. kupř. Rezkova - Rezkov;i 4, 6, Rezkova i5, 17, 19, Rezkova 18, 2Ci, 20a Rezkova 21, 23, Rezkova 28, 3(-) a Rezkova 29-31; Fí'aíítiškv Stránecké 4 10, Sedlákova 19 - 31 nebo }íahenova 3 - 9 a 4 - IC) ;itd.) je ctění íiejeíi čffi'v uliči'ii, ale í té zalqradni a ze

dvou- a vícedomk3- dockžují i zalu-aiff p:isázi vzájemí'i<- respekt a íietvoí'i i-úči SOI)ě íí;ivz;íjem tt'ik s-érat'ízné X1=
stouplé masv lednoUté stavební ?n'notl-, kc'le zádíi;Á stavba íiey'i-stupuje nad zaiff l"ir;inu so?isech'ffch staveb, a to
nrivíc skoro c"í cca 50 oío půs-odní (nepŤesahu);c;) zastavěíié plocliy.

[23] Přflolia č. l y5'hlášk't- o ÚPinB obsalmje re@ilativv, dle kteíÝch Ize prxrtís'netrv stavby lii'nitovat. Pru-rár?né je
závaznÝ ol?»saliovsa popis stabilizované plochy (nei'něíutelnost inteíizitv iqíizítí íiad zásac'ťní mmu) a Indí?xu
podlazni plochv (íieíiamšov;Ání cluraktem okolí'ff zástavl:íy, nezhoí'šováí'ií poíJ?mffiek okolní zástav.by), kde
5e rivái:
4.

p l o c h a s t íl b i l i z o v a n á - dílči část úzcmí. V(: ktcréi'n sc stáva?jící ťičcl a
intcnzit;i v>aiížití iicbudc zíisadn' mčnit. Zíi zmčnti sc přitom iicpovažtijc modcmizacc.
rcvitalizacc íi přcstíivbíi úzcmí za dodržcní charaktcni zástcivby a iiidcxti podlažni
plochy. zástavba proluk ii dostavbíi ?iviiitř stávajících íircálů:

Pti výpočtu skutečné hodnoly ípp prO ji» existujici zástavbu se z předmétné základní funkční
plochy nezapočitávaji výměrv piízemků, na nichž má býí uva2ovaná výstavba realizována, ani
plochy eventuelnich proluk s' uliční rrontě existu.jicich v rámci předmétné základni plochy.
Takio ziskaná hodnoia IPP má pti aplikaci na jednotlivých pozemcich orientačni charakter
s tim, že při povolováni jak výslavby v prolukách, íak náslaveb a ptistaveb siávajícich objekiů
nesmi $jem p«wokwané stavby:
překročit 50 oiíí INl%aOdnihO ob.)emu stavby (při násiavbách či přisíavbách - lOtO Omezeni
neplatí v připadé. kdy navrhovanou doslavbou nebude překmčena stanovená hodnota IPP.
5e3i» sýpočel je popsán výše).
namšit charakter okolni zástavby (daný převládajícimi púdorysnými rozméry siaveb.
piťtem nadzemnich podlaži a způsobem tešení zasířeleni včetnt' eventuálního p«xlknwí );
zhoršil podminky pro y yuživání sousednich nemovitosti;

Polaid UPí'nB liro stabilizované plocliv 'zádá, ;ibv se vvuzití zásadíiě íien"iěíiilo, pak nál'u:ada rodiinxého

doí'nu s civéma b5-ts- (pred nabytím domu Žadatelein cyb«-i-ala Rezkovu 25d rodin;i Dvot'ákova - 2 c'lospěli, 2
děti 21 p'red tffin po?ize matka pai-u Dvořákové RNDr. Olga Vališkov;í) a s jec'lí'iffin ;iutem za dčim bytov'tas pěti byt5- (nárúst o c'lalších 150 o./o) pro az 2(') osob (íiárťist íia 500 o/íí) a IC) parkovacímí imsty (náí:ust o
9(')C)o/o) je jasná zásadní změna. Definice IPP - kromě souladri s cliarakterem okolm zástavb)- (kde tt'ikos-<,,i-t-kouslý" Zul) b?idov-t- íienajdeme) - také iw-zac'lrije (je-li Stavební záměr stavbou X- proluce), abla záměr
nezlioršil podíínky pro vsíižívání sorisedních iiemovítostí, což však činí.

Ol?íecíiě platí, ze ,,viladomv" mají být pnmárné pojffin;íny jako vohié sto)icí (ízolovaíié) bvtové doinv i'neíišfficí i'ozsahu, přibLižuiící se siťin cl'iarakterem roďnnéí'nu bvdlení - oprotí tomu vil;idomy ve foímě přístavby ke stáy=,ijicíi'nu doínu (v íiašeín pr;pad;e c'lokonce rodiníiémri) jsou cMpánv jako i-í-jimka z pravidla
(rí to )eště spíše negatívní), coz potvrzrije í Stavební záměí, u něliož přes ve;kerou snahu architekta íiakoíiec y"vnikíie íiesourociost a isharmoi'iie takoiq'n'i zpčisobem nově vzíiiklého c'lvojdomri.
[24] OdX'Olatel teCly ínusí lladále kollStatOvat, ze StaX=el)I'ii záměr zcela neguje soulad S charakterem úZerní.
'yTzliledet'n k tomu, ze se zde jedná o území stabilizovaíié, nikoli návrhové, má stavebni úřad o to vfce stávaiící chaíakter území chíaánit. Ostatiíě i Odbor území'nl"io a stavebínbo řízení >íMB ve svém rozhoc'tnutí

SP. Zn. OUSR/MMB/ 0176193/2018 ze dixe 10.7.2018 ke staí?»ilizovaíi7-m plocbám uvái, ze teíito f,ikt jejicb další stavel:+i'íi íl'uzítí ,,do značné xm'ry limituie". V Napadanén-i i:ozhodnrití nikde íievidírne, že tento
příkaz nějak zolilec'tnil. N;iopak Stavebíií záměr, kteíý- se mjak zásadně limítováíi íiecítí a púvodně zastavěíiori
ploclm íiai3-šuje o celo?i cca polovuiu a vše na ťikor doposud nezastavěné zahi:adv, V l'OZPOíll S iffše ?ivedeíiýin povol?ije.

[25] Odvolatel učinil předmětem ociůvodnění svťch iiái'nitek i obsah rozhodnutí Odbom ťizeínní't'ío a st;ivel»ní?qo ;?;.zení »íagistrátu měst;i &'íia ze dne 25.7.2016 č.j. OUSR/MMB/0214250/2016, kde teíito se iiálezitě
zaobíí:;'il právě neúměrností Stavebního záměm a nesouladem s ch;uakteíem lokality o íiedodrzením podmínek stabilizované plochy:
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D? odvolatelů je sice v této části osazen balkóny, ale jejich rozměry jsou vůči uvedené části

nsmhované stavby naprosto neúměrné. Názoru stavebního úřadu, že -charakter okoW zástavby
nebude narušen, tedy nelze přisvědčit. Na tom nernůže nic změnit ani stavebním úřadem ve

vypořádání námitek podotýkaná nejednost zahradní linie, nebot' u uvedených ,,dvo-trojdomů" je
taio v zásadě jednotná a již vůbec ne srovnánf navrhované stavby s b)iovým domem Bohuslava
Mmtinů 41, 41a, 41b, který se dle Územního plánu města Brna nachází vnávrhové ploše
podléhajícf odlišným regulativ'ům a srovnáni s nfm je v dané věci naprosto irelevantní. Za adekváW
nerd mohé považovat m'ii porovnání počtu podlaží s bytovými domy v ulici Bohuslava Martinů na
stmnně pod navrhovanou stavbou, jež mají v této části ulice jednotný ráz od staveb na ulici
Rezkova znařně odlišný. Navrhovaný zám5r umist'ovaný ve stabilizovaném úzerní se tedy vymyká
pomWm v okolní zástavbě a nelze jej zhodnotit za přiměřený.
Stavebíií úřad íia toto již íiijak neíeagov=sl a nevypořádal. Odvolatel se s náhledem Odboru územního a
stavebn?ího řízení Mapistrátu města Brna na soulad záměm s okolím a stavebním zákonem chrá-

něné záimy tak,jak ie podal ve svém rozhodnutí č.i. OUSŘ/ MMB /0214250/ 2016 ze dne 25.7.2016,
plně ztotožňuie - to bylo přesné a obiektivní zhodnocení Stavebního záměm i dotčeného okolf.

Daný pohled OÚSŘ činíi obsahem svého odvolání a ieho odůvodnění.
Lze připoíneno?it i to, ze pří postoupeíi,í sliisi?i zOUSR AílA4B na I<rU JinK (listina č.j.
AíAíB/0425906/2016 ze c-Ine 27.10.2016) OUSR Aí»íB kcínstatoval, ze narušení charaktem okolní zástavby je ,,závažné". Dle Odvolatele je pozoruliochié, ba i při?ixejmeíisím poxlivíié, kdvz iiejs3-šší brněnské
gesíEt'ff odboí'íiý správní or5g,':u'i, kteí'ý se specializuje íia Bí'íic'í a posriz?ije s}iodu s UPmB koíitinu;'ílně po
dlouhá léta a X- desítkácb případú, c»značí íieso?ilad s cbarakterem úzeiní Z21 závazný, zatffinco ki:ajskť- oi:gáíi,
řešící Bí'no z tohoto poliledu miíuin;íhiě, nevidí v dopadech Stavebmlqo záměrii zátiný problém.
[26] 'Nít podpoi:?i svélio íiázom Odvolatel v nímitk;ícl"i dolozil a k důkaznumi pí'ovedení íiavrltl také:
odLioríié irvjídřeíií ?í-ig. :u'ch. Petrís Hubácka, Pli.D.
vyjádření prof. Ing. aí'ch. Ivana Rullera,

*

*

která poukazrijí íia rozpor Stavebi'ulio záíní.m (zejména co do jelio objeími a převládaiících pudorvsiiých
rozměnQ s charakterem okoln?í zástavliv a jak íiaí'uší kvalitu byďeí'íj: pí'o okoln?í sorisedy. Odvolatel navíc i
;u'gui'nentační ol:ísah tě?chto dvou vq-jácfení čiíií předmětem svélio odvoláí'ff a iebo odůvodnéní, kciv t;m:í X"'17-

jádření t:iké potvrzu1í rozpor Stavebíiílio z;iniěm s UPmB a StZ chi:iiěnťím z,ílmv (zejména cl-iarakter ťize-

in?í, )elio arcli. a uí'baiiistické hoiiotv, dop;idv íi;i sousední nemovitosti).
Z Napadaného rozhodnutí nelze seznat, jak Stavební úřaď daná odborná vyjádření důkazně prosred1 a vyhodnotil, resp. ptoč je třeba považovat za liché, mylné nebo vyvrácené.
[27] Odvolatel se v í'ái'nci náínitek odk,izal podpčiriiě i íl21 návrh plánovaných památkových zón, kterť- pí'o
Rezkos'u počítá se zařazeííín do zóny ík - tedl- iiejcennější. Na to StU reaguje jen odkazem íía závazné
st;uiovisko OPP AíAm, coz opět povazujeme za íiepoclíopení námitkv, resp. její ,,odklowení". Daíié mělo

podpořit názor Oc'lvola,tele, ze se íi;icházím X= cennein území, kde je třeba pečlivě dbát i na cliaíakter lokaliha a jelio ochrtum. NPU bv íienavrl'ioval pai'nátkovo?i zóíui nejsq';šílio stupně iiěkam, kde bv bvlv jeí'i s;uné
íion;ime předimenzované bvtovkv ;l íiic k oc}iraíiě. Tedv íiámitka nesméřovala až tak do sféí'y závaznél'io
stanoviska památkové péce jako do dokladov'ání cennosti území, do íiěho.ž přicl-iází Stavební zái'něr,
který svori limotou to, co se clbce a má cbí,iíiit, nijak nectí. Plánované památkové zóny výborně nazna-

čují', nakolik jsou v území zastoupeny architektonické a urbanistické hodnoty, které StZ i 'ÚPmB
chrání a StÚ má dle S 90 odst. 1 písm. a) StZ zohledňovat - tento aspekt však StÚ při posouzení

daného zákonného tistanovení vůbec v potaz bohužel nevzal. Z tohoto Mediska StU námitku Odvolatele nevypořádal a nezohlednil, čímž zatížil rozhoďnutí vadou.
[281 0dvc?ílatel i v rámci odvoh'u'ií zdi:ir;izi-íi, ze an;ilogicky ?ze čerpat z t'ozsudku Nejvyššíltc?í spi:ávmho soridu ze
dne 24. 10. 201)7, č. j. 2 Ao 2/ 2007-73, kde X- otázkícli úzeinnílio plánovíní ,,iie skiíte+'iiosti íet?ly iiidy jtťe o /,:)'riapent <a)iiiii plaítiitkit doít'eiiy/i pri.<emki'; .i obleíleiii //a iieřelii) <tqem, kíer)m p p //(/l'// «uy íloiiti úni)Jií zá)em na

harmonickém synzžití úze.ti." Stai?-ební z;'iměr, který má takové,objemové proporce a PoClOí)Ll, íieplní
premisu haí'tnonického ir>ruzití ťizeíní a nemuze tak oc'lpovíc'l;it aiii UPmB. Harmonii nelze nalézt tam, kde
jedeíi vlastni staví iia úk«-»r dnihélio.
s
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II.

Dotčení kvality prostředf

[29] Odvolatel v r;íi'nci dotcení kvalitv prostřecli, ergo pohodv bvďlení nr'u'nít=sl i to, ze důsledkem íealizace
Stavebního záměm bude také zhoíšení kvality rekreace a nový pocit stísněnosti i při trávení vol-

ného času na zahradě, iehož iednu stranu rná-nově tvořit masa vy-soké zdi. Podobíiě se íiámitka ff-

kala pobytu na teí';isíclx Rezkovv 25c. XT ráínci Níxpísdíuié}'io rozliodí-rutí Oc'lvolatel neíialezl í-'t-pciřádáí'ff této námitky. Stavební úřaci í:eší věcí tvpu osluíiění či poleímzuje o výšce zdi, ale tyto pro Odvolatele podstatné aspekty nijak neirypořádává, čímž však Napadané rozhodnutí trpí vadou.

[30] S7 í'ámci irvpořádi'ií níinitek ke kvalitě prostíe«flí, kde Odvolatel ar@imentoval i iednolitostí dvoidomu
Rezkova 25c a 25d, Stavební íĎiřad opět (v zájnm Zadatele?) sahá k poněkricl ;ibsunjní argumentzici. Zatíínco z texm nárnÁtk-í- je zře)mé, ze jedíiolitostí jsou mvšlem- }ilaví'ff píyky dvojclomu - drzení uliční stavební
č?árv, existeíice zeleiié predzalirádky, z;icliování zahi:achií stavebíxí č:.árs- (sr5'saité průhledné a vzdušné b'túkony u doinu Rezkova 25c íia tom íiic zásadí'n?ho íieměm), steiný tvp střecbl-, stejná s'íře domú, ííezastavovan;í zahi:acla atp., Stavebíií ťa;id íieuvěřitelně usrád;í takové véci tvpri, jak který clčun byl hluboko zalozen
í"iebo m;í ví-iitřní uspořád;iíií. S takoírý-m přístupem líía stavebí'ff «iřac'i docffil rúznosti doínu u'z jeíi tíín, ze bv
lioíněřoval, kc'le je X- domě jaká příčka íiebo ze v jeixom doíně je kuclíyí'íská linka c'lo L a z rol-u XY, zatimco v dm}iéí'n c'lo U a z rok?i YX. To, ze oba doínv případiiě vzíukalv v mírně Iííi<- čas, ale přestt:» i'nají

slioclné základni prvkv, naopak dle Odvolatele dosvědčuje to, Co m-ní élivhí ZadJite'li a jeho :Štaveí?»í-uinu
záměm: respekt a úc;a k sorised?i, absence nutnosti exhibovíu'ií a 'uměřenost stavliv, kter;A se (zejí'néíia

hmotově) přizp€ísohuje i sousediííi'n oLijektúm stat?bě. 2JLní-li Stavební ťít-ad íia stí. 28, ze ,Je l>roío íi<eba repektottit íkiitet'iiriít, .ýe pii dodi:<ciii ágiJtiíir) iiaje,<t .0adatdt »hlne piax o ieali:<orotií lehri :;aiyči, lake r iiimidriííi iíplaíiii/i
r.olasíiiúi soii.»'et/iiíth bmlot"', pak télioz se dovoláví nvní í Odvolatel - vlastíiíci sousednícli budov realizovali

své ol?+jektt- s- uměřeném měřítkí?'+ .bez tak í-'€-íazného,zasaliovíni do zaliradíiícli lirostor a íie k tízi soused€i
- pokud ste)né pávo nálezí i Zadateli, pak ;it' Žadatel nvní realizrije práve toto právo a bude sr'se
X7 pořádku.
Stavebí'ií úřad í'ozpomje (sti:. 22, 30) Odvol;iteleín spoč;tanou výšku budovy či jejícli částí s tím, že ,,d;'ky
sýškově odstupňovaiiéi'nu hmí?ítovéi'nu řešení a svazítéí'nu terénu íieiií vřškou buclovv a v zidíiéi'n místě

od upraveíiélio teíéím ji bridova íiedos;ihuje". Předníě: Odvolatel neví, jakým )iiíýí'n zpúsobem se,zjišt'uje
iÁšk:i budciyq- nez odeíJ:tem nejiq-šsího i?íod?i od íxejmzšffio bod?i. I%. tomuto sí-poížt'íi uzm sťkres Zadatele

(zejínéna D-9), kterí- :§tavební úř;id v's-dáním Napadanélio rozbodnuti ;iproboval, a z iiěj se dané jasíié P(-)dává.- Pokucl íiyní StU ts-rdí, ze takové iťšk't- íiení docílováíio ksť]i oc'lstupňov;uxéínu hínotovéími řešeni,
pak tt:í íieni prt'is-dts, protože toto íiemá íi;i absolutní í-«-šku zádn<- s-lisr. Ta buc'le d;ína, =xt' uz je dum )ednolitý

íiebo odskákaín'a jako vis?ité zahi:aí- Semii:ainiíiinv íiebo ínájské pvramidv. A .to je p=smé i z vý kresu D-7,
na kteí'ém je také víc'lět celá výška bez oliledu íia odstupňování. A pokud StU tví'cu, ze t;ikové íŤškv neíií
docilováno k't-úli svazitému terénu, tak aíii to neí'ů prtís-«:Us-é - podobíiě jako s"'í-še: bez ohledu íia sva}'i íná

nadále předmětná stavba absolutí'ff yj-šk?i, která se .ne?ipl;ití"uije jen z 'p'zn;ho pohlec'lu (oc'l zahrady), ;ile í
z východu (z pozemku Odvolatele). Pokrid síiad StU arg?imeíituje, ze od zádné}'io místa upraveíiého terénu neií danýcli íť-šek dosaliováno, pak takové konst;itování StU íia zádíiém i"'íFkresu íiedemoíistírije a íiepi:okaz?ije. Pokud snad íi;i cianýcli ií-kí'esecli není upr;iveiiý terén y'z-značen, a pí'esto se jej StU dovoMvá, je
to pak vada pro'jektové dokumentace, která iieodrází zamýšlený stav. Pokud Odvolatel '-p=ttné čte tento
výkí'es, liak je daný výla'es špatný a íieměl se stát základein pi:o Napadaíié rozlioiuití.

7 Výška od podlahy nejnižšiho podlaži ,,viladomu" dole v zahradě po jeho atiku, která je dle Odvolatele ů 8,5 m, bude na terénu ještě dle
všeho větši, protože upravený terén má být 150 mm pod úrovni podlahy, íedy 18,65 m
í
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Oc'lvolatel tak nemá svori í'iáímtku za sr5qrrácenou a yrypořádanou.
[31] Stavebií z;'unér si-«-mi i'ozměíy a hínotou jednoznaíšné nepředstavuje zatížení přiměřené poměrům, i

ptoto je nepřípustný. V toíi2to pr;prtdě? se íiavíc jedná o diskoi'nfoi:t vzniklý v c'lčislec'lku uínístěíií stavby,

Íez je za povahy-věci TRVALYM zatížením okolf.

[32] Na stí'. 24 (iii fine) a 25 liřicbází StU s myšlenko?i, ze klid v okoh'iích zamadách Stavební záí'něr s pětí bmmšit íieb?ide, kc'lvz jej íiemší ani stavl?+y s většffin počtem bvtií. j"i opět je t.řeba teíito pohled StU korígovat a zasac'lit do širšítio, ale dulezitélio rámce. &gumentuje-li StU domem Rezkova 25a, 251), p;ik zapoiníná (záměríiě
přelilíží?), ze tento dum nemá záciíié balkóny m'ú terasv, )ako m;í Stavebíff z;uněr, ;l ze část jeho plc?ích'5- je u'zíváíla prO OdSf;1X'OX">"ll?lla X"OZldel 21 pOdSfal'lle Ve('?!l CalSť p21k prO Z;'ll]On§. N efrel?)a Silad X'T)-SVeťlOV;lt, Z"e prí OkOpáValall
a pleí'íi z;il"ioíiku zí'oviia člověk (s výjiínkou čuíění tak úmvslně, coz? se s-šú zc'le z;'+tffin neděje) nevvluzuje blasíté
zvuk3-. Odkazuje-lí se StU íia B. A{artiíiů 41.) či 42, pak tvto doím,- íiem:ijí na severni straí'ui zádné pob'vtové teí'asv, zacLní zalmádlo- jsou relativí'iě menší, ve SX=allu a nejsou praktickv skoro vnizívány 0sou íia sever, za budovou, tec'ly to neí'ií přuno místo sihxě lákající ke spočiimtí a rekreací). U obori díiiii phití, ze mají uz i něj;il-í odstup od Rezkovy 25c a íie)sou tedy k domri Odvohitele pí:ilepen;- jako Stavební záměr. Tedy vést paralelu
mezi počtem bytů a vlivem na pohodu bydlení s tírn, že pohoda bydlení tímto není nad obvyklé poměry dotčena, není zrovna v tomto konkrétníín případě zcela relevantní a sprámá.
VÝHLEDY
[33] Odvolatel navrhl k důkaznímu pí'ovedení sníí'nky současného stavu a výhledu do zeleíiě z domu odvolatele a liak snímek s odboínýín oďiadem budoucí?lio stairíi a následně odborně provedenori vizualizaci. Na to
StU mínil, ze ,,vzhledein k absencí údajů o geometrické konstmkci a poloze pozorovatele nelze vizualizaci
liodnotit jako relevantíff podkl;id." Takové celkové odmítnutf provedenf důkazu je však vadné spíávní řád ;uii i'ín<- zákonný předpis nestanosíije, ze by se do důkazú muselo rivádět jakési údaje o geometíické konstryikci a poloze pozorovatele. Stavební úřad není opráměn pro tyto důvody zcela odínítnout důkaz, ale případně maximálně vyvrátit, v čem je podaný důkaz nesprámý a nepravdivý (íJle
rozsuc'lku Ví'chmho soudu v Pí'aze ze iie 26.2.1993, č. j. 6 A 48 / 92 - 23 platí, ze: ,,z odťivodněí'ff rozhodnutí musí břt seznatelíié, proč spíávní orgán považuje náínitkv účastíxíka :?21 liché, mylné nebo t-'í'i-rácené"
- aiialogickv aplikovaíié na iiavi:zeíié důkazy a jejicli podobu, musel StU koíikrétně říci, jak a kde je xitss-rzeiiý íkikaz lichť-, mvlné iielio X")"í-i:áCenÝ) . To neucinil, čímz. zatízil řízeí'ií vado?i.
[34] Stavebni «úad iia str. 30 odůvodiiil odmítímtí této n?ámitk't- Odvolatele na dvo?i geometrickť-ch koiistmkcícli siniulace s nun, ze počítá se statidardnim zorný-í'n ťíhlem okzi v rozsahu 140o horizontáhiě a lOOo vertiI=41íiě. '!Tado?i v'šak je, ze se sr konstt'ukcícli íiepočítá se zoí'íiýtni ťíhlv obo?i očí. Ty se překrývají a pro vidění oběma očima je pak zoíný úhel až 200o (sí'ov. littps:/ /vida.cz/expoíi;itl"/zorne-pole). Odhlédneme-li od toho, ze měl bÝt předlozeíi spíše re;ílí z;íkí'es (tak jak u«inil i Odvol;itel a je krásně vidět, o jak
puv;ibm:- íj-hled })X= Rezkov;i 25c přišla), ne jeíi simulace bez navštívení b;ilkomi Odvolatele, pak se nelze
s
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odvolásrat na dané přílohy STZ, protože počítají s podstatně menším zorným úhlem, než s jakým
člověk běžně fiu'iguje, a to výrazně - rozdíl skoro 60o je už nezanedbatelný. Pokud toto Napadané
rozhoďnutí ignomje, je vadné.

[35] Odvolatel rovnč?'z rozporuje přeďozenou siín?ilací (Příloha č. 1 STZ), kdy tato dle všeho iiení spíávn,i. Předllě dělá nepravdísť c'loiem, ze praas-á cást jizí"ií stí';uiv Rezkoi7- 25c zde tvoří íiějakori jedíiolitou vystouplou
stavební hmotu. X" této (na obrázlaí zs"";rí'izíi;áné:) části jsou toliko balkcinl- í'ia sloupkoíťcli podpěrácli, kde je
zajištěii liítiltled. U méíiě obeznámeíiélio čteíiie bv však taková su"imlace molil;i vzbuc'lit do)em, že jakási 1)lná stavebí'íi limota Rezkot3: 25c íq-stuprije az takto do zahí'adv, kdv se však jeciná jen o v"i-nesené a toliko
sloupv podepřené balkómz, které půsol:íí zcela jiíiak íiez jednolitá zed', jakou íná Stavebí'ií z;unér. Navíc ts-to
zadní b;'ilkony končí v p;itře, kteí'Ým se c'lo Rezkovya 25c vstupuje, tedv polaíd Zaciatel předkládá yj-hled z
,,b:'ílkomi v 2. NP", pak v takovém podlazí uz 'záíiné l?»alkom,- na koíizolách vpr;ivo vubec llejSOtl!
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[36] Odvolatel jako vadu řízení uplatriuje to, že nebylo vyhověno jeho důkaznímu návrhu na vyhotovení
objektimí vizualizace výhledu i přímo napíavo (na západ), a to 'jak z balkonu v 2. NP, tak z úrovn;e
1. NP a ze zahrady Rezkova 25c. StU to iiepovažoval za potřebíié k posouzení otnezen?í vÝl'íledu (str. 32).
Odvol;itel vš;ik íi;'unítá, ze daíiým se íieměl )en iizorně ?ikíízat vliv Stavebnílq«i zí'iíněm na sýliled, ale i na
kvalitu prostt'ei jako takovo?i. Ste)íiě tak StU opoíníjí, ze z nizšílio patra u'z Stavební záměr bude působit zase jiííak ;l přismp?ije k toi'rai i strop balkoíiu X= 2. NP, popř. balkoiiu tia koíizolácli v 1. NP a ze ztúqrtxdv pak i
ínasa podnoze Stavebnílio záměm. Tedy pro poso?izeí'ií zacliovíuií v'ýlxledu a kvant'í- prostřeí:lí íieíií dostateí.:né pracovat s s-éhledem z balkonii v íieji'vššffin p;itře, kteíý nad sebo?i íiei'ná uz 'z;idn:- cialší strop, 21111 mohutnou íiepí"iňl-'ilec'lnou podnoz Stavebního z?ěrii. Právě ze zahr'tsdy u doimi u l'u:aíiice s pozeínkem Stavebnítio
záměni (viz íiíze ílristrativí'ií um?ístěí'ií čeí"t-enébo paíiačka) b)- kí"ásně s"í-niklo, k jak masívní ztrátě y"'éliledí.i a
dop;idu do ks=alitv prostí-eďí má dojít. Stavební úrac'l by íieměl opoíninat ;'iíii výhledy přímo z bytových
ímístností - tedy takaajíc zpoza okna. I ty by se vinou Stavebnflio záí'něm zíneíišilv.
m
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8 Podobně i severní strana Rezkovy 25c má na výkresu jakýsi výstupek po skoro celé šiřce, kíerý však v poslednim podlaži Rezkovy 25c
neexistuje (na severni straně je pouze malá část vysunutého vchodového prostoru o patro niže a schody k chodníku)
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137j Stavebni úíad dffle zalozil své oc'tmítíu'iti námitk'lo Oclvolatele íia tom, že když bude stát směrem od stěnv a

c'lívat se jeíi dopředu, pak jej zed' ntsprtxvo nebude mšit. Potvrí?lilo se to, co ve sii-cli iii'nitkách z 14.9.2020
u'z Odvolatel í'iamítal: Stavební úřad takto z uživatelů domu Rezkova 25c děl;Á koíiě s kllapk:u'ru íia jeífnoin
olaí. Dojem z místa a kvalitu prostředí však tvoří celkový výhled a pocit z něj, ne že věc posoudííne
dle toho, že pozorovatele s jedníín okem zaatetujeme v jedné pozici s pemým výhledem před sebe.
To odpomje logice í re;ilitě - íieřešffi'ne zde ně);i%- unagiíx:mm teoíetický stav, ale re;ílnou sítuaci s re;íhiými
lídmi, kteří ma1í c'lvě očí a kí'k, jeiiž se otáíží, a vmin;ijí celkový výliled a )aká zed' se ocl íích kousek naclizí.
Odvoh'iteli to přip;ic'lá j;iko by příšel k íiěkoi'nu 11;l oběd, kde l)v se lllěl posac[t ke stolu, jelioz větší část je
?ilďizená a čístá, zatíí'nco zb>tek je špinaí'ý, plesniy-ý- a lezou Po 1-lěírl švábi, a hostitel jej přesvědčoval, ze je
vlastně všec}-uxo v pořádk?i a at' kliďiě pocliutnává na jídle a nenechí se mšit, kdyz l»řeci (slovy Stavebnílio
úř;idu) múze své zoriié pole sí'něřovat jen íia ti?i cistou část stolu a na teíi odpricliij- zbytek se c[vat nemusí a
ze ktrůli té odporíié části stoki přeci Ll hosta íiec-lojde k y-í-i:azíiémri zhoršeíxí pi:ozitku z jídla.
Pociobně vvznívá í ai:giimentace StU, ze Rezkové 25c zústávalí nedotčenv vť-líledy k výcliodni, jižní a jihozápadn?í straně (str. 3(:)) - to je jako clilacholit čloy=-ěka, co příšel o nikri, ze ze čtyř údťi mu vlastně ještě tři
zbý'i"ají 21 ze ?k;iní íiad ztrátou jedné koí'ičetiny není ,,opodst;itněné". Stranou bychom íietněli ani ponechat
fíikt, že StU ,,zachovávaíiý" jíliozápaclní poliled pov;izuje za rovn;e'z phiohoiiotiqou stranu - dle Odvolatele je pliioboclnotnori straiioii (sí'něíem) pouze případíiě západní str>míx, tedv pokud Stavební úř;icl tsrgumeíituje zacliovánmi tří sti:an výhledu (2. odst;ivec íia str. 32), musel bv zustat z:icliován i západíií tj-hled.
Při opačíiém s"'ékladu, jaký ale (zase X- zájmu Zad;itele) aplikuje StU, bycliom mohli říci, ,že vlastíiě Rezkově
25c zústaiie zacliováíio ještě mnciliem více směrů iťhledťi - tí-eba iihojihoí'ý cliodí'ii, lihojihojíhoi 'ýclioc'ln?í
či jiliojil'iozápadní, jibo)ílxojiliozíp;idní atc"1.
[38] Dle StU omezení iť-hledu přibližně o )eci?nu c'lesetínu ?ze v n"iěstské z;ístavbě povazovat za akceptovatehié
(stí'. 26). Předně je třeba zopakovat rozporováxffl tol'io, ze se jec'tná )eíi o 1 / 1 C) srýhleclu, l:íí'otoze StU v7ch;'izí
z robota, Co se nehvbně zírá jediiíín okem z jedíxolio íníst;i pořád dopředu, zatunco při poliledu z balkóíni

doprava Stavební zán'iěi: bere větsimi yi-hledu záp:idníí'n siněreín. Dle Odvol;itele. je ovšem třeba t'ozlišovat
drrihv městské zástavbv - zde se opět projeviije prásr;e ten íiadř;iz?ijící pří?stup StU k Zadateli, ktei'ť- toto igíiomje. Prostě jsme ve íněsté a všechno, co je ve městě, je pro StU íněstskou zástavboyi. To je ovšem nesprávný paušalizující náhled, odpomjící i stavebnímu zákonu, který chíání a zohledňuje i specifickou povahu místa. Z pohledu arcliitektonickélio, iu:banistického, ale i kvality prostředí lze a je přírno
nutno rozlišovat celou řadu druhů městské zástavby. Ostatíiě práve p;'íprísvos=aný nosff- bríiěíiský
územní plán rozlišuje a clií'ání tt'eba z;ístavb?i komptiktiií, b'oliioií, re:<idencW ní<kopodlti:<iii, areálovoii, oiyies<eiioií,
nebo i pjocl2y be:< :<á»tar.'by. Na Rezkově je to pás-é zástavba volnější v zahi:ac-lách se vzájemiiě si neomezují-

cími s-ťl"iledv - 'tento aspekt StÚ ve svém-rozhoďnutí u této námitky vůbec nezohlednil a i-s-stačil si
s jedi'uí'n, nffivíc chvbi'n:-m geomeuickým c»dhadeín od Zadatele a konstatován?ít'n, ze )sme v městské zástav-

bě, číín řádně neí'yhodíiotil skyitkovú st;iv a zatížíl tak své rozhodnutí vado?i. Při takovém posmpu stavebllíllO úřaciu bl: se vlastně neměl třeba )ak bráí'út ma)ítel i:ozhledny, ktei:ou náslec'lně sousedé obestavi iq=šsí
zístavl'+o?i - lirostě je ve ínéstě, tak si i'núze svou rozlilednu akor;.'+t tak rozmoím?ívat a pŤes-ést íiěkain jin;im, kdyz se ími to íiehbí. Jsi ve i'něstě, mlč...
[39] Stavel:íní úř;id dle názom ()clvolatele rovněz pírel'ihzí, ze platí zásada pr'íor tempore, potior iui:e, kdy pozdější vhistník bv měl respektovat statcis quo X- lokalitě. Pokud kupuji nemovitost vedle rozlilednv, je zjevné,
ze vedle íií íiemoh?i postavit mrakodíap; pokud v iiávrl-iové ploše ?iž jiíiť stavelmík i-'t-čerpal větší část IPP,
íiemohu se domáliat stejíiě objei'níié zástavby, jeíi proto, ze to má tak soused. Podobně 1121 Rezkově: kupyije-li zde kc'lokoli jedím část dvojdomku, kdv navíc tou dr?ilio?i je rociiiiíiG c'lťim, musí mu bý t jasiié, ze si
iiemůze osobovat íiárok na i'nohutiiou pí:ístavbu do zahr;idy. Odvolatel má z:ts to, že v určitých situacích
a za určitých podmínek - kupř. kdvz y-ýliled tvorí dlouhodol:+ě domiii;intní či exkluzivíií pri-ek bydlei'ií a
tento by iněl b'í-t ovlivněn st;ivbou bezprostředně sousedící a hcující - lze hovořit i o nároku na zachování výhledu. Odvolatel tedv rozponíje názor Stavebního íĎiřadu (stí'. 32), ze je neopodstatiiěné řešit s"'úhled přes pozemek souseda. Zde íiejsme přímo riprostřed kon'ipaktní městské íruiohapoc'llazí'ií zástavby
v ceíitm 400tisícového měst;i na íoviiiě, kde se irý-bledů nedosahuje - tato svalqová íist Rezkos7 je primít'iiě vilovou zahí'adní čtvrtí s nádliernymi šírok<-mi íýhledy, coz uznává i sám Zaci;itel (srov. bod 41 odvoláíu). Toto specifikum je treba zobledňovat (a to zejména pří posuzování zachov.íní kvalítv prostí'ed0,
což StU vadíiě neučií'ffl.
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[40] 'Na str 32 Stavební ť'aad konstatuje, že juďkát Nejyq-ššilío spí';ívního soud?i 8 As 27/2012 - 113 ,,není

dčívodnÝ".,Sleclujeme dalši příUad jednostraníiélio ,,selektivnffio vidění" Stavebnilio úřadri, a to opět i'e
prospěcli Zadatele. Sai'nozřejíně, ze odkaz na juďkát je phiě odťívodněný a opoclstatněný, kdyz )eho pás=ní
větla jsori:

.Me.;t lediiotjii e riiiiteA ox ln iiii)iu pohoílii b)'dleiit (ki aliíii pi oiti'tdt) iitde.<i íake poíl»ttiíiie íni:<eiu oíl»tnpoi e i <íWeiios h /m :<z biídoitiiiii, iib)tek oblohoiie ílo5(k), oiiie:<«iii i5hAdn, a tetl) / /n//a oJiiiiéiii a o»t'ět/eiiz 12)íii ti iiariiíeiiz »oiiároiiií, príito:<e j !'y7(l slo@ál' se iia l'ioliodě 12yíl/eiií"podíleji.

I.

-+ Odvolatel s- i:;íínci sy-ý-cli námitek prás=;e naopak po?ikazoval íia to, ;že dojde ke sí'iízeni odstripovía vzdálenc»sti, kdv): s- pt'ostom zaliradv najednori kousek od leho budovv vzíiíkne íiová masa bridovv, čímz dojde
inj. jak k ťibvtku ohloliové složk-1-, omezení y"'élilec'lu i í'nffv oslunění a osvětlení bs-tu. . . Tedv i X- tointo

úzeímú'n 'rizení se řeši stejné zále;žitostí jako v daném so?idníin pHpísdé a závěrv juďkáí?i jsou phiě aplikovatelné i íia toto úzeinni řízení.

n.

.';piaioiu oi,qaii pn poíií<oiaiu, <da iiio/i/o do)ií k iituníuii pnhor?l) b)tlleiii, iiiii»i pi"ililt:<eí i ke k-oiikieíiitni :;i4a«tiio»íeiii loka/it).

-+ Na mnoha místech námitek i tohoto odvol;íní se Odvolatel odkazuje na konkí'étíií zvMštnosti lokíility,
kteíé měly být X7 rozliodování StU zoliledněíiy, popř. í chí';uiěny. V soudníín 'rízeni sem řac'lili (nikoli j;iko s";čet t;ixativíií!) třelia s"'i:sší íníni p;iínátkové ocl"iraiql-, v íiašem případě tou zvl;Áštností zase je zahradní vilcivá
podoba lokalíty s čzist«-nn hocbiotnými stavbai-ni a s i:espektovíinffin z;i}ii:;ii'ů/uliční stavební čáí'3- a t-5-sokou
hoáiotou s- podobě zachov;ííií neopakovatelných s:'ýliled€i do zeleně ze staveb ve svalm. Nakoíiec vlastíiě i
zde ?ze pí'ipomenout, že Rezkova má patřit do nejvíce cliríiíiěného stupíiě p;unátkovea zóm, kterÁ se pro Bí'íio cliystá - tedy i íiakonec i tento p;unátkový aspekt je zde podoLniÝ. Rovněz toto ťizemí'ff t-ízení řeší obdobné záležitosti jako d;uiý souíJní případ a závěí'v judikátu jsou aíialogick-y aplikovatehié i íia toto úzeinní řízeí'ff.

Dle Odvolatele íiavíc >u'ii X7 jednom z aplikovatelnÝcli ustaíio.vení pí'ávních předpisú (stavebí'ií zákoii, sw=

liláška 501 /20C)6 Sb.) není (j'ak si vším;í-ki.ipř. í'ozlioc"Inutí OUSR č.j. MMB/0354594/2011) uvecieíio, ze

l?il- ?irb;uqistické a ;u:clbtektomcké hodíiotv území, d;uiého tníst;'i a stávající zást;ivbv mělv bÝt posuzovány 't'i
bájeny pouze v přípac'lech, kdy tuto zástavbu ts-oří stavbí4- oficíálně registrované jako liistorícké paínátk'í-,
tedv stavliv památkově cl'ííánéné. Urbaíiistick7 a architektoíiick)- vrúzíiai'níiá moliou b'ót i ínísta, ve kterýclx
se form;'ihxě paínátkově cbráněíié stavbv íieíiacházejí, kc'h- ale v okolí řada takos-ýcli objektu je (coz je i případ našel-io řízení - viz koloíiie Pod vodojemem).
III 7íikAolt r')bled < okn iiuite iiemor tíoíh iiewíie b>t r piiibtlm t'a»ii al»»olníiií i'iumiiiis, ]:<e diíbodiiě obekar at, :<e pokiid dolde i' okndm iiekohktx iyitdo iiieíiii od izeiizor tto íti pdiiotltr'te k :<aúadiu :<mene 4 )hledoi>di pomerií )tiko iztpodi) bne ílo.;tc pobod) 12ylleiii, kíeia pňmo lo//}IXI/ i i po»ii:<ottiiytiii oJiiiieiu ntgror'iíoííi a úíiiu'mm okoliyidy bndoi, bnde
.=;e iiiori doftYemž osobíi k tťiito změiitžiiy t)jádi'ií y @rtžpiiún řz:eiií, biide-/i se toho doi'iíítibtit.
-> Soud sice uznává, ze yj-hled z okeíi ?ii:čité nemovítostí nemůze b<; t v prúběhu času absolutně íieměnný,
txle l)otí7rZll;e, ze y-'éliled p=xúí nepocl'iví?niě k poliodě bvdlení a iiabádá ke zvláští'iíím?i prověřováíií

X- liříp;idecli,' kdv dolade X7 oakt'ul'iu íiěkolika málo metrú od neínovitosti k zásadní změíxě vta-liledoíň-cb po? - a to je bezesponi i stav X7 tomto územníín řízeí'ff

Jak za tak.ové sliodv múze Stavehí-íi úí'ad označit dai juďkát za íiedúvodný, je pro C)dvolatele otázkou.
Snaha StU ,,odUonit" t"ý-znam daného judikátu vícen-iéně jeíi íia to, ze reší opomeíiutélio účzístíiíka, je
zjevíiá, ale maríá a hlavně irelevantni. Gros jucukát?i na toto ťizemní í'ízení jednoznačně dop;idá. Navíc se dle
názoí'ri Odvolatele opét ukazu)e onen xierovný pí'ísmp StU k účasti'ůúm řffieíií: kdy;ž jde o omezení síliledu
ve prospěch Zadatele, tak StU konstamje, ze jsine v městském prom'edí a Odvolatel se s tíín má sinířit, ale
l-dv'z Odvolatel cituje juc'likát z toho íie1- nej- městskélío prostíei, tak )e to na)echio?i íiedíivocié.

Suma sumárum: námitka nepřípustného dotčení srýhledových poměrů zůstala ze stíany StÚ plně
nevypořádána a Odvolatel na ni trvá i v tomto odvolání.

[41] Nahý's=á az l'iavlovsky abs?irdní podoby, ze zatímco Zzidatel omezuje Oc'lvolateli sťhled a Stav,ebí'ff ť'ířad
proklamuje, jak daíié nemí vliv na kvalitu prostřeí?lí, ;uii hodnotu iieinovitostí Odvolatele, sám Zadatel na
S
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stí'. 6 S'T'Z stavel?+ní ínísto jako takové označ?i)e za jecliíieáiě kvalití'ff 21 i-í-zdvíh?ije kíásné i3-lqledv (lo zalesíiěnélxo ťicioli řek"v Svíatky, kdy záměrí'íě pi:ávě k"í"úli tomu simu)e lilavní obytné místi'íosti do této částí budovv, která ale ubmá iŤhledri sousedovi a zasazuje mohutiiou st;ivební bmotu do zal'u'adv.
P5dnĎž ja %?unutá mímo p?oryS kVádru Sln= ?,ffl,&í:.íí: »ý:,í--s-V. ů- 'íentace doínu zohš?.?i

jfi«»u""ACmb' í:áy':';"jed'notl'ivé'hmoty, kleréalesněného
tVořiilCjkž,e,a,,:i.řeerasYkvSvratky.hlavn"r"""a"M"=*í
?o---aa
údoli řeky
kvality místa a krásných výhledů do zí

urms«hny na j?padní stram!.

.. ? ? *a .,k. .,ffl,, , 4,y,?

>'i-á-li být Stavební záí'něr féroví; a mají-li být shoc'lně chráněn)- zájmy obou stran, musí bý t íia stejné ťíi:ovni
stavební čártt Stavebnffio zátněru )ako stavba Odvolatele - pak oba mají zcel:r'i stejné i"'ýhledy a stejná omezeííí apod.

POHLEDOVÉ IMISE

[42] V bodě 22 náínitek Oc'lvolatel teinatizoval nové pohledové body. ze Stavebního záměm - jednak
z teí'asv s- L PP, ;ile zejn'iéna z plochý-ch střech s- 1. Pl) a 3. NP. StU sr Napac'l.anéín rozhodnutí txe)dříve
uplatnil taktik?i oclpověď i"i;i něCo jií'iélío - Odvolatel upozoi'íi na teíasy a StU zaíEal řešit okna z don"iu.
Zac'latelem nabizené reseni v podobě tzv. nepřistupnécli pas;íži teías nepovažuje Odvolatel za zcela vyho-

s"í-ijící. Je to kí'ol- spí'ávným směrem, ;ile Odvol;itel íiem'í ;ž;ídnou jístotu, ze nedojde k rekons-erzí d;inť-cb
teí'as íia pobvtovou fiuikci - to Stavební úřad ve iréroku íozhodnutí ni)ak zívazně nezakázal. To, že dnes
k íiějaké teíase nevedou schodv íiebo raínp;i, íieznamení, ze tain neínuze vést zebřík nebo se schoch- nedodělají (to ?u:čítě íiebude podlélíat d;ilšim?i povolení ze strzinv stavebnflío úřaclu).
[43] Poíiělaid (tí'agi)koinick'3= vvznívá Odvolateli arguínentace

StU ohledně'políledú mezi Rezkovou 25c a B. Aíarti?iíčí

»

40 - jejicl'i vzdáleíiost je ccís 55 inetrů. Takze z;'itíínco ce-

í

lou dob?i Odvolatel řeší Stavební záměr s vysokou stěnou

!

cca 2 m od společíié liraíiice, Stavel»ní úřacl se zaštit'uje
íiěčím, co je skoro 3C)x vzcl;Aleí'iě)ší... Prozradi Stavební

Ij

ř

j

l

W'

j

d3

«ií:ad Odvolateli, co je z B. Aíaítiíyú 40 na tu vzd;uenost
asi tak z bl-tu Rezkoiq- 25c vidět, í'esp. co Stavební ťiřad
vidí íia této totogratů z c'laíiélio donm íia B. ALiítuiťi, ze
se odelií'áv;í na Rezkově 25c? Stavební ťiřad zde tedy
se
srovnává nesrovnatelné, a dle Odvol;itele bohužel opět
X- zá)mu i@-liovět Zadateli.

StÚ navíc zcela zapomíná a v Napadaném rozhodnutí vadně opomíjí, že ze strany Odvolatele byly namítány i pohledové imise do zahíady. StU řeší po?ize pohledy do ví'útříích ínístností, ale pro Od-

s?olatele je í-aspekt íiovýcli poliledovýcli míst z rozměi:m-ch (zjevně poh5-to's'ýcli) teras podstatný. C")dvolateli se ros=n;e'z nepodává, jak by p;ik lla zabradě ?iplatnil obecíiou radri Stavebního íĎířadu, a'bv sí provec'll
opatí'ení, kter<a by takovéími obtězování zabrát'úl (záclonami, závěsv, ;=aluziemi ;itd.).
III. Negativní dopad do ekonomické sféry Odvolatele

144] Na stí'. 33 se zabýs-;í Stavebn?í úrad níimitkori Odvolatele, ze Stavební zíu'něr s- komi:oveí'zní a předimeíizo-

vané podohě íní ;iegativní s=liv íia tí;zní hodíiotu nemovitostí Odvolatele, což Odvolatel v iíámitkích doprovodil i konkíétní?rni specializov;uiýi'ni odkazy íia vliv podol'ív okoff či existenci íťhledri na hoíinom nemovi-

tostí apod. Stavební mřad se s danými oďkazy nijak nezabýval a iníst,o, aby je iryvr;ítil, tak opět ,,uhnul":
konstatoval jeíi, ze daiié Odvolatel 'zmínil, a ztotoznil se s míněíiiin I<í'U Ji'nK z Přezkumnébo rozhodnutí
piK. Odvolatel s prezentov;uiým í'í;Thledeín vlivu na lioclnotu iieí'novítostí íiesorilil;isí a napadá jej t.ffito i
v í';;'inqci tolioto odvolání.

[45] Stavehíií úřad 1 I(íÚ JmK se myhiě soristřeďují lla hodíiotu íiemovitostí samotných, tedía solitérně jeíí co do

jejicli cem' coby stai;bv a zahrady, a to prizmatem času jejich vznilai či stavebnětecbníckému stavu. Zcela
opoííji, ze Odvolatel'nárnitkoval snížení tížní hodnoty ne k?i tomu, že by jeho dům plynutím čaí
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su zastarával nebo měl výraz ze 70. let minulého století, ale protože do jeho bezptostřední blízkosti
chce Zadatel situovat předimenzovaný bytoirý dům pío 20 lidí a 10 arit a zastavuje zahradu, a to na
místě kde doposud stojí dům rodinný, obývaný předtím jednou roďinou. A to bude mít íiegativíií vliv
íia hoďiotu íiemovitosti. To je ta k'í-itesence íiámitkl- Odvolatele, kterori však správní orgiiv zcela míjí a
íl;allnltkll neX"'5'pOl'ád;'IX-alla.

[46] Odvolateli je zde iiaop;ik StU a I(í'U JínK vsugerováváno, ze buc'le ,,s největší pravděpodobností" .řešit jeho
celkovori přestavhu a ze ,,pro ttskos-<- počii-i iiaopak bude íiyíiě)ší vsmp do lokalit)- spíše i-«-l-ioc'lou, nebot' m?i
dá větší volnost". Z Napaďaného rozhodnutí, ani z Přezkumného rozhodnutí JMK se však nepodává, na základě jakých ověřitelných a objektimích skutečností dospěly oba správní orgány jednak
k citované ,,největší" míře pravděpodobnosti a jednak proč by případnému novému majiteli mělo
vyhovovat, že vedle něj sto'jí bytovka pro 20 lidí a masivní zástavbou na úkor zahtady a výhledu.
Odvol;iteli se íiepodává, Píoč l)v pŤíptsdn<- íiový vlastníl- - kupř. rodina s dvěma děttm měla vitat, že u SOLIsedů i'na)í i-vrušeí'iou předzalnádku ve P1'OSPěC11 aut a aritoyrýtahu, že děti koukají do betoíiové masv v zahíadě íiebo ze je někdo ínití c'lo dalšího rozšiřování doínu í'ia úkor zaliraclv, abv kopffiovali sousední ziistavbri, kdy to ;ini nepotřebuií. Sám C)dvolatel 'zádíi%- takový zíí'něí' íiemá. Přeclstaveíiori logikou Stavebního €sradu a KíU JmK by vlastně k't'i'zclý vlastnik domu si měl torizebně přát, aby vecile něj vznikl nejlépe
mrtíkodríap, protoze to jemu nebo jelici násmpcčím ,,dá vétší volnost". le to dalsí ;ibsui:clíiost Napadanélící
roz}íodmití, kterébo se StU cloporišh X- zá)nm povoleíií kontí'overznil'io Stavebnílio záiněm. Dle Oc'lvolatele se zde dané správní orgáíiy c'lopristilsa jasné nepřezkorimatelnosti a máine t?i spíše Co ('10 čiíiěíií
s věštěním z la'išt'álové ko?ile.

IV. Nedodržení S 76 odst. 2 StZ

1471 C')dvolatel i s oliledem íia jiné i'imitkv námitkoval, ze ze stí'aíw Žad;itele a podobori Stavebí'nlio z:.u'něíu není
dodížen S 76 odst. 2 StZ (,,Kas<dý, kílo iiar'i4íi.ije tí):Mní ii:(einiiiho mzl»odiiiití iiebo i2.<eiiiiiího .í'oiihla.í'ii. je pot.iiieii j?
ti-iiý k qtžimiíiii r.'ltistiiíktj soiisetlixiíli po:zemkiž a sttu'eb.'). Odvolatel dané sliled;'ival zejména u z;'ilqíaclí'iícli pai:tií Stavebíulío záměm a kap:icitě Stavebmlio z;'iniěí'u (roc'tiíiíiý dům, kc'le měl m;i)itel jeiio ;iuto, je střídán bvtoíťm
domem s mísh- pro deset aut) atp. Stavel?nff ťiřad opě:t íiejdřív poně]-aid miinobězně 'rru'e:rsgos-ítl srovnámi-n
s předcliozím z;ffiiiěíem, coz je vš;ik pro toto řmení ií'elevantní - posuzuieme Stavební záínér, íie předmět jííiélio, í-iavíc jiz rikoíičena'io úzeinního r;zerú, kdy daíqý přehled rozdili'y c'lle Odvolatele spíše svěcičí o tom, ze
í přec'lchozí ziněí' Stavebníka byl )eště více nešetí'íiý a bezohleífnř, nez ten soričasíiy.

Následu)e pak clalší ;u:,oumentační minioběznost .ze Síany StU - zatímco Odvolatel pnmárně íiáinítkuje
stavebí'ff ínasu a pí-esalq s- zahradí'ffclí partiích, StU zde reaguje íiormoiť-m píosluněním a osvětleníin Rezkoyr'ý- 25c a ;ikustickýím dopady. Odvolatel má za to, že tato námitka nebyla dostatečně vypořádána a
nadále má za to, že Stavební záměr S 76 odst. 2 StZ nesplí'uje.
V.

Index podlažních ploch

[48] (?)dvolatel je iiac'l;ile přesvědčen, z:e nedocliází a iiedošlo ke správíiému zhodíioceí'ií, kteíá patra jsori 1)OCIzeím'ff a která jiz nadzemní, co;ž má pak vliv i íia iŤpočet IPP. Uz v rámci své náímtkv (v l)O('lě 29) popsal
St;alX"allCla 1 zan'lVslen()u sítua(j:

Stávající situace: u obou částí dvojc'lomu Rezkova 25c a Rezkova 25d jsou i-ýškové íĎirovně 1. nadzemnílio
podlazí (dále 1. NP) tén'iěř na stejné úrovui. Kóta 1. NP u RD Rezkova 25c je íia aLisolutní iťšce 312,35 m
ii.m. (t:í.pv.) . Do cibytíiého pocuaži objekt?i se vsmp?ije 1)O venkovnffi schoďšti na ároven 2. NP, které je o
2,7 m i-<-še n;l kótě 314,81 m íi.m.

S' ffi bytovébo domu )e však úroveá 0,0('), tj. úros-en 1. NP iia kótě 315,Ol m n.m.
Dle Odvolatele ie alogické, že v přístavbě bytového domu je náhle úroveň o,ooo, tj. kóta 1. NP, o
2,66 m výše, ačkoliv obě stavby by byly přístupné ze stejného chodníku, a tento chodník i silnice
mají zanedbatelný spád a u ďvou doínů vedle sebe nemůže být rozďíl kót mezi 1. NP RD Rezkova
25 c a 1. NP ,,viladomu" 2,66 m, v pHpad;e 2. NP dokonce 3,25 m!
í
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Z iŤkresu D.1(-) je zřejmé, 'ze domnélé 1. podzei'nni pocilazí lezí nad pťívodíiíin i uprrís-enŤm teréíiem (cid
312,3C) c'lo 309,7 0 m n.m./Bpv). Absolutní kóta doíníiělého 1. podzemnílio pocu;iží je 311,96 m n. ín. (tzn.
cca íia úrovíu 1. NP Rezkovv 25c). Nepatrná část jeho plochv rvtx straně ulice Rezkova síce le2í max. 30 cm
pod úrovni PT=UT, ale jde o výrazně podlimitní irGšku (Ilií'rnt je 80 cn'i a více pod úrovní U T). Pokí?id budeme počítat s íi;isypaným teí'éneín na stropě parkovacílio podMí při rilici Rezkova, pak je zde ťu:oveň koleí'n 1 ,00 m íiad PO(Il21l]oLl domnělého I.PP, ale v rozsalm X71lčl celkovému obvodri podlazi zdaleka nedosahrijícun 50 "/o, čili p;'es-a'zuiící část doi'níiělého 1.PP je nad upr'rss=en<-m terénem. Net'ff tuďa iiejmenšílio
důvodu tcito pocflazí označovat X- DUR za podzen'iní, coz ostatně vt-plý's-á též z 's:'ýkresu D.4.

Ostatně stejně na stavbu naNíží i Pozám;e bezpečnostní řešení od Ing. Ludmily Plagové (ČI<,'uT
10C)375 l) ze srpna 2C)19. Nedává smvslu, abv pro stavebíií í:aičelv l)Tl-10 to stejné patro podzemní 21 pro účelv
pozární íiadzemí'ff.
Odvolatel nerná Napadaným rozhodnutím za ?rrácené jím tírrzené: tedy, že Stavebnf záměr má
čtyři nadzemní podlaží a dvě podzemní podlaží. StU (str. 22) se spokojuje s tůii, ze Zaclatel pt-edkl;íc'lá
íťpočtí' IPP j;ik pro všecbíia nadzemní, tak pí'o všechna podzemní - to však dle Odvolatele neni spr;ívně:
mají-lí se do yrýpočtu zal'níiorit jen íiadzeinín podla;zi, pak zc'le íiení místa íia íiějaké výpočty všech podlazí

(tedy včetně podzemnich). Citrije-Li StU toliko jedíi?i větu z Přezlau'nného t'ozhodnutí JMK, pak saíno o
501)ě je příkladný postup, jak koíihétní námitkv účastnmv řízení í'iev's"pořádávat. StU má jasně uví:st, X- čem
je námitk;i a ťiclaje sr ní liclié, m;alné íiebo srí'vrácené, jiíiak řízení zatiží vadou, coz se stalo í zde.
[49] Proti účelovému a mechanickému označování nadzemního podlaží za podzernml se postavil i Nej-

vyšší sprámí soud X= i:ozlíoimtí 8 As 75/2010 - 165 z 19.4.2C)13. Na paladu v'dv Trigeíi&at kr;ísně demonstmje, jak ?iž í jen eleí'nentáím? logíkou ?ze rcyzlišit nadzemní a podzemíff podlazí: ,Je.Ftr:' ziiéiič. je ttíoi.ý iiá:<or
pochn4?iteh2)í íe/it?ly, kdy:z Wo , ,podzerxmípordlaží" s obymými prostorami jsou z větM části umí"stěna nad
zemí, 7X/'. s pliiobodtioti2)ími oki.iy a iísti$iiíiiii t'h'ei=iiii :< iilir'c5 přičemž ,,prírnípodzemnípodlaží" je užíváno jako hlavní obymé podlaží jtiáo. je íoiyii // domii $. 77 / iie i'ltistiiicYb'í osob :<i;časíiiéi3ýdi //(/ Hqem', <aíúizt'o jeíliiié ,.iiad-

zeiniir' podltiií imi toliko malá kiwdíot.'tž a pMkruhoiotž okiiti pod úri'vtiíoíi. Pouze pro ilustraci lze poznamenat, že podobným výjdadem by bylo ?ze například označovat u Vily Tugendhat podzemnírn podlažím i jeí světoznámý hlavní obytný prostor, a to jen proto, že ila byla
Iltl
postavena ve svahu ó'iz iyoiniimčiií dokuiiieiittice Vž?/y Tiizendhtií t'lo.í'íiípiitž

7»tip: / / irht:iíiiesco. oi;g/ iiplotwi4 iion:iinatioiis/ 7 052pdf). Takový výklad je nejen (v kontexm projednávané věci)
zřetelně účelový, odporuje běžné zkušenosti, a nemůže obstát,"

S tímto judikátem souznil i veřejnř ocbránce pi:áv: ,, P'e sboíh:; s m>n [mvšleíio rozhodnutí NSS 8 ,-'is 7 5 /2(?)10
- 165 - pozn. Odvolatele] iieporiaiiýi byídoiiu posímeiiou ve siialw a b'á.xtet'ně iiajeílií stmiiě :7tiiiořenoii poíl i?ror.'eií íen://,í/ tiiiíoimiíitky {:a Imdot'ií í pod:<emiiun podlti';<im Ttiko.4 ) i4)klad /7)I b)4 i' io$oiii i obgok/)m ditpaiiiiiz polmzi 'podzeni-

ií podltiffí'...."" " Také OUS'Ř? '}I}íB s- rozhodíiutí č.j. A-LVB/0222914/2018 z 8.6.2018 koíistatoval: ,,Není
možné každou budovu, která je částečně zanořena pod úroveň terénu, automaticky považovat za
budosru s podzemní'm podlažím a vyloučit tak, aby byla do hodnoty indexu podlažníplochy započítána sršechna podlaží, která jsou pro tyto účely významná."
Rovněz třeba Ustav úzeinního rozvoje a ADvíR (s odkazem na CSN) označuje jako podzemní to podlaží,
které je pod terénem po obvodu domu - tedy celého domu. Přitom u Stavebního záměm jsori dokoíice
všecliíiy čtyři stí'aíiy 1. (tzv.) podzeinnílio podlazí íiad ťu'c»vní okolnffio teí?énu a :idíié jejicli ok?no íieíá za
slďem přimo půdu země.

Oi=iii7o
m»lffi

1000 0TAZEK KE STAVEBNiMU PRAVU
10?,o==5,'::'.':s,,=="I%=Yu
s* zarněř*ním na probmínallku iíz*mního plánováni

um

Téína: osnic* polmu
H«lo: Poamni poíiiazi

Nm

M

a*znam ou*k
Ol. Jak )* *Iř!tsvk p$ííí -psMumíni p?-1

ML!DANI

Ddklld IlOlíllu mllllíll mffi' I? V (31 73 4XH W b?l Zj M ?XíJI W plíí&M* í? pedažl. kíaííí m íííííííaó poÍbhy ííabo Q Q mi nlh ííež
OůOíííííí píí«í e@rýul ímml (í%NWs í4ííavmlho Iwky v ííáwnu kwc? 51) m 1xí obvoíkí 11011111. N

9 Zpráva o šetřeni ve věci "novostavby RD 1" a "novostavby RD 2" na pozemcich p. č. NB, NC, A/D, BBB/B a p. č st. CCC v k. ú.

Špindlerův Mlýn, sp. zn : 1 391/2Cll 5/VOP/MST ze dne 1 2.10.2CM5, dostupné z: https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/3432.
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Odvolatelk;i iná za to, ze s y'Ťše uvedeíiť-mi prá'n'ffiní íiázoí'ía )e X- soulad?i přistup OUSR ŇXRV n'tr posuzos-áni nadzemí-ffcb íx podzeímiích podl=rzí, jak byl cítován kupř. X- rozlíoc'lnutí Iůajskélio úřadu Jilioinoras=
ského kí'aje, Odboru ťizeínín?ho pláíiov;uií a stavel:»íií:ho řádri č. j. JA?íÍ-., 171223/20'18, sp. zn. S - ?IVK
48233/2(118 0UPSR ze dne 7.12.Ž018:

íí OÚ,SŘ ,'víi'víB dále mj. konstatttje, ře íí není inořné každou biitlovit, kíeráje částečně zanořena
pod y'tí-ove'ři teíč:nu, aiiíoiriaíicky považoíiat :a brídovu s pod:emním podla5in a yyhmčií 7(/&,
aby b)ila do hodnoty IPP =ap«ičííána všechna podla5, kterájsou pro tyto t'tčely vý:nainná".

O['JSŘ MMB :miřntje dvě definice pod:emmch pocilaží, ktená :ní.'
dle normy (:'SN 73 4301 0bytné budosy (dále norma Č.S.N).' Podzemní podlaýí je kazdé
podlaf,í, které iná úroveň podiahy nebo její převa)4ující části níý,e nef, 800 inm pod nejí;yšší ůrovtú přilehiého xipraveného teréiui ii pásiyui širokéin -f m po obvodu doiiut.
dle Obecně :áíia:né síyhlá;k).í staímárnílio měsía Brna č. 2/2004, o :ávazných částech

ÚPinB (dále gvhláška ÚPmB).' Za podzeinní se pova'3je íakové podltiýí, kíeré iná i'iroíieň podla];y níf,e neý, 0,8 m pod nejvyššíni bodein přilehlého x'izeiní ií pási»ui širokéin
5,O iii po obvodu objektu.

OÚ,SŘ MMB ve svém stanoviskit k podání podnětu k :ahájení pře:kumnélio ří=ení mj. pouka:i4je na m:díly me=i výše uvedenými dejinicemi podzeinního podla5. (LrSŘ MMB ohledi"iě ví5počtu IPP a definic pod=emního podla5 konstaíttje náslethtjící.'
Jedžný ro:dílje mímé spatřovat pou:e ve v=talm k i'trovni podlah):, ktly noimaje v tomto
ohledu mírnější a pi=ipott.';tí, ab)i se nEe neř 0, 8 m pod nejsíy.'iší i2rovní přilehlého ytpraveného teréw v pásimt širokém 5 iri po obvodu doinu nacliá:ela poii:e pi=evařtijící část
p«idlahy, nikoli celá podlaha, jakje tomu ve sí.vhlá.šce č. 2/2004.

Rozdíl inezi definiceini však nel:e shledávat v 70777, že vjedné (dle (':Si'V) je hodiiota O,8
m vztahováiia k nejvyšší i'trovni přileldého upraveného teréint a sie druhé (dle v):hlášky
č. 2/2004)je v:íahována k nejí5»ššíinu bodu přilehlého t'i:emí. gvt' b).ala íie vyhlášce použita inírně odlišná forimdace, její obsali (výziiam) je iudiié sykládat sho«lně.
Pokud b,v totE byl připuštěri čistě ja:..vkov'o v'i:klad, tj. ře b)i v definici pořadovaná í?roveřt potllahy byla v:íahována slwtečně pou=e kjedinéwt nejv);š.'ííinu bodu přileMélio it:emí v pásrrut
.'5;irokém 5, 0 m po obvodu doinu, ptik by postačilo, ktlyby byl x'ičelově navýšen terén v jediném
místě, např. nasypáíxím zeminy ve híaru ,,inraveniště" a íakové po«llazí by se stalo podzemníin a do s».ýpočhi IPP by se započííávaí neinuselo. To však smysleiii předinětného regulatis»u
bezpochyby nebylo."
[50] Prúvodn?í zprásra 1];l str. 3 udává:
Vý'počet 3e stanovený z plodiy všech pozernků vtéto předmětné základní funkční pkÓ bez
pozemků stavby parc.č 1488 - 567ríí2 a parc č 1489 - 435rn2), celková pkx,ha je 62538 rn2.
IIP%P%

HPP nech
h

2

stawb ve funkčrí ploše BC je 50 449 m2.

Dle UPII,IB má předinětná plocha sŘměm 63193,4 lnF (viz níze irí-seč) . Pokud z této srč-měrv odečteme (jak
to čii':íí) Zadatel 1002 ?TI: (tZn. 567 + 435 m2 = sj-měi:y dvori pí:edmětných pozemků Stavebního záměrí?i)
dojdei'ne k i"É-inéře 62191,4 m' - naopak Zadatel ovšem aplikuie výměru 62538 m" (str. 3 PZ'), coz ie o

346,6 m2 ÓTŠÍ íozsah, než by správně mělo býí užíváno. Tlík docliází k nepřesnému výpočtu IPP,
a to ve prospěch Zadatele.
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[51] Odvolatel dále namítá nepřezkoumatelnost výpočtu IPP základní plochy (především jeho vstup-

ních dat) a jejich objektivní neověření ze strany StÚ.
Dané se podává u'z z toho, ze ííeni jasné, j:ik Zadatel došel k aplikovaný-t'n číslům, zejména kdyz í-čizíié

domy kumhiluie ,,Clo sebe" a do jeclněch sečteíiých liodíiot,. Kupř. u «?'lomů B. Martinů 88 a 90 počítá s 3,5
podlazimí - Odvolateli se nepoí:tívá, jak k toí'ruito číslu Za,datel došel: u jakého dí:íí'rui ze dvori se počítá
jen poloviíia podlaží? Stejíiě tak není Cůclvolateli jasíié, zda Zadatel třeba ?i dom"i B. Martinů 60 až 74 započit;ívá do poc'llalíové plochy í teíasl- íiebo íie.

Podobně u c'loí'nů B. Martinů 24 až 50 zase íiení zjevné a přezkorimatelíié, jak k ctuiéínu číslu plocliv Žadatel došel a zda X= něm kupř. zohleciíiil častý- pí't=ek teías, kter'5H se do IPP nezapočítává. Dle součt?i pozei'nků pod domv sH-chází jejicli celkcyvá ploclia na 5273 l'n: - Zadatel ?ivácu plc»chu 4924 tn2. Pokud bv
tento rozcLíl (tzn. 349 m2) šel na ,,vmb" odečteni ploch teí'as na ce}é jizní straiiě všecli budov (kdy navíc
)sou teí'asy odstripňované - tedy terasa nae zinenšuje podlahovou plocl'ru poc'llaží n,ic'l llí), p;ik blo íia ka'zc'lý

'(!) z 14 domťi případalo íia 'ITSECHNY terasv kazdéh-o jednoho domu jen cca 25 11'lF teíaS, coz- )e zo?iFale
málo a dle iniííěíií Oc'lvol;itele í'ieodpovídá skritečnosti. "í'edy dle názom Odvolatele nem;í započítávaná

plocha domíi Bolmslava Aí;irtinů 24 a'z 50 čimt 4924,339 í'n2, ale má bťt ještě meíiší, coz oliět znaineí'iá
snízení IPP plochy k tizi Zadatele.
Není také zjevné, co se mvslí označením ,,garáže 1" či ,,gaíáže 2" s koi-iki:étí'uini číshr orientačními, když
gará;že na ul. B. Martini?:'i číslo orieíitačn?í neí'nají.
U domčí Rezkova 57 až 61 se započítávaíiýi'ni 4,13 podh'ížffiii není zřejmé, Co a kteíé podlazí má hodnom
0,75 (pokud je jň'n posledí'ff íiadzeímu: pocuaží, tak má Odvolatel za to, ze toto iiedosaliuje 7: 5 o/:» týměíy

z,astavěného pozemkyi, ale méíiě). Ve variantě í* (bez z'rspoč.iúvání podzemnícli podlazQ u těclito domu
Zadatel počítá s 4,75 nadzemnirni poď;a;zííni. Jak je vš;ik ze sí'umku patrné a při logice Zadatele, z úí?ovně
Rezkosg- zc'le máme co do čiíiění max. s dvěma íiadzemí-iimi podla:'ííni. Ostatí'ií podlií jsou již í'íize ve
sval'ru a pod úrovi'ů Rezkov"v. Pokud takto Zadatel pracu'je s nadzemními podlažími, pak by i 'jeho
záměía měl vlastně šest nadzemních podlaží!
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U těchto don'n:i je také íiepřezkoumatelná variaíita B - tedv, co z íiicli je započítáváno do poc'lzemních
podlazí. Ve variaíitě .A se do iiadzemíiícli podlazí počít;Á 4,IS poďaží, u vari;'intl- B ?»,5 podla;zí - tedv u
těcl'ito doí'nťí iiěco tvoří í?),75 podzemní'bo pnďlazí, aniz by bvlo jasné co a kde.

Odvolmel neví, odkud Žadatel bere u staveb Rezkova 9, 21, 23, 25, 45, 47 a 49 u varianty A pcičet
íiadzemních podl'xzí j;iko 2,5 - clle Odvolatele 3"to stavbv maj;x max. Clvě nadzeínní podlazí.
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Rezkova 47 a 49 - kde je dalši O,5 nadzemniho podlaží? Budovy maji zjevně jen dvě NP.

Podo,bně p;ik u stejnýcli doí'nu v ráinci vaíiaíxtv B počtv podzeínnícli podl:rx- )'7? ? :-?
'z; - Zadatel uvádí 4,5 poc'll;izí celkem. Na sníml-ai je Rezkova 45 (zobí'aze110 V 3D pohledu z mapy.cz), l-dv c'lle Oc'lvolatele teíito dům má max. 3 plná

?' 1
-1

poc'llaží a jec'líio č;ístečné - kde tedv Žaclatel pí-išel k celkem 4,5 podlažíi-n, se rL
Odvol;iteli í'iepodává.
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Obdobíiě pak Zactatelovo híxtnoceí'ií budoíry Rezkova 25a a 25b - í'u'u tady nevi?e 5 nadzeí-nn?íclí podlazí, jak ridává vaí'iaíita .A,? Rovněz ve variantě B se u tohoto jecbiolitélio dvouolijektu uváclí cell-ový pocet í-iad-

i podzeímiicli podPt'i'zí jako pět - tedv dle Žadatele isou všecliíqa podlazí nadzeinnín-ii! Při takovéto-logice by i
všechna podlazí Stavebnílio záměm musela bÝt nadzeinní a poměřovffia s vaí'iantou z{, a íie B!
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Na d;'ilším snímku je vidět objekt Rezkova 55. Zad;itel rnu ve varíamě íS přísuzu)e tŤx íi;iclzemíií liodhízí.
Pokud bvclioin však r'ižili stejnou logikri, jakou aplik?ije Zad»'itel na Stavební záměr, měl I:iy tento ck'iin ínít
pouze dvě íiadzeí'nní podlazi. Pokud bychom započítávali ínezí íiadzeí'ruií podlazí i oíio )ecLt'io další ,,íiad-

zen-iní" podlazí, pak obdobíiě i u Staveí?+í'ulio. záměí'u bv.pocllazi, které Zadatel ozí'iačuie jako 1. PP, muselo
být ozíiačeno správně jako 1. NP, coz však Zadatel i StU odmítají.
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Rezkova 55

A takto by šlo dále pokračoirat. . . Neíií však úlohou laickýcli úíEastník€i řffiení suplovat pr;Aci
Stavebmlio ťiřaclu při veí'ifikaci a přezkorim,íní ť+dajů, íia íiicliz i sám Stavebni €s;-;'+cl zalozí své
rozlioch'rutí. Na základě nepřezkoumatelných nebo jen stěží přezkoumatelných a
zjevně ani nepřezkoumaných údajů, tak podkladová dokumentace, kteíá musí být
r
i
v pořádku, zjevně vykazuje vady a nesptámé údaje, které Stavební úřad objektivně a
přezkoumatelně neověřil a následně ani neodstranil. Naopak s nimi pracoval a založil na nich
Napadané rozhodnutí, a tedy i samotné Napadané tozhodnutí je vadné a v tomto ohledu nepře-

Á

zkoumatelné.

Odvolatel íná 221 to, z,e se zde Stavebíií úřad neínú;že odvoláv:it na jiiié orgánv - at" wz I(?í'ajský úřac'l J inK
iiebo SIPR nebí> i OUPR }L'ííB. Ani tyto instituce totiž zádn<7m hodnověrným a přezkoumatelným

způsobem nepodaly, zda opravdu a-iak ověřily správnost vstupních údaiů od Zadatele. Dané bíalo
p-ouze obecně 'konstatováno, -ale nerozvedeno - tedv dokumenty ?vyšších instancí také trpí vadou ne-

přezkoumatelnosti a nelze se jimi paušálně nelaiticky zaštit'ovat. Tec'ly odvolací výtkai, že i ony zanedbaly svoji poviíiíiost a ze zde dochies neni objektivně os=é;ren<- X'ýpočet IPP, směřiije i í-úči íiim.'o

[52] Stavební úřad na více místecli (kupr. stí'. 23, 24) opakuje, ze íiavrliovaná stavba syŤ-m objemem odpovídá
okolní zástavbě už jen proto, že splňu)e IPP. Dle Odvolatele je to však špatný íiál'ffed na X=ěC - IPP je sice
primárním ukazatelem co do povolené míry objemu zástavby, ale zároveň 'je korigován především
charakterem zástavby. IPP í'ia Rezkově 25d bv sph'ffla mozná kupř. i úzká budova, co b's: bězela po celé
společné lii'anici zahí'adíiích pozemků parc. č. 1488 a 1491 a měla jen tři pocllaží, ale je zjevné, ze by takovou budovu iiešlo pro rozpor s ch?ar;ikterem území povolit. Tedy solitémí aígumentování čfselnýín
splňováním IPP v této souvislosti a bez další koíekce je chybné a zavádějící.
[53] Odvolatel učinil předmětem odůvodnění svÝch námitek í obsah rozhodnutí Odbom územníbo a stavebí'ff-

110 í'ízení Aiagistrátu íněst;i Bí'na ze díie 25.f.20l6 c.j. OUSŘ/MMB/0214250/ 2016, kde se temo také Z;lobíi:al posouzením íiad- / podzemnosti poc'llazí St;ivebí'iflio záměm:
1o Tato výtka platí i na pasáže, kdy se Stavebni úřad na dálku ,,hádá" s OÚSŘ MMB (str. 12 a í3 Napadaného rozhodnutí). Tam, kde
Stavebni úřad nesouhlasi s výtkami OÚSŘ k projektové dokumentaci, které při svém vyhověni žádosti StÚ vlastně přehlédl, argumentuje: ,,Projektová dokumentace (vypracovaná v roce 2015) byla jako nedílná součást spisu posouzena v přezkumném řizení odborem
územního plánování a stavebniho řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje a v následném odvolacím řízení Ministerstvem pro místni rozvoj. Ani jeden z uvedených správrúch orgánů nepoukázal na to, ze by dokumentace vykazovala vady, kvůli nimž by jí nebylo možné hodnotď jako ,,spolehlivý podjdad pro vydání územního rozhodnutí ve smyslu § 50 odst. 3 a § 50 odst. 4 správního řádu". Přezkumné
rozhodnuti JMK se však projektovou dokumentaci do detailŮ nezabývalo (řešilo primárně soulad s charakterem okolni zástavby a označeni podlaží) a Přezkumné rozhodnutí MMR stejně tak, ba naopak ještě vice vyniklo svou stručností a nepřezkoumatelností. Zaštit'ovat se za takových okolností danými dvěma institucemi je tak nerelevantni, ba absurdni a nelze užít ziednodušujici floskuli ve stylu, kdo mlči, souhlasi. Pokud by si dané dva orgány nevšimly v podkladech třeba chyby v součtu, tak by nezríííněni takového lapsu ieště neznamenalo, že daný chybný součet se stává pravdivým a správným
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Odvolatel s názoi:em O'ÚS' i u tolioto aspektu sorilil;isí a čií"ii )e souíEástí odi'n=odíiění svébo oc'lvolání.
VI. Dopíava

[54] Odvolatel ?ipozornil na to, že Stavební záměí' bude generovat mj. další dopravti a ze z zádosti se íiepodává,
zda vlastíiíci íiových jednotek b?ido?i poviíxni si zakoripit í parkovací stám (jedíio nebo více - v díieší"ií c'lol)ě jsou bězíiá i dvě auta Yl- rámci jedíié domácíiosti, 21 to zeiménts u bvtči s- takové cenové kategc?írii, jak tmdori případně jednotk"y sr tomto ,,viládoi'nu") či íiikoli, proto;že pokrid í'iikoli, je to d;ílší nápor íia parkování
na Rezkově rilicí, a to nelze opoíníjet je)icli mozné návštěy-"t-.

[55] Odvolatel je p'redn;e potěšeí'i, ze Stavební <'ú?ísd X7 Napadaném í'ozlioclíiutí (str. 35 líl fine) apíoboval popis
dopravního stavu - tedy, že patkování na ulici Rezkova je zcela a fatálně přetížené.

[56] Stavebín úřad íníní, ze ,,@í?sob prodeje bytor..)'chjetliiotek r"i pai'leotíacáti stáií iiení pi'ediiiétein i;zeiniiího ř;<.eiií a //(!///'
ter?ly di;i.ood jtý iii'tždt"t do :ýtždo»ti". S tíi'n však Odvolatel ne zcela souhl:isí. Stavební úřad má plně
v kompetenci postizovat i dopady budoucího provozu Stavebního záměíu - a k tomu bezpochyby
patří i to, zda budoucí uživatelé bytů budou moci užívat parkovací stání na pozemku Stavebního
záměru (ergo nebudou brát parkovacf místa jiným obyvatelům Rezkovy), nebo nikoli a pak logicky budori při parkovánf ještě dále zhoršovat již tak zcela a fatálně přetížené parkování na ulici
Rezkova. Pokud si motorizovaní budoucí vlastn?íci bytových jednotek xiepoŤídí se svo?i b;tovori jednotkori í ptsrkovac;. stání, je pak zcela zcMazeno í'iadšei-ií StU, že Stavební zái-něí' bt+de mít o jedíio stání íiad
pozadovan<- normos"ý počet. Navíc cenou za ,,zmizeí'ď' z povrclm je větší zast;'ivění toho povrchu a íiafouknutí stavby - tedy za situace, kdy sice ,,zn'ffií" auta, ale ,zmizí" rovn;ez i nezastavěná plocha íx zvěLsí objem
stavbv, nelze poc'lzei'nní pgkov;'ini povazovat za yrýhodri či klad Stavebi'uho závěm. Naopal- to znovi?i ukaz?ije
na pře?eíizovaíqost záměni, kteiý potřebuje miniín'ffiě devět íioímosťch stání Odvolatel má tak za to, ze
tato jeho námitka tak nebyla dostatečně srypoMdána.
í
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[57] Dle íiázom (?)dvol;itele nejsou rozměíové dimenze podzemních parkovacích stánf dostatečné, íieod-

po'vídají íiormám a íierimožnrilí reálné píaktické XlllzíX-ání. Kupr. X- severí'ff č;ístí parkovíště jsou dvě paí'kovací st;iní - jedno o šffce 2,7 m (vecile autovtatalm) a *ihé 2,5 m. Dle íiormy musí mít auto vedle sel:íe (at' uz
veďe jiiiého arita nebo pes=né překázky-) prostor n-iin. 0,75 m. Pokucl bycliom si vzíá kripř. jako pŤ;klad
osobní vozícflo .%idi A6 j'naatit s šffkou 1886 mm, írychází nám následri)ící: obě paí'kov;'icí m?ísta ínají šířkri
dohí:omadv 5,2 m - z toho odečteme 1,5 m (: 2x ('),75m pro kíaiiií ví'iější odstupv vozidel) a irvjde íi;ii X70líiá plocha o šffce celkeín 3,7 m, tzn. 1121 ka'zdé >uito zbť-vá p;iíkovaci ploclia o šířce 1,85 ín, kde se ovšem ještě
íiezapočítali poviíiních O,75 metríi mezi ol?+ěm;i autv a kam se treba naše modelové auto tudí;): aín nevejde (a
to ještě počitíu'ne šHku bez zí'cáteki.) . Přitom íast s podobnou či větší šffkou ie ř;ida, kupř. Audi A6 alli:oad íná
šířk?i 1902 min, 1"olvo XC6Ci 1')C)2 ínín, Peugot 807 1850 mín (a to vzdv bez zrc;ítek). Podle O.z-'dlTC z r.
20 17 1116 77 % íioiťch vozídel iia tíhu šffi liřes 2 metrv (se zí'cáthí) a 29 o./o přes 2,1 metm. Stavebni úř;id teíito aspekt nijak nepi:ověřil íiaopak jej SX ým i:ozhodí-aítím vachqě aproboval.
[58] Podobně nedostatečné a v ptaxi skoro snad nepoužitelné jsou i jiné rozm;erové dimenze podzeímní-

ho parkoviště. Žadatel íiepředlo;žil vlečné kíísrks=- k prokázáíu reálixé 't7íizitehqosti pocizemnffio paí'koviště.
STolná plocha mezi parkovacffini í'n?ísty, tu'čeíiá pro pojezd a manéví'ovííní vozidel, i'ná šffkí 6 metí'ťi a c"lélk?i
14,09 metn:i. Při užití zejména většícli aut, k;'íni Ize ale í:ac'lít i kombi auta (kupř. (?)ctavia kombí 4659 ii'im,
Volvo 'ííT90 4936 mín, }íercedes C kombi 4702 mm), dle Odvolatele iielze praktickv zajístit, ze pří plném vs=
rizití p>nkoviště a naví'zenťcl-i kohnť-cl'i stáních bude mozné snadně a norínálně manéví'ov;it s vozidlem při
n;íjezdri íia pí'qkov=xcí inísto a výjezdu z íiěj. Přitom jakékolí obtffie s parkováíffi'n moliou zníunenat zaíiechá'v;iní auta na povi:chu - n'ts veřejíié komuí'iik;ici a ribffiá pí'ostom jiným řidičúm. Dále také brozí, že mita budo?i í'iuiset do autoiťtahu z;icouvávat a takto pak vvjí?;<dět íia veřejí'iou koi'nunikaci, co'z Odi-olatel íiepovazu-

je za bezpečné (mj. ax kvůli í-níniniln?í vicliteln-osti při couvání z ;uitoijtahri íia sihqicí). Navíc Po celou c'lobu

lnanéví:O v;u'ií allía V pcídzei'nní gal'aaZl ;l prl IlZaltl autOV5'íallu íieínuz'e dO gai::íaízve za)íz'de't ;jlíea alíO V príp;ide',
kdy se tak setkají dvě či více aut, tmisí jeílno čekat íia ulici, a tak blokuje či lin;ik zíiesíiadi'íu)e provoz vozídel
íia rilici Rezkova, coz tak íieí'iapoínáli plynulosti a bezpečnosti provozu.

C. Procesněprávní vady řízení
I. Boční vizualizace

[59] Odvolatel íiavrhl, abv St'Ú íiarídil Zadateli předlozit objektivní vizualizaci Stavebníl'io záméí?i z bok?i
(kolmo na Stavel?íní záměr), kde bv záros-eA byl vidět plně i dúm Odvolatele (tzn. pohlecl z i-«-cliodí'ií strruhv),
popř. aby StU íiechal takovo?i vizualizaci sái'n i@-Iqotovit a dané pak pr?ovedl důkazně, ale alis- tento íiebvl po;:ízován z poclhledu (jak je nyni třeba ii-k?res D.14, res-'ve O9/2(-)19) čí neobjektivínlio úhlu apod. Stavebí'ií

úřad daíié odínítl s tu'n, že postačí síýkres D-9. "s="zhledem k tomu, z.e Zadatel uzívá ai:cliitekta a ze mezi stranami íiepanuje jedíiota íia sj-škci zdi u hraiíice pozemkú nebo 'ze StU zpocliybiňrije vimalizace dodané Odvo-

latelem a že se jedná o íiejst.ězejnější problém celélio řízení, a 'ze bv claíié molilo třeba pŤíspét í smffnémri řešení, o něz má usilovat í StU (Ocivolatel by koíiečně jasně ?izřel, že se vlastně ve všem mÝlil), íievidí Odmlatel důvod, proč daiiému íiešlo vavhovět a nezatízit tak Ťůeni vadori.
II.

Nepřehledné přflohy žádosti

[60] Odvolatel jako vadu r;zeí-ú sbledával í to, jako?i poclobu má vlastní z;íc'lost a její prmohy, resp. doprovodné
dokumeíity. Obsali ť»y měl bÝt pí'ehledný a jasně pochopitelnÝ, ínísto tolio je to po skoro pěti letech vedení řízení jiz jen zmét' různě doplí'iovaných í.-i nově pořizovaných c'lokumentú, které jsou do spisu dodávíínv
posmpíiě í'i kdy uz ;uxi íiení jednoduše patrné, co vše vlastně stále platí a je mzbodiqé.

Odvolatel pi'ipomiiěl také právní názor Odbom územního a stavebnílío řízení AL)ffl (í'ozhodnutí č.j.:
Aí:!víB/0394842/2(')18 z 31.8.2018, "Polyfunkcní dům Bílá i"číže, Briio, I<om;íí'ov""), dle iiělioz ínají být
bezvadné, úplné, přehledíié a přesvědčivé i pínohy ž;ídosti. Stavební úř;id na íiáinitku reag?ije vG'čtem
11 Předtim takto stanovovalo také rozhodnuti OÚSŘ MMB č j. MMB/0222914/2C)18 z 8.6.2018.
l
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FORA-LALNICH zákonných nároků íia SPIS, kclv ovšem toto nebylo přech'nětem náinitkv, zatíínco gros
n;íí'nitk> iíÍ ir>-pořác'lává" )edí"iou větou o tom, ze ,,stavebníínu úř>id?i iiepřísluší podatelum rirčov;it, );ikou

foí'i'no?i m;aÍí-podklady dc»plnit". To však Odvolatel shledává v rozporu s názorem O'ÚSŘ, tak zákonnýrni nároky na žádost a na přístup zadatele. Nesinií'ne zapomínat, :že zádost a její přílohv íiejsou ur-

čeí'rs= jen pro stavební úřad, ale i pro ostatni in::istníky řffieí'ff, kc'lv může být namšena rovnost stran, pokud žadatel dokládá nepřehledně podklady do spisu. Zejméíia nejsori-li úč;istn?íci ;ízení (stejně )ako je
tonm zde) odbc?íí'n?ík-y na stavelríiictt=í či stavel:íiií púvo, mohou nekvalitní a nepřehledné podklady vést

k tomu, ze tím účastnflcovi vznikají zby.tečné náklady a je tím zatěžován, což i?íy správní oí'gán íieměl sv"<-m liostiipem připustit (S 6 odst. 2 SR). Dle íiázoní Odvolatele k ol?»íěinu došlo iv tomto řízení.

Prípomeí"ime i to, ze se jedná o 'růe?ní níi žádost. Zadatele ?ze aíx;ilogicky k souc'lnímu pi:ocesu nazv;it jako
doínínus litis - tedy u zad;itele coby íníciátor;i celého řízeí'ií ?ze, ba je íiutíio, Iďást také ?u:čité í'iát'oky íi;i to,

jak má zidost iryapadat a jakori íná inít poclobu. iS to vcetiiě toho, abv bvla bezvadíiá, přelíledná a jasná. Oíi
je teíi, kdo rozliodrije o predmětu záciosti, má dostatek času na řádíié i-t-botoven?í a zkoi'npletovííií zMostí
í jejícli príloli (a zde íiavíc i ekonomické zdroje íia tqíizití přírno odboríié aí'cliítektonické kanceláře), ;l toí'nu má pak také odpovíd;it kvalita podkladu a procesíií stránkv i'ízení.
III. Vady podkladové dokumentace

[61] Ukolen"i stavelrnílio ťií-adri )e aprobovat řádíiost, tzíi. zelména pravdivost, Správíiost ;1 i:iphiost poc'lkladové
dokumeíitace, kterou dle závazíiÝcl'i právních přec{pisíi ímisí do řízeí'ů Zad;itel přecilc..ízit. Není-li dokumentace správná, je pak i zádost jako taková vadná a nemůže být (dokud nejsou vady odstraněny) ani vydáno kladné rozhodnutí. A je-li přesto vyhovující rozhodnutí vydáno, je pak i ono vadné. Odvolatel jeíi letiným a 1;iickí-m pobledei'n oc'llialil íiěkteí'é vadv či nedokoíialostí poc'lkladcivé dokui'neiitace, kterřch si měl povšiinnout uz. sám Stavební úřad, a iryzvat Zadatele k tiápravé a íieyi-c'lávat 's:,apadané rozliodmití. Oí:h=ol;'itel predpokládá, ze odbomé zí:latíiý odvolací oí'gán objeví mozíi ještě více
chvbíiých a závazíiýi'n normái'n íieodpovic'lajících pasází projekm. Některé clflčí iiesí'ovnalosti jsori řešeny í
jinde X= tomto odvoláíií, I?íyt' z obsahu PZ či STZ vyí:Mzí.
[62] X7 rinci Pí'úvod?í-ff zpi:ái@- (revize 09/2(-)19) se iw-téká:
Oddíl

Stxánka

A.3 e)

3,4

-Vada

Nespr+ívné úcla)e o :ípp - rozebíráiiy detailnéji iiiide.

[63] V ríunci Souhínné techí'iické zprá'n- (revize 09/ 2í?)'19) se vytýká:
Oddíl

Stránka

Vada

Dle i;'yl'iláškv č. 499/2006 SL). má soribrmiá technická zpráva v bodé B.1 Popis úzeíni stavbv obsalíovat také informace o tom, zd+i a X= jakýclí č;istecli dokui'nentace jsou zcihleóéíiy poclminl3závazných staiiovisek dc'ítčenýcli orgánů. Tiio iíiforinace Odvolatel v STZ nenašel.
Dané nenal'u';izuie ai'ú část A.3 g) v PZ (str. 6 PZ), kdv c'lané má být ol:ísažení"+ v STZ íi hlavně spl-

nění povinnosti ivést, );'ik Žíic'latel í'eagoval na konkíétní pozadavky clotčenťcli orgíuíú, nepředstaiqije í'úcneríl-+ijící krátké sí:lélei'ií, ze požadavkv byha zapíacovánv do PD.

Dle i->=hlášks- č. 499 /2006 Sl). íá soul'unná techí'iicLá Zl)lílX-a V bodě B.1 obs;ilíovat popis vliiru
stavbv na okolní stíivby ;l pozet'nky, ocbíami okolí, s-liv stavbí- na odtokos-é poměn- v ťizemí. Odvolatel takové prívem i7=zadované po)eílníu-ií v STZ nei'»tšel.
Dle i-t-lil;íškv č. 499 /2006 Sl). íná sorilirnní teclííiická zpráva v i.íociě B. l obsabovat také sezn+'un
pozeínku podle katastru nemovitostí, nís kterých iazííkiíe ochríinné nebo bezpečností'ff pásino.
Odvolatel takové prás=em v'5-žadov+iné pojeóáí'ií v STZ nei'iašel.
B.2.4

Temo bod iná podávat, jak bridori bíidovu moci užívat télesně posti:zení. Dan'é bod všíik kíátce pojednává o koimiiiikacích, z nélioz však iieí'ií patrné, zd;i to, co stavba dle STZ ,,inusí"
inít, opravclu i má a splí'uije. Roíat'iěž se zde neřeší vnitřní iq:iizití bidovv.

Dle vyhl.č. 398/09 Sb. ríusí být přístup c'lo b>tového doiriu bez sclíodi a vyt'ovnáv;icícli
stupňů, vstupv írmsí být s= úrovrú kcírmu'íikace pro chodce. Toto St+ivební zái'něr nesplííuje.
í
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Pouze brání-li tomu záv+ižné ťizemné tecliiiické nebo stavebiié techi'ucké dúvcídv mťi.že b<i

s:"s-rovnání iťškovél"io rozchlu řešíno bezbauérovohi rampori (§ 5). St+ivetn'ff zámér nem;Á :u'ii
takc"»voi rampu. BezbaríérovÝ vstup do objekm přes ziízení, které se označuje jíiko ,,přizpí:isobeny autovvtalí'Í teinto pozaitdíss-k'i.nn neí"ybo'vuie (obecne iieiii ozoiiea uvažovíit
s bezl+ariérovým řistu ein do ob'ektu řes ará.:: ktei:á 'e norítné určeníí í'o :»oliyb a arkov:nív zi ll;.
Pouze u změn dokončených staveb může být v odťivodněných případech použitá
zdvihací plošina - kdy vš+ik Stavebí'ff záměí' není zména clokončeiié stavby.

Detailí'íi pozadavky pak st+inoví píílolíy citovaiié iryhlášk>-. Pí'o výtal"iy, svislé nebo šikíné 1)10šinv se jeiíá o přílol'ru 1, bod 3. "'-vliláška dále odkazuje na noriny, které detailně popisují řešení +i 'trs-bavení výtabu íiebo plošiny. Obecí'ié jak Pí:O plošiíiy, tak pro vÝtahv určeiié k dopravě
0501) platí, ze mrisí vyliovovat pozadavkúm příslušných l]Cíí:el'n a inusí mít vydané tzs:. prol'ilášeni o sliodé (CE), bez kterélio nelze zařízeni použít.
Z poliledu irvlíl. 39872009 Sb. se jedná o:

- ČS'N EN 81-7íl Bezpečnostní předpisy pro konstmkci íi momáž i"'ý talna - (tást 70: Zvláštííí
úprava t'j-tabů určenť-cb pío dopravu osob ís OSOI) a ííákladu - Přísmpnost irýtahú včetně
oSol) S omezenou scliopností poli5'bu a orieí'itace

- CSN EN 81-4C) Bezpečíiostní předpisy pro konstmkci a montáž i"'ítal'iů - Čaíst 4(-): Zvláštm
«iliravís yj-tíilíú uí'cenýclí pro cloprasru cisob a osob a nákladu - Scliodišt'ové ij-raliv a šikiné
zvedací plošiny pro osoby s omezenori schopi"iostí pol'iybu a orientace

- CSN EN 81-41 Bezpečnostni přecťpisy pro konstrukci 21 moíit'áž sfftalm - Zvláštní s'ýtaliy
pro dopravu osol:í a nákladů - Část 41 : Svíslé zdviliací l»lošíny pro dopí:;ivu oSoL') S omezei"iou
schopíiostí polivbu
Z projektové dokumentace není jednoznačně seznatelné, že všechny tyto náležitosti
zvolené řešení splňuje.
X" Napíiclaném rozhoclmití )e konstatováno, že ,,...be<baiiérmj pi'ístt4:i do .rpolet'i2ýdi pr'o.itnr a doiiim'iiího íl)'bar'eií bytor'ébú drimii zqjisíí riertjkální ploú'jmi, kíet'ou bmle $aířeir aiíímHÝítilí. . .". T+ito íxrgumeíitace je logickv chvbná. V novostavbě bytového domu není možné použít pro dopíavu osob ani vertikální plošinu, ani autovýtah. Pl'o poliyb 0501) je ínožné použit poize vý-

roliek typu vÝtali, kteiř octpovíclá požacťavkčim CSN EN 81-70.
Jak je zališténo, že nís autm"'étab nevlec'le ímto, dokud se tam pohvbuií osobv s oinezeiiou
schopnosti poliybu".
Přístup do objektu pres ,,adaptovaný" iíýtah tidíž Odvolatel nepovažuje za legální - do ;izerú í'něl í:í'ít doložen řáchiý +itest takovélio ,,adaptovaného" íiritovýtaliu, dokládající, že iníiže být

i7uzíván ofici4ně i pro vozíčkáře atp. a scmčasně, .že sph'iue českou legislatívu a cm:»vmié (ŮSN.
Dl na l v m M sr nízam-rnnív ž-

A v v níhza n ah ííaoíhíavníhř i"Dopomčujei'ne
koiizultaci s oc'lborníkeii'i íia pcilivb hanclicapovanýcl'i. Žaclatelein dolozené vviáieni

NIPI Bezhariérové píostřei, o.p.s. zn. 1 152(lí)002 ze iíe 6.l.2021l ie tal- íiesprávné,
příčei'nž t;iková placená t-í-jádření ďe staiioviska odbom stavebí'iílío řádu Afl{R ze dne 21. 1. 2C)10,
čj. 1087,/2010-82 s níizvem Posua k bezbariérovému užíváni staveb jsou jen $ píacoví'íi+'ni podklady pío stavebi'ff úřady, kdy ochí'aím tolioto veře)ného zájmu zajišt'rijí ií-lu:íiclně

stavebí'ff úříicli-, kdy však Stť2 X- romto ohledu pochybil.
B.2.5

7

Text je poněkuci iíeirčitý. Učas íízeni má z c'lanélio boc'lu STZ piitom seznat, jak konkrétné
bude zajištěíia bezpečnost líéhem uzívi'ií domu. Iůaíístt:» tolío se dozvi, Co kde );ik musí tnít, ale ne,

zdís cipravdu má. Příklaclně je to vídét třeba iia komuí'iikacícli, kde Zadatel uvMí, ze ,,budcíu navrzeírv v soulaclu s. . ." - ziimriená to tedv, ze zatíiii neisou?
B.2.6

6

S' případě tésné návaznosti staveb iia stavbv sousech'ff s rizikem ohrozeí'ií iejich stí'ítikí' je nezt:ivtné,
abv výkresov;í dokumeiítace obsahovahi v-í-kresv řezu dokuíneiitujících nívaznost iia stív;i)ící zástavbri a detíiiWjši zíiloženi stavby zejména s ol'iledem iia hloubku zalozeí'íi naviliované sbivbv ís
staveť» stávíijícícli, což s- dziném pňpadě scliází.

Z í'ezů íiení zíejmé, jak budou podcliyceíiv obvodové stěnv, cl'iybí zákres zpťisobu pcídcl'ivcení záMadi štítové sténv Rezkcíyrí- 25c.

Dle texru na str. 'r aíu s;un la admel neví, jakou n"ietodu zíilozeí'u stírs"bv u stí'ku s dorneín OdvolaS
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tele nakonec Zl-Olí, coz vš+ik Ocivolatel nepc»važi)e v tak závažné vécí (í'btvíc, míí-h Zad;itel jít pod
zÁkladovou spáru Rezkcivv 25c}S Z21 akceptovatehié. Za vadi to ostatně povaň'i)e ve ss=é správní
praxi
í odvol;icídává
oígán
(srov.
str. 8 rozlioclnutí
z 20.10.2020
sp. zn. inženýi:skogeologického
()U.SR/2yBíB/(')1 846571/2(")20,
To
Odvolatel
i do
sorivislosti
s tiín, že sláverečné zprávě
pnizku-

č,j. "4IAJB/í-)44(1918/2íú20).

i'nu z říjíia 2(Jl4 od Ing. Lucie Fojtkové se píše, že u uízen<;rskogeologickélio vitu (soiida J1) b>-l
,,s-rt ukončen v hloutxe 5,O i'n, lelíko'z dffl uz nebvlo i'nožné vrtat vzl'ileclem k petmosti skalmbo

poďJozí" - přitom Žaclatel clice inít zach- i hlouběji )ak '. metrů pod povrcliem. Přitom vrt byl

uskritečněn nedaleko budoiq- Odvolatele a základy ina)í b'íť lu'íed vecue z+ikladů Rezkoí:y 25c. Pokucl Odvolatel dobŤe pocbopil přer31o'zené tecl'u'ucké zpríivv ohlecb'ié geoloýcl-ého PoCllOží, nebvl
proveden zácLm- vit í'u'ú sondít muí. (10 l"+loribky, v něí'nz míijí být z+ilozenv zákhic'ly Stavebínlío záiněm, což pi'i í;ik těsném navazovíu'ff na zá)ď:idy Rezko'ím- 25c, b+i pod i'ffi'ni, pov+'ižri)e Odvolatel za
íiedostatečné a í'ieodpovídající povinnosti í';ídně z)istit stav s-écí.

Žad+itel se zde, íile i třeba v Pt'€xvodní zprá-vé, z+ištit'u)e Závčíečnou zpí'ávou iiíženýrskogeologíckého pí"úzkrimu z iíjíia 21114 od Ing. Lucie Foltkos-é. S' této zprávé nít sh. 1 se taší'ik uváďi, že se
dané posrizuje s oMeclein na zinér íťstavbv čtyřpocuaží'uhci oblektu, ovšem Stíivební zíínér íní
poďaží šest.
B2'b)

14

Žadatel uv+íi, ze stavebií íaětíání se bude řídit í:
* vvhl;íškc'íri č. 6/2C)í)3 Sl).

.)aké zařizení P1:0 ví-choi'u a vzc'lělávííí'ií, vysokou školu, škoki v přírcíclě, stavliyi pro zot+ivovací akce, zďíavoti'úcké zařízeí'ii léčebné preventivní péče, ústav socifflní péče, ubytovací zaňzeni, obchocl či stavbu l)í:o sbroinítžd'ováí'ií taětšího počtu osot'í ot'ísalmje staveLií'ií záměr,
že se c'laii i'yhláška v rámcí PD a Stavebrubo ';ásweru uplatí"mje?
* yrvbMškcíri č. 137/2()04 Sb.

3aké stí';ivovací sluzbv budou ve st;tvebním záinéru poskvtovánv, ze se pro)ektuje cue této
ig-hlášky:"
* i:'i'liMškou č. 343/2009

3aké z+'iňzeni či provozovna pro výchovu a vzdélávi'ff clětí a +nl;iclisi.ých bucle ve stavebnim
z;;uném zřízena, že se touto vvhMškou PD a Stavebiií záíněi: řidí';'
* íq=hMškou č. 328/21:)11

3aké koup+iliště, saun;i či pískovišté bude ve stavebním zái-ném zieno, že se daiiá i:vhMška
proinitá CIO PD stavebí'ulío zái'něí'u?
15

Pí'oč Zaílatel X7 PD aplikrije CSN 127010 ve verzi z r. 1988, kdvz uz je zde nové Zllěllí Z r. 2014?
Proč Žadatel v PD :ipLilaíje CSN 730804, která se rýkíí 'sýi:ol:+nícli objektú - ve Stavebíffin zŤéiu
se bucle íiéco yryrál»ět:'

Proč Žaciíitel v PD aplikule CSN 060211), kdvz tato již neplatí;,
17

Chlazeni bytů - »{élo bv bťt postaveno na jisto, zda tedv iiíi střeše budou kondeí'izační je«3notks: a
v j+'ikém množsttrí (l'iovoří se o nicli dokonce v množí'iéi'n čísle') a s jakou hlukovou hlaclii'iori.

17

Vétráni CI-IU. C - STZ ;ňá, ze poti'ubí bude opatřeno pozáíni izolací s odolností dle poz+idavkí
PO zprávy. X7 PBR se však í'iic o toín, );ikou požární izol:ici pcítruhí vétr:uň CHCU buífe inít, neciočteme.

18

Ve výtisku STZ ve spise tato strana zcela chybí.

19

XT rinci protipoffinílio opatřeni Žadíitel konstatuje: ,,Prí+hlašijeme, ze při pro)ektové čiíinosti
jsme se ňdih stíuiovet'iými práví'iííni předpisv, íiormativiiími požactivky (s-'v. odst. 3) a . . . ". Z textu
se všíik iiepodává, co se mvslí odstavcem č. 3, kclvz daný bod má odstavce )eii dva.

19

Ž;íd+itel v píisíizi Ekolog'e uváclí, že ,,I<Lunatizační zaůení i'iebude s= íioční dobé proiaozováno."
Předné není i-ubec jasiié, jaké klimatizační zai'ízení se tím rnvsli, kdvž text předtíín hovoří toliko o
vzduchoteclií'iice obecíiě. Dále není postaveno iia jisto, jak bude kontí'olováno, garíuítováno a za)isteno, ze klimatizace iiebuc'le v nocní době opr;ivdu provozovíuia.

B.2.7 c)

21

Odvolatel - mo;ži ks:'Th své l;iické iieodbomosti - í'iechápe přfliš část vety: ,,pro srázky s dobohi
tn-áni 40 ínuiut pri peíicxficitě ('),2.rok-l ". Nevitií udánu ii'iteí'izitíi dmiých srázek (tec'ly s lakém deštém se zde ve s%»čm počítá) a neví, jak ,,přečíst" (přepočitat) perioc'liciai "C),2.rok-l".
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B.2.9 a:i'

25

Žadíitel koí'istatuje, ze dům l:+vl posorizeii cue i3-hťáškv č. 78/2í)13 Sb. a bucie cue ní t"vpr+icovťui
PENB, kc'lv však tato vq-hláška bvla k 1 .9.2021) zi-ušena a ní'il'nazena jiíiou vylíláškou, ní'i kteíou Ilž
STZ nerea@ije. Napad;uié rozl'íodnutí tedy aprobov;ilo STZ ďe neplatné le,oislatix:y.

B.2.9 l))

Dle názom Odvolatele uz nvni mělo být soičástí STZ a jasně por3;mé, jaká je energetická níu:očnost stavby.
B.2.10

2(,

B.6 íi)
Odpadv
při pío-

3(')

VOZu

Příslišíiá ta'íohMška sí toi'nto bodě vy;žíiduje popis zásad řešeí'ií vliívu stavby íia okoli, a to včetiiě vibraď a lilt+ku. Tento aspekt Odvolatel nepovazuje za splněný ve vztalm k osobí'ffinu s:ýtal'm a autovýtahu. ,Akm+iliz+ice akustické stuclie (Jíig. Jaíia Toínášiková, 4.5.2015) pracrije jen s vehni hmbými
úd+iji, vlastné i-iezná ai'ii základní paíametríí součaístí Stavebi'iíl-io z;iměru a rúzné ,,přeclpokMdá" a
n+i základě tobo jen ,,dopomčuje". Oclvolatel íiemá za 'tr>i:isněné, jak tato dopomčení kupř. zeiména ve vzt+ihu k osobníínu iíatahu, ktei"ý je uinist'ován ke stt:kové stěně s Rezkovou 25c a tísdíz
i'nůze inít pffi'ný vliv na Odvolatele, í'esp. uživatele cťomri, bvla aplikoviia a )ak daná zaňzei'ff budou reálně hlučná, íesp. jak budou oďNučněnii íi odvibíov+u'ía atp.
Po)eciiiání o odp+idech vznika)ících pň provozu působí odtízeiiě od realitt; bts s ní neí'ná příliš Sl)Olečného. Pok-ud STZ uvái, ze pícivozovatel je poviiien vést evidencí odpadči, tak tuto povii'inost
míijí opravdu i vlastníci b3tů?

Pokud STZ uvách, ze íiebezpečný odp+idoví inateríál bude shí'omazďováíi ocldéleně do zvlášt' určenÝcli íiádob z nepíopustnÝch mateí'i;uů Ouide se píše o nepí'opisti'iý-ch koiitejneíech), pak bv 1)1!'lo zíijimavé se clozvědét, kde kazdÝ xt t+ikové nádobv (koiite)net'v) buc'le mit.
STZ c{ále seriózně konstatuje, že sUo, papír a zelezo budoi c'íbyvatelé ocivážet do ,,Sbéííiúcli sirc"íXTIII". Existuje ještě takov;a instilxice pro sl:iěr skla a papi a jak bude tato poviiínost íibyvatelúm
ulozena?

STZ dffle vá"zné irui'ií, že ,,se všeíni odpadv bude nakládíino ve sinyslu zákona 314/20(')6 a souviseiicích příloli", kdy však damí zákon )e toliko novelou zákoiia cí odpíidecli, řeší zejínéíia biologicky
rozlo:ňtelný oc'lpad, včetně koímuiitt'ubo kompostovffi'ií nebo zelenélio komposm, a kdy dai zákon žádné pfflol'rv (nato;ž ,,souvise)ící") iiemá.
B.6 lí)
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'Il' ráínci bodri, kteíý iná idávat vliv ii+i přít'odri a la'íijiim, STZ uiaáclí jeíí c'lopítd níi X'KP a že se í'iebudoi kácet stromy a kere. Ntuváďi zde ale uz, že zastavuje doposuti zelenc'+u ploclni, coz má
rozhoc'lně té'z c'lopad na pioclu.

STZ uváffi, ze řeší ,,obvtííý souboi:': coz =q;v lí a

B.7

nel"Il Sl) l'aX'nea ) arůe 'O Zo naa 50 uX'S 1 !" í Za e ":'="'

ivrámciíťkresťitoiqpadájesej+iko '2 í'wsŤpoosmy,ssho

po+ic'l
vzala
dok-ainentace z úphié ii- :;',, -" s:,,Ms,,ffi.
2 C2 CELK(YVSlmVYKRES
neho
zaměm. . . '
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X7 úvodu textu Zaclatel uváQ že nezávac'tná stavebi'ff sut' bude í3:uzívana jiiíde a k obsvpům, zásypúín a teréí'u*'n úpí'avám nemoliou bÝt používány žáďné odpadv (včetně stíivební suí). O pár vět
dál však sdělri)e, že ,,pEi pouffití odp;idů, včetně stavební suti z ínísta stavbv k teréni'ui'n úpr;ivíim, je
nutno do&zet. . .". Takže bude sut' na stavbě vvuzívíuia iiebo ne?

B.81€)
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Z tohoto bodu bv se ťičastník řízení měl doz'vědet konkt'étí'íi časos-é íid;ije, ale STZ je s= tomto zcela neurčitá - účastník se tedy z STZ vůbec nedozví, jak dlouho tnťiže ís bude stavba trvat.

[64] Z dolaunentace se íiepodá, kde bude ínít osobni výtah strojovnu.
[65] Z výkí'esové (a částečně aííi z textové) dok?u'nemace se íiepodá, kde tnají bÝt íia střeše koíic'lenzačííí jedíiotklo,
v j;ikém počm a o jakýcli rozměrecli a hlukoi"Ýcli parametrech.

[66] Zpíá'í7 Zadatele íiemohou obsalqovat pouze obecná konstatování, ze zái'něr spl?í'irije poíimínky toho l-terého právmbo předpisu, ai'ůž bs- d;uxé přesíiějí rozvedly. Ze správí-ií prtixe se však jasíqě podáva, ze takový ob-

sah není dostatečný a vlastně je iiicneííkající (k-u1-íŤ. rozhoc'lnutí OÚSŘ A?í.'vnB č.j. }í:Siffš/029C')312/2019 z
25.7.2019). Dle názom Odvolatele tedy STZ iiespl?áuje požadasrky právnítxo řádu na ni klac'lené.

[67] Výkí'es D.6 - pohled z ulice íia Stavební zffiněí' ve vazbě na RD Rezkova 25c je matoucí - jakoby íiejvysší
podlazí BD ,,uskakovalo" od ]ice, ve skutečnosti, nebo podle vý kt'esů ostatních pohledů je s- roviííě uličíií fal
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sádv. Na vélvesu D.0 íiem č;'u'kov;u'»ě zaki:esleíi rozsah domnělého 2. PP (podzeínní gará'z až po hraí'iicí veřejiiélio prostoni - cl'ioc'tník X= ?ilici Rezkova).

[68] § 39 odst. 3 't"'5-hlášky č. 2í58/2009 Sb. pov'iiíně:: st;u'iov-uje, ze prostor hlavnílqo domoví'ulío scliodiště bytového domu musí mít denní osvětlení. Tuto podmínk?i nevidi Odvohitel u Stavebnflqo záíněru zcela splněín?í (viz
l-tipŤ. 1. NP, 3. NP a 2. a 3. PP; Il 2. NP je doúzení daiiého iskutabihií, pí'otoze je osvětlena priináríiě s-ýsmpní plocl'i;i ze scbcxliště, a íie celé schcxlišté s;u'notiíé).
[69] Podle íioríny CSN 73 430l Hiro ob"yti'ié budoí@= mrisí mít bvtov5: dúín povinně také prostor pr?c» tskládůi;í
dětsk'í-ch kočárkú, jí;J?ních kol a vozíků pro iíivalidv - takoiŤ prostor Odvolatel X= PD označen4- 7.

[70] Dle ?istaíioveín § 22 yrl-hlášk-5- č. 501 /2006 sb., o obecnýcli pozactavcích
na vavu:žívání ťízen'ií i'ná íiejmen.;í šířka víje)nélio prostraíiství, jel"ioz
součástí je pozeínní koírainikace zpřístupňující pozemek bytového do-

?".= % '

Č

mu, být 12'm. Současná š;rka veřej'ného'prostí>ií"iství (ulice'Rezkova) je ?
nedostačující a dosahuje hodnoty pouze 9,7 m, m«flíz Stavební záměr . a;I

nesplňuie S 22 vyhlášky č. 501/ 2006 Sb.
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[71] ČSN 7361 10 - Pí'ojektování ínístních komunikací přec'lpoUác'lá zí'izováí'i?í obr;itišt' íia koíici slepé ?ilice,
pokud je komiii'iikace delší íiež IOC) m, coz Rezkova ulice je. Dále slepá obvtná rilice nad IC)O m s';ožacluje i
obratiště pí'o cisaousiáprrrsaový ;a'itoínobil íia svoz komruifflí'ulio oc'lpadu. Ol.»ratiště t'ruisi být proveŤexio
vlečnýím křívkaím, kc'll- aní níc takového Odvolatel X7 PD í'ienašel. Dle muiění Odvolatele nemí Rezkova

ní'i svém konci přec'lpisové obrati'stč:. Koimiíiik;ice dle Odvol:itele íieíná oc"?povídající íiors'nové ;l bezpeíEnostní vlastnosh z clúvodu pŤrJÁšné délkt- slepé koíi'iunikace bez obratiště vl'ioi'iél'io i kupř. pro IZS.

D. Odvolání proti závaznýín stanoviskům
>

Odvolání proti kooídinovanému stanovislm Odboru územnffio plánování a rozvoje Magistrátt'i
města Brna č. j. MMB/0240258/2015/Piš ze díie 22.6.2015 a kooídinovanému stanovisku Odboru
územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna č. j. MMB/0113082/2019 ze dne 26. 11. 2m9

[72] Dle odvolatele se měl Odbor dopravy ADJB zab'í-t=at i tim, ze místo so?ičasíiélio jednoho sjezďu iia pozemek (do íionnáhií garáze pro iedno vozidlo) mají IIOX-ě vzniknout sjezdv c'lva, resp. vlastiiě i více sjezdú
(pokrid bychoín tí'ali sjezci Pl-o kazdé arito zvláště, co:ž tak de facto í je, pak tri ínáme co do činění se r:i?;rini sjezdy). Tedy tam, kde dosud byla předzabrádka s jedním sjezdem do garM.e pro jedno auto,
vzniknout tři parkovací stání a další zábor v podobě autovýtahu. Okolojedoucí vozidla doposud
rníjela jen jeden sjezd a bylo zde tedy riziko střetu jen na jednom místě, nyní se riziko zčtvřnáso]?: z pozemku mohou vyiet až 4 auta najednou. To íieni příznivé ani pro cliodce, kteří místo c'losavadního, necelé 3 i'netry šii:okého vjezd?i do gaíáze budori íiově vlastně skoro po celé šace paícely koiifrontovái'ú s rizikem, 'ze proti níín íia choůík irvjede auto (a to ještě ze dvou mozíiých směí'ů - od dc?»inu
nebo ze sih'úce) . Dle Odvolatele by bylo adekvátní, ;iby íia pozemek vedl jeíi jec'len vjezd, a to by ptáve íiaoptxk i7hovovalo požadavkčim íia bezpečí"iost a plyimlost provozu na pozemnícli komunikacích, 21 to
zejména na ?ilici tvpu Rezkova, která je pri své oliorisměrnosti a nutnosti zajistit i liarkování relíxt'ís-ně? úzká.
[73] Je třeba h;íjit zájinv i ostati'ffch uživatelů pozemní? komunikace (vcetíiě Odvolatele), kdy povoleníín nájezdů
pro čtyŤí ;mt;i b?idou ubrána i veřejná parkovací ínísta na ulici. Kazdý vlaStník iná íít bezpocbyby právo se na svů) pozemek dost;it i autoi'nobilem (k toín?i však postačuje vjezd jeden) a íiemělo by se tak dit xia
úkor dalších, kteí'í jen, aby si Zadatel molil zajistit parkov;íní íí a?it a příjezdu do gaí'áze, ,,í-5-bookuje" ce-
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lou veřejííou sihiici na Ol)Oll straíiách komuíiikace a v celé šffli svélio pozemkri, kde pak ?iz mkdo d;ilší iie?LlZ' e Z:rlprlrkO V?lf.

[74) Odvolateli se íiepodává, jak OD "vrMB zlxoc'lnotil s"'Ghledové mo'znost'í íaidiču zt'ip>sí'l-osvaných aut při iq-jízděni z parkovacícli stíu'í?í a a?itoi'ýtalu+ - íiakolik (při obsazenosti všech íí parkovacícli míst) víi tíeba
krají'ií auto přes dvě další (kdy těini chilšíini můze bÝt třeba i dodávka, přes íi;jz neni íiíc vidět) chodce íia
clioclníku íiebo pro%;'zdě.jící automobil)a.
[75] Odvolateli se nepochívá, jak OD AíAaíB zhodnotil a řádne v-yhodnotil rizika spojená s okolnostmi, jak jsori
popsáíi'l- sr bodě 58 tolioto odvoláni, které nepřispívají k plyínilosti a bezpečnosti Pl'OX70Zll í'ia pozemní
komuíiikaci ulice Rezkova.

> Odvolání proti závaznémíi stanovisku Specializovaného pracoviště dopramiho inženýrství BM a

BO Kíaajského ředitelství policie Jihomoravského kraje č.- j.: KRPB-62869-1/ČJ-2019-0;600DI-NEP
ze cine 15. 4. 2019

[76] Odvolatel danéínu závaznérrm stíu'ioviskyi dffle sq-týká, ze iieoLis;il-uije z;ídné přezkoumatelné odťivodíiění.
Odťivodíiění spočívá vlastíiě jen X- tom, ze PCR konstatuje, ze záměi: ,,odpovidÁ obeciin požaclavkúm na
bezpečíiost a plynulost pí'ovozu na pozemnícli komuínk;'icícli" a neobsahuje tak zádíié staíiovisko, které
b)- šlo íiaz'sat přezkoumatelným. Dle obecného příkazu v § 154 správního í'ác'lu se 1121 z;Ávazn;í staíioviska
per aíialogiam vztalirijí 1 S 6'. a 68 spíávíií}io řídu (ostatně sros-. í současno?i podob?i spí'ávního .í:;ídu, která
od 1.1.2018 X- odst. 2 p;u'agi:ahi 149 správín?lqo řác'lu jiz explicití'iě s-vzaduje, ;?bv z;ívazíié stanovísko obsal'iovalo i odůvodíiěíií, v íiěmz uioede důvody, o které se opííá obsali závazné části závazt-iélio staíiovisk;i,
liodklac'lv pro )eho í-5-dání a íživ;ihv, kters:n"ii Se říc"lil při jejicli liodnocení a při i-í-Iďadu právnícb předliisů, na
kteí'ých je obsali závaznea části zalozen,

{77] Odvolatel i:ozporuje i ten stryičiiý- závěí, že z;Ámér ,odpovíd;í obecným pozadavkům íia bezpečnost a
plymilost prosrozu íia pozenniícli komúnikacícli". Pokud místo současného jedíioho sjezd?i na pozemek
(do normáhií 5gará'ze pro jedno vozidlo) m;ijí vzí'iiknout sjezdy dva, resl"+. i více sjezdů (pokud bychom í?+rali
sjezcl Pl'O kazdé auto zvl;íště, coz tak de Bscto í je, pak m máme co do člllění se čtvřmi sjezdv) . Tedy tam,
kde okolojedoucí vozidla doposud míjela jen jeden sjezd a bylo zde tedy riziko střetu jen na jednom místě, nyní se riziko zčtyřnásobuie: z pozemku mohou vyiet až 4 auta najednou. To íieí-ií
příznivé ;uii pro choc'lce, kteří místo JEDNOHO dosavadnffio, necelé 3 metrv širokého vjezdu do garáze
budou nově vlastně skoro po celé šířce parcely koíifrontováni s rizikem, že proti íiim na cliodn& vyjede
auto (a to ještě ze dvori ino.žm;clí směrťi - od domu íiebo ze sílnice) . Dle Odvolatele by bylo ac'leb-átí'ff, aby
iia pozemek veď jeíi jeden v)ezd, a to by píávě naop;ik vs-hovovalo pozadavkťim íia i:+ezpečnost a plyímlost provozu íia pozemnícli koínunikacícli, a to zejména xia ulici typu Rezkova, která je při své obousměí'íiosti a ímtíiosti zajistit i p=xrkovárú relativně úzká.
[78] Policie í?ovíiěz opomíjí bájit zájm>- ostatiii?ch rizivatelú pozemní komunikace, kdy povolením souki:omý-ch
ii,íjezdú pro č.tl='ri auta b?idou ubrána i veřejná parkovací ínfsta na ulici. Kazd«- vlastí'iíl- má mít bezpochyby pí;ívo se íia svůj pozeinek dostat (k čemuz vš;ik postačuje jeden vjezd), ale íieí'nělo by se tak dít na
úkor dals'ích, kteří jeíi, aby si Zad;itel molil zajistit pwkos-,'u-ú si-ý-cli tŤi aut a přijezí:ki do své gíuáže, si de Facto
zabeí'e celou veřejnou silnici íia obori str;u'iách komunikace a v celé šffi svélio pozemk?i, kde pak u'z nikdo
další neinůze zaparkovat.

[79] Oclvolateli se íiepodává, jak PCR zliodnotil;i srýhledové mozíiosti řidiců zaparkovaíiýcli arit pří vyjíz.děí'ií z
parkovacích stání a aritos;'ýtahu - nakoLik (při obsazenosti všech tří parkovacíclí tníst) vidí třeí+a ki:ajní auto
přes dvé další (kdy těmi dalšími i'nůže být třeba i dodávka, přes íiiz íiení mc v-iděť) cbodce íia cliociníku nel)O projízdějící automobily.
[80] Odvolateli se nepodává, jak PCR zhodíiotila 21 í'ádiqě v's"hodnotila rizika spojená s okolnoshni, jak jsori
popsány v boc'lě 58 tohoto odvolání, které íiepíaispívají k plyíuilosti a bezpečnosti provozu na pozemíií
komunikaci i.ilice Rezkova.
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?;. Odvolání pmti záv;'iznéí'rni stanovisk?i Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje esr. č.:
HSBM-73-1-1630/1-OPST-2019 ze dne 25. 9. 2019

[81] Odvolatel daíiému závaznému staíqovisku dále vqrtýká, že neobsahu)e zádíié p.řezkoumatelné oc?ocbíění
svého kladného iw-jádření. Odúvodněí'ff je doslova íia pár řádkú a íieobsahuje tak zádné staíiovisko, které
bv šlo íiazvat přezkoumatelnýi'n. Dle obecnélio přikaz?i v S 154 správnílio řádu se íia závazíiá stanovisk;i
per analogiam vztalm)í 1 S 67 ;l 68 spi:ávnilio řádu (ostatně smv. i so?ičasnori podobu spr;ívíuLic?í řáclu, kteíá
od 1.1.2018 v odst. 2 paíagrafu 149 správíiiho i-ádu jiz explicitiiě s7-žadu)e, aby závazné stanoi-isko obsaIIOX-alO i odťivocbiěíií, X= němz uvede dčivoc'lv, o které se opíí'á obsali závazné čásh z;ívazného stanoviska,
podklady l)1'O jebo vydáíii a úvalw, kterýmx se řía pí'í jelich liodiiocení a při výklacl?i práví'iích pí-edpisů, iia
kteí'ť-cli je obsali závazí-ié části zalozeíi).

[82] PBR na stí. 1 uvádi, ze dům Rezkova 25c je domem bytoxj-m, coz íieni pravda, přesto HZS JinK pozárněbezpečnostní řešení lako celek apíoboval a íierozpoí'oval. Pí'o Odvolatele je p;ik disla?itabilíií, íiakolik
HZS JmK detailně PBR a reálná Éíkt;i (včetně kupř. íiepřesahov;iní pozámé nebezpečnélio prostom í-s-sokýcb c»keíi íia stí?tuie k pozemkri Rezkova 27) opí'avdu ověřoval.

[83] X"vhMška č?. 5(?) 1 / 20C)6 Sh., o obecíiť-cli pozad;ivcích íi;i ir3'uzíviní území sr § 23 oc'lst. 1 vy.žaduje, ;ibv pocue
dí'uhu 21 ch;uakterri .stavbv splňovalo píípojení též pozad;ivk).o íia c'lopi:avní obslužíiost, pai:kováíií a :

pozámí techíiikv. CSN Č3(ill1) - Projektovái'ff mÍstnícli konnuiik;cí předpolďíc'lá zřizoi?-ání obr;ihšt' íia

konci slepé ulice, pokud je koí'nuíiikace delší nez IOC) m, coz Rezkova ?ilice je. Rovnez Přflolia č. 3 vyMiškv č. 23/2(')ó8 !Sí). v r;ímcí Podrobnějšího vymezema techníckÝch podmínek pozzií'ni oclir;uiy zařízen?í pro
h;išení po"árčs a záchranné práce ukláítí, aby ,,ka;žclá í'iepí'číjezdíiá jedíiopmlqová přístripová komunikace
deEí nez 5C) m, pokud ie komuíiikací jeduiou, inusí bý t n;i svém zakoiičení íiavi:zeíia se smyčkos jm objezc'lein nebo plochou ?itnozň?i)ící otáčeni vozícila. Délka a velikost smyčkového objezdu íiebo plochv rimoží'iující otácení se Clo celkové délky jedíiopí-iihové příst?ipové komunil-ace íiezapočítáví. Ploclia ?imožiň?ijící
otáčení vozidla ínůže í'ít tvar písmene T íia koíici )ednopmhové komunikace s 'rtiíneny miiímáhiě dlorihými
1 (:i m na kazdou straí'ru v šířce jec'lnoho pí'uhu komunik;ice od osv jednopí'uliové p'rístupové koin'iunkace íiebo inůze I:í>'t provedena rozšffeníín Plllllll lla koíici komuí'iik;ice na šffk'i?'i muiunáhiě 20 1]] v ininunáh':ff c'lélce
20 i'n." Dle ínínění Odvolatele nemá Rezkova na svém konci předpisové obratiště (natož na pozemcích veřejných a ne soukíomých), které by bylo vhodné kupř. i PíO pozá? techniku. Oc-?volatel má
tak za to, ze st;uiovisko HSZ mělo být íiegativíií, protoze komunikace íieiná odpovídíti;c; noí'mc.»vé a bezpečnosmí vlastnosti z duvodu pr;)íí'sné? délk-y slepé komuíiikace hez obratiště vboclného i prci IZS.

>

Odvoláí'ií proti rozhodnutí Uřadu městské části Brno-střed, Odboru obchodu, dopravy a služeb í.:.j.
A?íCBS/2015/OC)48577/URBJ ze díie 29. 6. 2015

[84] Tffinto rozhodímtím U»íC pos-olil z'rízení dvori (de fi'icto však čtvř - 3 ayita n;i povrchu a jeden vjezd íqa
autovýtah) sjezd'ú na ínístní komunil-ici ?ilice Rezkova, kdv však sjezdv Faktickv zaberou většum šffe pozemku Stai=-ebml"io záměrri, coz p;ik X7 reálu zíiamen;í, ze zde íiebude moci nikdc-» zap;u:kovat. Stavebtí zákon 'riká, ze stavební záměí' bv měl být 'setm<: i k zájmum okolnícli vlastí'iíků, kdv v je)ich zájmu )e i dostatek parkovacícli plocli n;'i i.-eřejných komuíffk;icích. Rezkova ulice je notoricky známá právě naopak
neďostatkem paíkovacích míst, coz ssj-m sre svém území'iím rozhodn?ití pots=rdil i Stavebí'ií ťířad U:'víC
Bríío-stŤed. A do takové siniace orgáíi státní Správíi" dovolrije jedíiomu souki:omému s?ibjektri si ,,z;ibr;it"
nemalou šíí'ku pro vjezdv jeho :irit na jelio pozemek. Ohledupln'ém, adekvátníín a šetrní-m t'ešeníín ve verejnéi'n zájími, ktei:ý zoliledňuje i ostatní obvvatele rilice, b'v bvl porize jeden vjezc'l na pozemek sr íiezbvtné

š,íři, tzn. pro vjezd jednoho vozidla. Ostatní ob5w-atelé, včetííě Oc'lvolatele, íien'iají b<;t postizet'íi za to, 'ze si
Ž;idatel í-nusí sphiit pro svůj naddimenzovaný Stavební záiněr ptsrkovací normy a musí ktrůli toi'nu i zcela
v1-uzít pí'edzahrádku, z které tedy vlastně u'i moc íiezbude a tak také devahqije další cenou hoíinot?i úzeíí
Masarykoi7 čtvrti - zelené předzahí;íc-Iky. Správní orgán tak špatně ve svém rozhodování vyvážil a
zohlednil oprávněné zájmy i ostatních dotčených skupin, tzn. dalších obyvatel a návštěvníků uli-

ce, včetně Odvolatele, a to bez vázného objektivního důvodu ve ptospěch Žadatele.
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[85] Odvolateli se í'iepoc'lává, jak Odl?íor obclioc'tu, dopras7 a sluzeb zliodnotil a řádně vyhodnotil rízxka spoiená
s okolnostmi, )ak jsou popsám- X- bodě 58 tol"ioto odvoláíií, 1-teré nepřispívayí k plynulosti a bezpečnosti
provozu lla pozeí-nní kotnunikaci ulice Rezkova.

>

Odvolánr prot'í závazíiéími stanovisku Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v
Brně č. j. KHSJM 13768/2019/BM/HOK ze dne 8. 4. 2019 a č. 'j. KHSJM 20441/2015/BM/HOK
ze dne 19. 5. 2015.

[86] Za hlavní vadu napacianého závaznélio staíicíviska Oc'lvolatel povazuje, že siliiě a prii'níu'ně íwrchází z
Aktualizace ala?istické smďe (Jíig. Jana Tomáš'íková, 4.5.2C)15), přestože tento dokument pí'acrije jen
s velíni hmbý-mi či ,,r'íincovými" údaji - vlastně nezná ani záMadní ptírtu'netry součástí Stavebnflqo záíněru
a často jen ,přecipokládá" a íi;i základě tol"io pak zase )en ,,doponiéuje". Dle íiázorri Oc'lvolatele má závazíié stanovisko y-1-chízet z jiz z koíikíétí'iéjšícli údajů, coz odpovídá i povíí'inosti řádně zjistit skutkoi"'é stav
věci (S 3 správnj3no í:ádu). Nedodrzeíií té?to povíí'iností í'ezult?ije i v to, ze místo, al:ív už ve fiázi územnffio
řízení byly ze stíany KHS alespoň ty nejzákladnější parametry prosrereny a postaveny na jisto, tak
KHS místo toho odkazu'je další zjišt'ování až na další, stavební řízení. To považuje Odvcilatel za íiespí'ávíié, a to uz s ohledem íia to, ze íiěkteí'é zc'lroje lil?iku (zejména osobí'ff výtah, ktei:ý je přffino u stykové
stěny s )elio budovori Rezkova 25c, íiebo aiitovýtali, ieboz provoz buc'le sl;-šet i na přec'lz;ihrádce Rezko'trv
25c) se jej pí-ímo doffkají a umíst'ují se uz přímo územníi'n i:ozliodí'nitít'n a ve stavebí'uín ří.zení se )íz aspekt
riínistéíqí neřeší. Tedy pcílaxd se az následně zjistí, ze lilukové dopady daných výtabů iievycliáze)í, bride hiz
pozclě lla lejicli přeínist'ování juiam či jiné pc?ídstatíiělší stai=-ební zásaliy s účelem jejich cxllílučíiěni a odvibrování (toto ostatí'ié odpomje i povinnosti I<}IS dle § 6 odst. 2 správního řádu postiipov;it tak, abv íiikoínu
íievznikalv zbytečné íiákladv, a dotčené osobv co mozná nejméně zatězuje, kdv takto se řešení poteíicifflíiích problémťi jen oddaluje, ínisto ;Il)v uz od počátku bvlv prtíblém)- vvjasněm- a odstí'aněnv). To má o('lvolatel za jestě o to podstatíxější, kdyz uz na základě i jen hmbýclx údaji?í je zjevné, ze St;ivebí'ií záměr
v íiěkteí'ýcli aspektecli nevyhoíru)e blyikos%-tn íiorí'ni'n. Za t;ikové situace pí-í)de Odvolateli íiesprávíié, ze
závazné staíiovísko jen íiěco ,,předpokládá" (X-12 stí'. 3) a srycl'i:Ází jako klac'lné, ínísto abv od počátku s5-'zac'lovalo ověřeí'ié a civěřitelíxé jisté dodí'zení hlukových noreí'n a teprve n;ísledně bvlo i;ydáno coby kladíié.
[87] Z.rss-rszne staiiovísko us adí, ze ,,)e iitir i .zt iui k/mitiíi<aí e a r':<ílmlioteí ]riitÁai .+ odx oíleiy iitit'l J7/ tí hii ob)eÁ4ii, Me »ityt !)) í
iiiiiísMi4y íali koiideii;tir'ii; jediyotk?)". Soulirnn,í techi-iická zpráva s= bodě B.2. 7 l)) sr rámci C}'ilazení bytú liřitom
uvádí následující:
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osazeni venkovních KLM Qnom

Odvolatel zde tedv spatřuje rozpor - z;ttíinco I(I-IS pracuje s kliníatizačními )ednotkamí a iia střeše, tak
Zadatel zjevíiě íie a íieíií tak postaveno na jisto, zda Stavebni záměr kliní;itizace (a )aké) obs;'ilmje nebo íie.
Stejně tak z projektové dokumentace (zejména výkxesové části), ani ze závazného stanoviska
vadně nevyplývá, kde přesně budou kondenzační jednotky umístěny (dle všeho jich má být hned
pět?) a jakou budou mít skutečnou hlukovou zátěž. z{ktualizace akustické studie (Ing. Jaiia Tomášiková, 4.5.2C?)'15) zase připouští rimístění í-iejen na střeše, ale 1 n;l fasádě objektu (sti:. 10), ale pm tťpočet bei'e
jeíi rimístění na střeše, coz je tudíz další r?ozpor. Akmalizace ak?istické studie lir;icuje s úrovní hluku koíií
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denz;'ični iecinotky 53 dB, ;ile exístují 1 )edíiotkv s l'ilukeí'n 57 dB (Sinclair ,{SE-36.{H) či 59 c'lB (Sinclaií'

,{SE-48AH íiebo ..í:ISE-60.AI-I) - tedy s'ýpočet hlukovea zátěze inťize být i v3-šší a íieznalost zvoleného tvp'?i
dle Odvolatele zatě2uie předložeíiÝ výpočet, na něinz však ?a-IS zalozila své závazné staiiovisko, vvsokou
míí'ou íiepřesnosti, ba chvbovosti.

[88] Dle názom Odvolatele měla KHS pred potví:zeiuni svélio závaznél'io staíioviska z r. 2015 rovwez požadovat akmalizaci poclkladťi - kupí-. Aktualizace ;ik?istické st?idie (Ing. Jaíia Toínášiková, 4.5.2C)15) se odkazuje
na toliko přec'll"íoUádanou doprr'isríií Erel-vencx, jak;í íná paííovat na ulici v í'oce 2020. Jiz se nacbázíme
v roce 2C)2(l (resp. i s- í'oce 2019 jsme byli tomuto roku bLůko), tec'lv inohlo bÝt s- souladri s pos-u"iností řádíiě zjistit skritkoii- stav věci jiz postaveno í"ia jisto, jak;.'í je v lokalitě akmální fí'eks=ence aritomobilčí místo
spolébáíxí se ien n;l odhadovaná d:ita, která )sou íiavíc pět, i:esp. čtvři roky stará.

E. Odvolání proti Přezkumnému rozhodnutí JMK
[89] Toliko z dčrvodč'í pri'ivní jistotv a opatríiosti podal Odvolatel odvolán?í proti Přezkumnému rozhíxlnuti
?pífl%.. Důvodv oc'lvoláí'ií a jebo odťivodnění jsou cabsazenv v:

* odvol;íní Oc'lvolatele ze díie 7.9.2017 proti t'ozliodíuití I<?í;ijskélio úř;idu ?Jihomoí'avského ki:;ije ú..i.
JMk 113951/2C)17 z 17.8.2017,
* dokruiientu s názvem ,, Vl-jídřeí'ff odvolatelu k replice podatele ze dne 2.ll?).2(-)17 " ze clne 30.1(í.2í)17,
kdy všechma uplatněné výtkv ;l y'ť-hrady proti Přezkrimíiém?i rozliodnutí J.SJK a postupri Ji'nK, kteí'é li)-ly
ol:ísazeí'rs- v odvolání ze díie 7.9.2017. a iq-jád.ření z 30.10.20l7, )sori rovíiě;Z Xýtkaíni a ?iplatněnÝíni Xibradami v r;'imci tolioto akt?iálního odvoMní a odůvodněním tohoto odvolání.

[90] Uéelem tol'ioto odvoláiií není podáíií poiiětri kpřezkhimíiému r;zenr. Pokud odvolací oígán c'lojc'le
k závěru, ze píotí Přezk?iim'iémi?i rozhodíiutí ?pííK se nelze odvolat, iiehodlá c'laíié Oc'lvolatel zpocln-biťovat, leda pí:íp;idně (opět) jeíi v zájmu neohrožeí'ií uplatněni svýcli prás- pi:oti Přezkumí'iéími rozhoctímtí
pfl< soudní cestou.

F. Odvolací návrh

[91) S ohlec'lem na výše uvedené Odvolatel navrlmje, aby odvolací Správní orgán Napadaíié rozhodnutí zi:?išil a
vrátil pí'vostupňovéínu íxgánu k íiovému projedíiíuií.

S pozdravem
Mgr. Lucie Stejskalová
advokátka v plné moci
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proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje,
Odboru územního plánování a stavebního řádu č.j. JMK 113951/ 2017

Přílohou:

plná moc odvolatelů
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I.

[1] Odvolatelé tii'nto podávají proti íozl"ioc'lnutí I(rajského úí-ad?i Jihomoravskél"io kraje, Odboíau

územnílio plánoviní a stas;ebí'ffho řádu (dále téz ,,KrU JmK") č?.1. p?í?y 113951 /201-/ z l 7.8,21Sl7 (clále téz
,,napadané rozhodnutí") X7 celém jeho i'ozsali?i ODVOLAN'I.

[2] Odvolatelé mají za to, že rozliodnutí Kí'U ?JmK íiespočívá na všecli fiíkteclí, ze iiesprávíiě poiněřuje jednotLivé chráíiěné zájmy X= rámci přezkumnélio řizení, ielio rozbodnutí )e částečně teíideiičííí ;1 stranící
pouze zadateli 21 zároveí'í obsahově vadíié, popř. i íiepřezkoumatelní:.
II.

[3] Odvolatelé jiz X= ráínci svého vyjádření se do řízeíí popsali status c1uo íia ínístě samém, vzliledeín
k důlezítosti 21 toí'rni, ze í'ffze ?ivedené Ki:U JínK X= íx;ipadaíiém í'ozliocimití dané íxi);ik nezolíledí'ul, ani íie-í->-poŤádíů, dovoff si toto zopakovat i zde, protoze liovažrijí tt-to výchozí lirtn-úsv za stězejíií 21 podstatíié.
[4] C')dvolatelé jso?i SpoluvhlStíul-v jed?né polovinv dvojdoin?i (obí'ázek vpravo: objekt s éervenori střecbou, dům oc'lvol;itelu je pravá polovinz'i), kterť l)vl postaveíi zároveíi a tvoŤí tak
jakýsi jedíiolítÝ celek. 'v"lastí'ffk sousedíií polovim-, Společnost
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R - Tu'ne, s.r.o., I(Ž: 02242516 (dále téz ,,7"), se rozliodl

Á

Á

svuj dům zbourat a místo íiěj postavit objekt nový. Zadatel
však příšel se stavebníi'n záíněrem, kteíý hrubě zasahuje do
kvality bydlení i tradičního uspořádání bytové irýstavby
v místní lokalitě. Rití'íié je to zejí'néna Xí z;il'u:adni partii (viz
vizualizace dole), kde íioyrý objekt nectí - tak, j;ik to čií-ií dosavadíff podoba dvojdomu - jedíiolitou lii'iii stavby, ale íiaopak
z ní masivt'iě vyStí?íp?ije (v ne)exponovanějším místě az o deset
metí'či). Takto se z pobytii íia zaliradě iiebo íia balkoíiě íiebo
při pohlec'lu z okna stává vlastně pohled do betcinové zcf. ':'a
sousec'ly - odvolatele ("kde jedna z íiich íná 85 let) boluízel příliš ohled brán íiebvl. Takoí"ý nový stav povazujeme za neakceptovatelný a jstne pí'esvědčeni, ze aíii stavební prás=o nemí:xže takos4; exces povazovat za obhajitelný.
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III.

[5] N;i str. 32 ntxptsdí'íného rozhodnutí KrÚ JmK deklaíuje, 'ze ,,di2slerliu: i?').čeířeií a projediiáií i.íěti" je vždy
X7 zájmu úč;isti'ffkčt řízení. Tato c'túslednost však se X- řffieíií plně neprojevila:

I<JU JmK l'nied íia stejné straíiě přiznává, že poížet podzemíncli podMí v okoli vlastíxě nelze zjístit a
tedv touto iíifonnací nedisponuje, i kdy-ž je zása*í, pí'oto;že odvolatelé se olir;izovali proti pojetí
podzemnícl"i poďazí u pŤedmětného záíněm.

*

I<i:U JmK pŤízná's-á, 'ze pro sýpocet pčivodí'ulio objemii stavl?ív 11;l parcele č. 1489 X- k.ú. Stt';.uiice ,,nei'ná
k ispozici exakh'ff vstupí'ff data", =s proto nelze ověřit splnění tohoto [prostoi:ov;A stmktur;'i] kíitérm" přitom daný objekt zde stále stojí, nebyl ještě nijak demolován a je užíván, tedy KrU JmK si
kďykoli mohl data z'jistit at' už sám rnístníín šetřením nebo vyžádáním přímo od žadatele.

*

I(1:U Jí'nK provecu blíže nespecifikovaíié ,,šetření ívrt í'rffstě saméín, v «izeíní inezi ulicí Rezkcivou a Bohuslava Aíartiim" (str. 33 íiapad;iného rozhodíiutí), které?zto íia str. 37 zase íiaz«-í-í ,pí'ohlídkou lokalitlmezí ulicí Rezkovou a Bohuslava Aiartiíiú': aby pr'ik iia str. 4(') zase t"í-ídil, ze provedl ,,píol'ílidku Xpodstatě celé ISÍasaí-ykoil= čtt-í'ti foi:mou pochůzk)"'. Z y-éše rivedeíiélio však íiení jasné, jak pí';icc"»vnici
Isa:U JmK vstupovali na soukí'omé pozemky i'nezi t;árrííto ulicen'u (ze)ména koleín clomů Rezkovy 25c),
aby duUac'lně pozíiali prás-é c?»nen zásíicLní stav poc'l hornííni domy s- zahí'adních paríích, kdv;š toto Poznáí'íi í'ielze učunt zpoza c"loinči z srýše polozené ulíce Rezkovaí reSp. z íff r«wíně> íiepozíiají íním sí'ffiení
kvality bydlení ze zahíad nebo obvtn3:cli prostc»r domu. Stejně tak se z dané nejasnosti posnipu I<a'U
JinK nepod;ií-íi, kc'le vš?icle se pracovn?íci (;i kteří - jen úřei'ií osobv z ři.zeíTh sp. zíi. S - ?p'fl<
149503/2(116 0UPSR íiebo 1 dalši pracoví'ffci odbom nebo i z jiiiélio c'ídboíu?) pohvhova?li, co viděli a
j;iké závěí'y z tolio učinili. Z rozliodíuití se iiepodává, zda třeba byli iia Fí'aíqtíšky Stránecké 4-10, Sec{Ilákově 19 - 31 nebo Aiahenově 3 - 9 a 4-10 (a takto by šlo pokračovat dál), kde zádxsá stavha iievysnipuje iiad zac'lní hraí'ni sousedi'ffch staveb, a PL'oč případííě dané tec'lv nezohledí'íili ve svém rozhodnutí.

*
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[6] Odvolatelíě naínita)í porušenou tovnost stran v tom, že íieí'nělí í'nožnost v zákonm;ch mezích
ovlivmt vypí'acováí'ff uiterí'fflío sdělení bez č.j. z 6.1 2.21?)16, resp. íia íiěín paí'ticipovat - Ing. Lunga z I<rU
JmK koíistamje, že ,,píovedl šetřei'íi na místě samém" - pí'ováděni rnístíuho šetřeni však podléhá § 54 ve
spojein s B 51 odst. 2 správního řád?i a odvolatelč'iín zádné ínístní šetřeín oznámeno nebylo, ve spise se nenachází zádí protokol z inístíiílio šetřeí'ff (ani z j;ikékoli pocliťízkv íiebo proMídkv) apod. .-'ičkoli t;'ik KrU

JmK své rozliodí'rutí zalozil i íia Inteín?ím sc'lěleíií bez č.í. z 6.12.201(í od Odděleí'ff s;avebí'iího ř;idu I<rU
J1]]I%. íielze )ej povazos-at za Plllě ohjektiví'ff, a to také z důvoc'lu, ze se X- něm ISJU Ji'nK zab«'vá iediiostí'an-

íiým dokumeiitem, kteí'ý pí'edlozil jeclen ťičasti'i?ík, ,zatímco ju'iý úč;istník íiemolil na toínto níjak participovat am upl;iti'iovat sv;í zákonn;í práva (srov. S 7 SR: Správiií oígán postupuje vťtči dotčenéín osobám ne-

straíií'iě.) Obdohné platí i Pl'O citované pochůzky/prohlídky, kdy o nich není Ve spisu žádný záznam, přestože z nich KrU JmK ve svém íozhodnutí čerpá, založil na nich ssré tozhodnutí.

Kí'U JmK X7 íi:ipadanéín rozliodímtí (stí'. 40) se sna;zí sdělit, ze se vlastně o žádné místní šetření nejednalo, ale riž neuvádí, o co se tedy vlastně iednalo. KrU JinK zde vs=smpuje X= mantiíielecli veřejnélío
(iíkoli soukromého) práva, tzíi. přísluší ími jednat pouze tak, )ak předvíclá správn?í í'ád - a ten zádnou ne-

foí'ínální problídku, šetřei'ií iiebo-pochůzku ímsta s;lí'nébo jako legální iiistinit íiezná. I<rU Jmk tak zjevné

zcela i"l=l?íočil ze zákonných i'naíitinelťi a zalozil své rozhodnutí na nejasném procesním úkonu, kteí'Ý
(vyjína onoho Interíntio sděleíí) dle všebo nen?í ve spísu ;ini íffj;ik zaznameíián, kteíÝm zárosreá zki:átil íia
právecb některé účastt'ffky řízení.

Pro toto řízeíií je to o to zásadíiější, ;>e I<?t'U JmK se opakovaně ís důrazně s- napadanéin rciziiodí'aití (mj.
stí. 32, 35, 37, 39) odkazuje n;i ,,vehni rozm;uiít"é': popř. ,,íiiznorodý" cli;u'akteí ťizemí - tedy poznání a
následné definování úzerní se stalo tím nejbazálnějším, na čem úřad ce}é své rozhodnutí vlastně
založil. Pokud však tc..ínn?ito svéínu poznání íiedal řádíiou zákonnou formu, pak jíz íiemťize obstát am to,
co z takovélio ,,poznání" vzešlo a zalozilo mšicí í'ozbodímtí I<iU JmK a teíito aspekt tecly představu)e vadu řízení.

[7] .'ííísto samo měl ťid;ijně navštívít (s provedeníín "ínísti'iilio prťízkumu" - viz stí:. 1 Posouzexfi) i
arcli. ?Jakub Kviičl, kterť pro I(ítJ Jn'iK posuzoval so?ilacl předmětné}io stavebí'í?a'io záměm s Uzemním
pláíiem města Bí'na (dále téz íi!?"). Ovšem ani o této íi;ívštěvě a ínístí'i?ím průzk?imu íiení ve sl»ise zázn;u'n, odvolatelé prolilašrijí, že ai:ch. Kvnčl je nekontaktoval, abv íiavštívil jejicb zabí'adu a udělal si p'r«Astayu o dopadu íiovostavbv íia so?isec'lv, jak je jiini zejménzi iiamít;íno ;l sorn=isí s posouzením soul;ic-?ri
s UPmB co do splnění podíniíiek cloclrzeíií charaktem ťizeíní a íiezlicíršeí'ií Bioclínínek pro iryužíváí-ií sousedí'ffcli íiemovitostí.

[8] Zpracovatel inteí'niho sděleí'ff zatízil si"új ínateríál vadori, kdv,ž se ni'jak nevypořádal s hmotou
stavby právě jejím průnikem do zahíadních partií - místo aby zkonstatoval, ze se jední o cizonxiý
pnrek, i)=stačí si se sděleí'ffm, ze dle íiěbo íieexistuje zádný regulativ ohledně velikosti části objemu stavby
zabíhající do zahrady a ze ,,navrhovai-iá stavba zapadá do charaktem okolín zástavbv". S' pnrní části tak
zpaícovatel zcela opoíni, ze i ,,zabíhání do zahrady" se posuzuje v íámci objemnosti stavby a
souladu s okolní zástavbou XTe druhé části je )eho výslediié konstatování, od íiějz také I<?1:U JinK íi-dával
ss=é zal"iájení řízení, nepřezkouínatelné - odvolatelé konstatují, ze takový (navic tak razaíiti'í) zásalí do
zahradí'ff partie v oko]i c'lán není a iiebylo jim Pí:l přípravě c'laíiélio sdělní riinozíiěíio íia tuto skutečnost
upozornit.

IV.

[9] Odvolatelé jako jedíiu ze závazíiýcli vad postupu I<?rU JmK sbled,ívají nevypořádám: odvolateli
předložených dokumentů, ktei:é byly zároveň íiavrzeny k důkazním?i provedení, a to:
*

*

odborné vyiádření Ing. arch. Petra Hubáčka, Ph.D., který pracoval jako ped;igog íia Fakultě
architektury "Ý'LTT v Bl'ílě v -Ateliéru obí-ioí7 pai'nátek a architektoíiické h-orby X7 památkovém
prostředí a je zároveň autorizovaíiÝ aíchitekt (č. registí'ace CI(A 1207);
vyjádření prof. Ing. arch. Ivana Ruuera, kteí'ý se v &íié těší zíiačíié úctě a ?izn;íni jako koi'yfej r'írcl'utektuí'v, a kteíý se ke záměm vvjádřil tak, ze ,,s<t'eja be<oliledně zivtúY kmlitu b)'dleií pi'o ol2)v'atele 4iýthotlní
s
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priloiziiy dr'o)doiiikii, a ío iiei'iatii)iii :$n»olxiii a r'nbet iiuepektiqe po tlloiiba /cta e:xiííiqzu ti jiiiigiqiti dítiiaktei r )sttwl.2)' a @i>sob nii'iíížiií ol2jektii. . ."

KtÚ JmK k nim nezattjal žádné relevantní stanovisko - neřekl, [1] proč je důkazně vůbec neprovedl,
[2] ani, proč se jimi neříďil, proč je nepovažoval za relevantní, aby je vypořádal a účastm'kům sdělil,
v jakých pasázích se zpracovatelé daných dokumentů mýlí či hovoří případně nepravdu. Pok?id od-

volatelé přecuoží od renomovaných či zk?išenýcli cisob jelicl-i koíikíétní dobrozdáín k věci samé, je na n-ffstě,
aby toto bylo dúkazíiě pi:ovedeno a í3-poŤ;ídáno. Sloy"'s- Ustavifflio soudu (nález SP. Zll. I.US 3067/ 1(') ze clíie
2.3.2C)1 1) v napadaném rozhodmití nebyly ani předestřeny myšlenkové konstrukce racionálně hodnotící navržené důkazy ve vztahu k jejich (ne)provedenf, natož pak jejich vypořádání.
[10] Odvolatelé se v podání z 18.1.2017 vsiádí'ili k toí'nu, kde nao1:íak sq=j,ídření Ing. arcli. Petrtí 'yY'olfií
íieodpovídá pr'avde (zejínéíia v tom, ze bv z;íměí' ímisel ,,ve všecli význaínnÝcli ?xleiscícli" odporovtst

územníími pláím, kdy iiaopak stačí uz jeclen nedodrzený aspekt, aby šlo bez c'lalšíbci koíistato.vat poí'rišeí'ff
UPmB), ale v íiapadaném í'ozliodímtí opět nenacházíme na toto jakoukoli reakcí ze strímv Isa:U ?J11]K.

V.

[11] Ki:U JmK X- rámci řízení vsabral Ing. arcli. Jakuba Kíančla k posouzeni soulaclu předínětnélio stavebnílio záměru s Uzeiníím pláíieín města Bma. Spí'ávní oi:gán však íxedal ťíčastníkům řízení možiiost se
íayjádřit predem k OSOl?)ě, kterou pro drm<- ťikoii liocilá zvolit a í7jádřít se k jelio íiepodjatosti, a úč;istí'íici se
tak de fiicto (íiechodíce nal"ilédnout do spisu kís'zd<- den) dozvěc'lěli o OSOI)ě a provedeí'íi takového POSOLIzenÍ az ex post.
[12] Oc'lvolatelésevesvÝclipochuThcbz26.2.20'l7all.6.2017veh'nikoí'kétněvyjádřilikcisoběIíig.arch.
J kvíičla, kdy namítali skutečíiostí/ pocliybnosti k jelio objektn-ítě čí olisahu dobt'ozdání (kupř. že se meríton'ié íii):ik íiezalr'íiaal tíin stězejním - moluitno?i zaluac'lní částí novostavhy). I(?í'U JínK však zatffiil daíié 'r;zeíff vadori, kdvz dané námitky nijak relevantně nevypořádal. Naopak velmi íiezirvklým způsobem konstatoi al (ítí' 40), že se )um ,,iitbiidt ':<abliaat, iiebrit' p poioti:<iqe i //u íeFmtn //( porii)iii oúobiioííeiii piiíobzuin / oblti»íi titthttek:tnry <a <cela iieb'hodiie". Co je všzik nevhodnélio íi;i pouk,ízání na ekonoínické propoieíú (kraj jako pl+ítce cca
15 mil. Kíť ve prospéch společnosti, kde aí'ch. Kynčl vlastní 4SOi/o podfl) iiebt:í íia zjevné prefereiici c'laného
architekta k obdobném?i aí'chitektoíiickéin?i řešení, jako oíi sám posuzoval. Objektn=íiost posuzovatele, ze)ména kdv;': se jin;ik jecbiá o víceí'néně subjektivní náhled, )e s- tqkos-<-clq pŤ;padech velíni podstatí'ú (n;idsázkou l)v
šlo řící, ze cukíáře rovíiěz nepozádáte o posorizeni negativnícli důsleáů konzum,ice ci.ikíoviiiek a neí.:ek;ite od
nrej objektiví'ií iťstup) a je třeba, ;iby objektivnost bvla g;u'amováíia ve všech ol'iledech a okohiosteclx.

[13] Odvolatelé jsou přesvědčeíí, ze předlozili konkí'étní a objektiví'ů sk?itecnosti, bez osobního zabar.vení či citosťch atakú vi:iči posuzující osobě. To, ze se i-'í-jadí'ují k OSol)ě, na jeiímž dc"+k?imeíiti.i zalozí I<íU
Ji'nK své rozlioc'lnutí a obha)uje se )ím, je zcela poprávu 'ts nezpochyl?+nitelnýi'n právem účastníka řffieí'ií.
Naopak je y??, pokud se takovými námitkami (navíc tak neprofesionálním způsobem) spíávní
orgán odrnítne vůbec zabývat.
[14] Odvolatelé do řízení přecuozili i opozitní v>-jádí'eíTh emeritíiílio děkana Fakulty ;u'clíteknu'>- 'v'UT
X7 Bí'ně píof. Ing. arch. Ivaíia Ruueí'a, nositele státnílio srs=znamenáiií - medaile za zásluhy 2. stupně
v obl;isti rimění, íiositele Zlaté medaile Vy-sokélio učení teclinickél'io X7 Bniě íiebo Ceny města Brn,í za celozivotni arcl'íitektonické ClílO, kdy jej webové sti:ánky i'něsta &'na í-zidí mezi slavíié osobnosti města Bríia
(bttps://yvryiqv.brno.cz/obcaíi/iryznamne-osoby-a-s7í'oci/slavííe-osobnosti/). Je pi:ofesor Ruller o něco
méně osobností české architektriry nez. o 45 let mladši arch. Kynčl? Z čeho spí'ávní or5,;Án i-s-s-ozuje, ze
arch. Kynčl je přffiio jiz nespornou osc..íbííostí arcl'utekhnay a toto opr;iví'iuje správní úř;id se nezabývat í'iáinitko?i ťíčastníků řízení íieí?ío iieí7poí-ádat podkl;id od prof. Rullera?

[15] I(dy-zseoc'lvolatelépozastavilinac'lImei'íffi'nsdéleiiimbezč.j.z6.12.2016,íú'ÚJmi(ktoinunastr.
4C') sdělu)e, ze íí T'íet/iiiti }nte//n ítk'leiit oddelem u<emiitho plaíioy'aiu, kteta )íoií íotit'aíh pwr pře,?áumneho á:<e»t, b)la
tybotob'eim iia s<tžáladě poson:<eiií kolektii,'em tmhitektit tohoío oddHeizí ti na sděleíyícb m.'edenýth. je por+í:<e osoba, kterú íoío
sdHení t2ydala". INa jedíní stí'anu mohori být odvolatelé snac'l i íádi, ze na X7ěC1 participuje více liclí, íia c'lri.ilxo?i
(
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stranu inají ob;ivu, že to není zcela sprás'ns,- právní posnip - ?ikazt+je se, ze za poďUady řízení, íia nicliz pak
správní oíg,ín zakládá své rozhoimff, stojí íieidentifikované osoby - není známo, kolik jich je, jaký mají
k věci nebo účastníkům poměr, 'jakou maií odbomost, zda k tomu rna5í forínální správrú opráměnf
(srov. princip jedné úřední osoby), v jaké íníře se na vypracování dokumentu podíleli. Z 2aádíiélio
podkladu z celélio řffieí-ií íielze í'ůc z si-še rivec-leného odvodit ííebo postavit íia )isto. Vzhledem však
k tomri, na jak podstatném podkladu patticipovali, to odvolatelé považuií rovněž za vadu řízení.
VI.

[16] Bohuzelpodobněíiekí'itickypřistoupilI<i:UJmKkvypoř;íí:tiíffnáinitekodvolatelůvučiarcl'útektonickém?i návrlni předmětíiélio záměí'u oc'l aí'ch. Tomáše Pil;iře. I<?t-U JmK odmítá íiánítky i proto, že arcliitektoííckíí kanceláí' K?iba & Pilař arcl'ňtekti s.í'.o. ,paíiY me<i nejoreižor'tiiičj»V r'esli tiíeliér)' a iitipHklad iisptíla i
i' Grtiiid pii.s: arthžíekíi2." Takové zdčivodnění (Jkteré neíq=chází z íiějakého aki:ibického h'iíidovaného stuc[a aa
íhné kaíiceláí'e, iiýbí'z je zjevně slovo ocl slova pŤevzato z volné, ;uíoíiyintunn osobaíni c'loplňovaíié eíicvklo-

peďíe 'JVikipeie') však z polxledu objektivmaho-správi'í?ího t'ozliodováí'ff íieobstojí. Uřad zakládá své roz'liod-

nutí íia j;ikésí precedeíični i:ovnici: teíi, kdo jeclnou získal ně)akou ceím, mrisí vzdv iiavi:hovat ínimořác"líié a
;s ;tii?iu s ěci, které vzdv obstojí. Skoro jako bs- úřac'l dqtěl říci, ze bv záměí'í- takos-í-clx architeknoí vlastíiě íuíí
íieímiseh- bÝt posuzov;íí'rv stavebními ťířadv, protoze jejicli a?itoři kd)-si c"lostali néjakou ceí'ru a íiemobou se
ínÝlit. Takos-é zl-í'atkovité pojíín;íin by ad absinduí'n znamenalo třeba í takové závěí'>-, ze kc'lo jecťiori llěCo
rikracll, musí vMy uz jeíi kí'ást. . . Tedy postavit své rozhodnutí na nějaké dř'vější, zhola nesouvisející
skutečnosti, která zároveň negarantuje nic do budoucna, ani neřťká nic o tom, jaké projekty a v jaké
kvalitě v dalších letech architekt vytvoří, je nesprávné a bolnazel opět vzbuzuje pochybnosti o nestrannosti KrU JmK, kdvz se tentci takto apoteózně staví na straíiu z;idatele. Oc'lvoLatelé spíše prci dokíesleí'íi podoffkalí, ze citovanoii ceím Gra?íid pi:ix dostali K?ibíi & Pilaí: Za návrh Fakulty cheinicko-teclwiologické
a TěloiŤ-chovných zaňzen?í Utíverzih- Pardribice, nikoli tedv za nějaký viladům COI)v zcela juiý dm}'í stavl»y.

KrU JmK tak zalozil své rozliodímtí na neadekváti'ffín zdůvcídnění, které neíná opodstatnět'ff k předmět-

némri případu a nevypořádává námitky 5ydvolatelů k architektonickému návrhu sousedního stavebního záměru a jeho splňování nároků UPmB.
VII.

[17] Sám KrU JmK n21 str. 32 a násl. provádí svuj rozbor dotčeíié lokality. S7 r;imci pí'evhíciajícícli púc'lorvsma-ch i:ozměr'C+ staveb došel k závém, ze stavbv X= posuzov+'iném úzeí"íff (aniz by jej pí'ímo íiejak definoval, či postavil na jisto, proč jedíia pai:cela ('lo dotčí?nélio úzerní píxúí a soi?isedn?í jiz nikoli) jsori ,,vehm
rozmanité". Podáním z 18.1 .2017 odvolatelé ripozorí'iili íia dodržování jedíiotné liíiie staveb íia této straně
Rezkot'v, i'ytt-ářející tak charakter ímstní zástavby - viz íffze uvedeíiÝ smmek (kteí"é mj. odvohitelé iiavrhovali provést i dčikazně, ale Kt'U JmK jej důkazně nijak neprovedl a nevypořádal se s ním):
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Jakkoli se sn;izí I(t'U JínK si odťívoiít i'ozmai-utost, je prostě neodďiskutovatehiým faktem, že co do pů-

doíysných rozměíů staveb je zcela cizím prvkem to, že u dvoj-/tíojdornů by jeden z nich takto výíazně přečníval opíoti zbývajícím domům. Na str. 33 íia šesti řádcícli (totéz se víceméně opakuje i í'ia stí'.
37) podává I(í'U JmK tťstupv z šetřema íl21 í'n?ístě saínéín - sice konstatuje, že se domv v íůzně -v«Aké části
,,zařezávají" do teréí'ui, ale íiepodává zíi&i<- dťíkaz o tom, 'te bi' X- í'ozbodném okoLí bvly dvě přiléhajíci stavbv, kde bl- jedna z nich předstupovala dí'uliori tak tŤrazné a s í"'éškori až 10 metm. Pokuc'l se I<rU J?TIÍ< odvolává na posouzeí'íi c'lodané zadatelem od arcli. P. IK-olfií a tento uvác'li, ze ,,Chai'tiáíer <tžsíai.'l2yje p Ma.s'ar)'leor'ě
ttr'iíi deíeiiiitiioiotiii n// ttikoy )mi ?ltiktoil' ltiko l»oii htiiiiioiiitlee :<ticjeneiii do kitqni) ioiir'i»l) histonJ) r)iíol lty»iia mbaiitíticleá leoncepce. . .", pak íffc z tolioto přec-tložeíiý záměr nesplí"i?ije. Za liarmoiiické začlenění novostavby i-ielze
objektivné povazovat přec&nenzovanori část novostavbv se skoro 10 inetrovou zc'U X= zal'íain ptísá'zí.
[18] iúU JmK íqa stí'. 33 a 34 (pak í 36) v7týká OUSR »DJB, :že íieí'ff zřeteliié, nz'i základě )akťcli krítérú
c'lospěl k závěm, ze objem dvorni č;ísti navrhované stavby je nepoměríiÝ k okolí'ií zástavbě. Přeífně konstatujeme, ze zc'le I<?í'U JmK uvádí cítaci z rozliodnutí OUSR .:líAíB, ktei:ou jsme však X- daíiém rozhodnuti
íientsšli - tedv Kí'U JmK se odvolává na citaci, která sr předmětném rozliodiiutí nebvla obsazena. I kdyby

však taková citace sr mzhodíi?ití byla (resp. citace je vlastně volnou in,teípretacQ, liak názor Krť?J JmK, že
z rozhodnutí není z)evné, na základě jakých kritérií k nim OUSŘ MMB dospěl, je neptavdivý.
OUSR 'ÝíSíB íia str. 4 pc?ídí'iví yťčet íieí'novítostí (cim)i'ne přesně my: ,Re-<koi.'ti 4, 6, Re<.kopti 15, 7 7, 79, Rezkor'tx í8, 20, 20a Re;áoi.'tz 21, 23, Res<kor.'ti 28, 30 n Re:<koi'ti 29-3 i"), na nichz demoíistmje, ze'zádn<- z iiicl-i
íieín;í tak i:ozciil?íxou hloubku upl;itňující se do zal'u:acln?í č;ístí. Tedy OUSR MMB jasně a přezkoumatelně

íivádí dostatečný výčet obdobných nemovitostí z okolí a.to, že na žádný z nich neexistuje prvek,
který přináší nový záměr. Co zde I<JU Jn-iÍt podřízenéi'nu OUSR :}íMB 'n-ték;i, nemá tak opoc'lstatněí'ff.
Navíc sátn Isa'U JmK se dopouští nepřezkoumatelnosti, kdyz na str. 36, rivádí, že ,Jiosií.<oiitiiitj h/ai'nt hiiiota
objcktii sttii'l2y oílporiiM obiysižiii iitid:zemiiá'h bťásfi ]rlar.íiiích hmoí ol7jekti2 ro oko/m»i i2':<eii. . . ", aniž by bylo patrné,
které ,,objekty v okolním území" přesně míní a kteíí' pro KrU JinK slou2í jako potvrzení )eho obec-

iiélio z;ívěm. To je o to závažíiější, kdyz jak OUSŘ »DvíB, tak odvolatelé dokladují opačíiý závěr.
[19] V dalším bodě (a clalší nepřesné citaci z mzhodnutí OUSR MMB) koíistatuje I(?í'U JmK na str. 34,

že v Přffloze č. 1 i-yblá.šky o UPmB není konkrétně stanoveí'i zádný re,o"iílativ riprav'íijící objem a vzliled
dvojdomů. Ačkolí Ki:U JmK přesíqě í'iikde íiepodává, jak moc konkrétiií regulativ by si představoval, dle
názom odvolatelú v d;iíié Přiloze č. 1 najdeme dostatek regulativú, cfle kter<-ch ?ze partm"ietrv stavby posoudit (kclybv tomri tak nebvlo, pak je špatně celý UPmB, kterť- se ;iplik?ije jiz od r. 1994. . .). Kazdopádně
jako dostatečíiÝ regulativ ?ze vyuzít popis stabilizované plochv (nen"iěnitelnost iíitenzih- vvuzití i'iad zíísadíí
in?íi:?i) a Indexu pocl?laží'ií plochv (nenamšov;íni charakterri okolní zástavby, íiezhoí'šování podmínek okolní
zástavby), kde se uvádí:
4.

p l o c h a s t a b i l i z o sr a n á - dilčí část úZCll]í, vc ktcn'in sc stávající účcl a
intcnzita využití íicbudc zásaďnč mčnit. Za zinčmi sc přitoin ncpovaž?ijc modcniiziicc,
rcvitalizacc a přcstavba úzcmí za dodržcní charaktcru zástxivby a indcxu podlažni
plocliy, zástiivba proluk a dostavba uvnitř stávajícich arcálů;

Při výpočtu skutečné hodnoty IPP pro již exístující záslavbu se z předmětné základní funkční
plochy nezapočitávaji výměry ptizemku, na nichž má býi uvažovíiná výstavba realizována, ani
plochy eventuelnich proluk v ulični fronlé existujicích v rárnci předmétné základní plochy.
Takto získaná hodnota IPP má při aplikaci na jednoilivých pozemcich orientační charakter
s tim, že při povolování .iak výsiavby v prolukách, tak nástaveb a přislaveb stáva.jicích objektů
nesrni objem povolované stavby:
překročit 50 o/o původniho objemu stavby (při nástavbách či přistavbách - toto omezeni
neplati v připadé, kdy navrhovanou dostavbou nebude překročena stanovená hodnota IPP,
jejíž výpočet je popsán výše)?
narušit charakter okolni zástavby (daný převládajicími půdorysnými rozméry staveb,
počtem nadzemnich podlaží a způsobem řešení 'zaslřešeni včetné eventuálniho podkroví );
zhtiršit podminky pro využivání sousednich nemovitostí;
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[20] I(iU JmK í'i?iší ocivolací ro;?hodxiuú OUSR AflíB vlastíiě z to?t'io dúvod?i, že jel"ic» odťívoclnění Iicisouzení souladu s UPmB povazrije Za íiedostateížiié a věi:oliodně íieodťivoc'lněné, kdvž se OUSŘ I»í?AÍB
údajně í-iedostatečně vq-pořádal s píověřeí'ffin (ne)n'tssž-'sení obyemu stavby o 50 oi/o pí'oti stáx-ající budově.

Odvolatelé jsou n,sopak-tolio přesvédčen?í, ze PLNE POSTACUJE, aby stavební 'záměr nenaplnil už i
jen jeden z aspektů náležitostí indexu podlažní plochy a pak nemůže splnit ani IPP jako celek.
Tzn. pok?id stavební záměr [1] xiaru'sule cliarakter okolí'ff zástavby (daný převládajícíini pť'idoíysnýmí rozměí'v staveb, počtem íiadzeíniiicli podlazí a způsobem řešení zastřešení víEetně eventuálínlío podki:ov0;
tak [2] zlioíšrije podíninky pro írírcižíváí'íi sousedn?ícli t'iemovitostí, je nesplnění těchto dvou podmínek
ze tří již zcela dostačující, aby záměr nesplnil podrnínky pro vyhověnf nárokům UPmB. Oc'lpovíd;A
to plně í z,+sadě procesní ekoiiomíe vedeíií řízení. Pokud bv se tedy prok;ízalo, ze se OUSR A?DííB íiezabýval clo detailů splněnffi'n jedné ze tří podmínek IPP, pak toto není vadou ieho rozhodnutí, protože plně
postačovalo, aby odvolací orgán konstatoval porušení byt' i jen jednoho parametíu IPP.

[21] Neni liol'iužel iu'ix pí-ffiš pochopitelné odúvodn;ení na stí'. 37 íiapachuiého i:ozhodíiutí, proto tězko

nějak protiarg?imeí'itov:it - čl. 8 P.řilohv č. .1 vybláškv o UPIIIB íia tuto problem;itiku (pokud i7-jdeme z tolio, ze.se )ední o proluku, coz bv měl I(i:U JmK rovně?z postavit na)ísto a odčxvodíiit) l)?llě dopadá, pok?ic'l
se I(íLT JínK pozastavri)e í'iad oríentační hodíiotou IPP, pak toto ínc íieřik;í o toín, zda musí nebo íiemusí
bÝt splněn)a násleckijící tři odrážky, protoze tl=- musí b'ét splněiiy tak jako tak. Oríentaáií bodncita iná )en Ťici, ;ěe ?i stabilizovaních plocli se muze hodnota IPP míúiě oc'lcliýlit, zatimco Il ploch íiávi:hovýcli je hodí'iota jíz .z;ívazn;í (neorieínační). Pokí?id íía'U JmK n-rdí, ze v Příloze č. 1 v@-hlášky o UPmB není ?iveden regulativ upravujicí mím stavebního s«'uzítí jednotliíýcli pozemk«i, pak toími opoíi?ileme, ze tím je miniínálně
právě oíien íšl. 8, věnující se IPP (ostatně viz výše).
[22] I<í'U JínJ< ííapadu í posouzení IPP, provedené OUSR Afl'íB. I<a:U JmK koiistatuje, ze ,,ověřil
správíiost postupu a ztotožň?ije se s vÝsledky rivedenÝmi X7 prolektc»s-é dok?imeíitaci". Jak přesně však
KrU JmK správnost postupu ověřil, popř. jak vyvtátil námitky odvolatelů, se v íozhodnutí nedočteme a v tomto rozs;ilui je íxapadaíié rozhodí'aití nepřezkoumatelné.
[23] Cůdvolatelévesvénrsq=jádření26.2.2017(str.4-10)upozornilinanesprávnéoznačenípodzemních poďlaží, jak je předkládal žadatel, a daíxé c'lolozili konki:étními skritečíiostini (ínírann, kótaini, oC1kazv íia i-ékresv) - tuto nárnitku však KrU JmK nijak nevypořádal - X- od'úvodnění napadeíiél-io rozliodímti íiajdeme jaký-si ,,mií'noběžn«-" sí-klad í-ia str. 39, aíiíž biachom se z íiěj však dozvěděli, kde se případíiě odvolatelé ve siťch koiistatováních a zjíštěních mýli, a Pí'Oč )e správně pojetí žadatele a proč je tedv
- dle KrU JínK - třeba správně ona absiu'dnost, kdy auta z «'u'ovíiě rilice Rezkova přímo í'iajížc'lí íi;i stí'opi'ff
koíistmkci nad dmhým podzemním (i,) poďazun. Dle oc'lvolatelů tak zatízil I<JU JmK rozhodínití vadou
nepřezkoumatelnosti.

[24] I(rU Jí'nK neposuzoval stavbu dle 'S 25 odst. 1 vyhláškv č. 501 /2006 Sb.: ,,Vzájemné odstupv staveb musí splňovat po;ž;idavky r'u'banistické, ;irchítektoíiické, .životního prostředí, }íygieíncké, vetei:ináríž,
ocliíany povrchoyích a podzeim'i?ícli vod, státní paínátkové péce, po'zánň ochrz'iny, bezpečíiosti, civilní
ocbrany, preveíice závazíiýcb hav;iíií, pozadavk)- na denni osvětlení a osluněn?í a na zachován?í kvalih- proffl." Zálďadí'iffi pc?íž:ic'lavkem však je, že se ?imist'ovaíiori stavbou skutečíiě doplňuje stávající sornyislá

zástavba, kteíá předtiuje objemové par;imetrv umist'oi=-ané stavby, coz ie smyslem ustanoveí-ff o prol?ice.,
včetně proluky nározrú. Ai?isí se jednat o c'lophiěni celku o v zásadě stejnorodou část. Z odůvodněíií KrU
JmK se odvolateRun íiepodává, jak temo posoudil naplnění Aaíetoďckélio pokyíui k pojnni proluka z
2(?l6.2C)13, kteíý i-vdal pŤ;rno I(rajskú úřad Ji}'iomoravského ]vaje a kde se píše: ,,Ttikoiiá star»ba r;.»ťak iiiiisí 12ýt
dopliiěium í;hiiitytu íriiiuJe 2;.aíttuíby Miist b)t hmotob'ě iin'eiitg »oiisediitmt ííapbaiiii, ro t'eiyiz tb t »m) il iiítaiior eiit o prohue,
i'čeíně prolíi% iiíživ4ití. Musí stojcdnat o dopbiěiyí celk:u o v zásadě stejnorodou část. Pi'edpoMyíleiiy.je pi=itoiiiiiost ntim:<upudi ol7ektii, kttre nelak)m :@í?íoÍxm piedeiii dtteiimiiigg o%tin, /lyUe// a piim) i iioi'e :<aúttirb)" Pokuc{ se ?ií'rnst'uje stavba viditelně íieodpovídající výšky iiebo v níu:ozí vzniká íiová doimnanta, mčize sice jít sn;id o
umistění stavby do proluky, í'ffkoli však o ,,dopli"iěí'íi stávající so?ivislé zástavby".
VIII.

[25] Odvolatelé se ve svém iryjádřeíí do řízení odkazovali i íia nutnost zajištěni kvality bydletii, kdy důsledkem realizace záměm blr zejména bvlv pocit shsněnosti při pohledu z obytných místností do betoíiové
s
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zdi, irýrazné omezení iq:'hledu iia zelem"- hoí'izont, tíáveíff volného času ll:íl zal'u:adě, jelioz jeclmi str;u'ni má
h-ořit masa t7-soké zď. Oc'lvolatelé připomínali, ze íiemají jiné íiemovítosti, íia x*'z. by se mol-ili rekreovat ;l
ze u
ší se jedná o vě?l-os-ý ročiúk, kdy zahí'ada ri dom?i je jedinori schťidíiou í'noz.ností
pro kazdodenni rekíeaci a pobyt v zeleí'ů. UplatnovaLi i námitkv ekoíiomické, protoze takto zásadní ;z;ís;ih
do stávajícíbo stai"u bude m?ít dop;'id na ekoiiomickou liodíiotu je)icli domri, kdy ta se odvozu)e 1 od podoLiv okoh 't'i ,,měkkÝcli" kvalit domu, včetně iťliled?i a pocim iiestísněnosti n;í zal'u:adě.
[26] ()dvolatelé v t'ái'nci řízem: íiavrbov;ili k dúkazí'ffii'iu pt'oveclení níze uvedené sn?íinky soričasnélio
stavu a i-í-l'iled do zeleně z c'lomu odvolatelů a pak sí'íimek s odboííiým oclliadem budoucího sta'sqi (zacliován zťístane jeí'i vs'hled v í'nenší levé y-'í-seči):

*l?u
ž€rm*a výM

ú

? c*W OlH&X€ůh

í
%=

r

2trmtm výhmlu

r

W

N

«

r

r

Ť

Pv

l

rí

J
?

'Ib

J
[27] Odvolatelé v celém íiapac'laném í'ozhodímtí postrádaií vypořádání výše uvederiých náínitek a
důkazních návrhů a takovori abseíici povaz?ijí za vadu napadaného íozhodnutí.

[28] Odi:olatelé sre svém podání z 18.1.2017 navrM, aby Kt'U JmK n;aídíl (kupř. c'lle (S 53 odst. 1 SR)
zadateli přec'tlozit objektivní vizualizaci jeho stavebního z;Áměm z boku, kde l)v zároveá byl viclět plné i
c'l'í:im odvolatelílí (tzíi. poMed z i"échodní stranv), popř. aby íiechal takovou vizualizaci I<rU JmK s:íín íq=hotovit a daííé pak provedl důkazné. Odvolatelé v celém íiapadaíiém rozhodnutí postrádají vypořádání výše uvedeného důkazního návrhu, kter)ír ínol'íl všem ještě jasíiěii ukázat, íia jakori masu limoty by se museli so?isedé celí- z'ívot dívat, a takovou abseíici povazrijí za vadu řízení.
[29] Odvolatelé se naopak musejí pozastavit nad fiíiálni argumentací I(a'U JtnK, ktei'ý nepřímo čií'ií
z odvolatelů neí'ozumíié lidi a na str. 41 jiin říká, že vlastně mají masivíií zástavbu na so?isednim pozemku

cbtít. PředkMdá ničíin íieodťivodíiěnou situací, ze případtxÝ další nab3rt-atel (

emaií 'zádn<-. zájem

svori jediíiou střecliu iiacl hlavou proc'lávat) bude clitít íiemovitost nějak radikí'ilně pí-estavovat. I<a'U Ji-nK
?ičií'ffl subjektivní speki.ilace, které íiavíc obs,ílil do svého rozltodímtí, coz u odvolatelči opét vzbuzuje pochybnost o objektivnosti I<i:U JmK X- této kauze.

IX.

[30] V zájíu právní jistotí- odvolatelé čiiií 1íedmětem svého odvolání i odvolání píoti ir)-poí-ádání jejich
íiámitky tzv. systémové pod'jatosti. Bvlo jim prostrednÁctv;m Kt'U Ji'nÍ<, postoupeíio jak Sdělení Aíiíiisterstva pro inístní rozvoj (dále téz ,,A?DvíR") č.j. ,'íaíMR-1 9824/201 7-83/ 1332 ze díie 1(í.5.20l7, tak p;ik Sděleiií I<a'U JmK č.j. ?pvíK 94098 / 2017 z 2'í .6. 2017.
[31] ALS?íR se ve iť-še uvedeíiém sděleíií přffio systémovori podjatostí íiezabť"v'alo, kdvz íozebíí'alo
včasnost uplatiiění námitkv podjatosti. Sice správně problematiku ?ivácu odkazei'n na S 14 spr;ivníbo řádu,
ale bo}uizel tento íieaplik?i)e správně. Zcela zásadí'ff je odstavec 2 S 14 SR: Učastí'ffk řízení í'ní?:íže naímtat
podjatost úřední osoby, iakmile se o ní dozví. Tedy správní řád stojí íia sub'jektiirním posouzenf zahájení běhu ?hůty - odkdy se ten který účastník danou konkrétní skutečnost, zalďádající možnou
námitku podjatosti, dozvěděl. Naop;ik A?í}íR dle vsel'io stojí na premise, ze i:ozliodný je ok;imzik, kdy se
(

S :::' B
K

***

9

dozvědět í'nol'il - teciv dle ,'í'DvíR bl- stačilo, 211)v ííiformace byla i jen iiékcie (!) na 'íntemem ciostupná (,,verejně přístupíiť- úd;i)") a ríni pádeín se s ní 1]](')l]l kazclý účastíiík seznáínít a vl;tstiiě ji vlastně rovně'z znát.
Takové pojetí je však v příkrém rozporu s tím, co požaduje spíávní řád - teíi stííví íie na tom, co
'íičastí'íik n'iěl íiebo teoretickv ínol'ff znát, ale zda to opravdii zíial. Odvolatelúm neí'ií předkládzui žádný dťikaz o tom, ze bv jiz v datecli, kteí'é íia str. 2 svého sdělení už:+vá Aí'ůfR, odvolatelé znali propojení R-Time
s.r.o. - líží Hudeček - politici JmK - Kí'U ?Jí'nJí a dalsí koíisekvence atcl. Z podkladri, kteí:é předlozil zadatel o ťizemni rozhodnutí s- r;imcí zádosti o í-vdání úzeí'nnilio rozliodiiuti, ví:'ihec níc z iŤše uvedenél'io iie-

s7oplýyá. Projektová dok?imentace íieobsaluije vůl:íec z;'idíiý rozlior Jihoínoravskélio inovačníbo centra
(JIC), ani jelio napoiení iia I<i:U JínK 21 JmK, z íiěhoz I:+v se odvolatelé mohli dozvédět iiiformace, abv u'z
tebdv í'nol-ili nab<-t ;xiEorm=sce k námitce podj>itosti. Není tec'lv správíiý- závěr, ze na základě údajú R-Time
s.r.o. jiz kazdÝ hned bez dalšnxo rozki'yje ceW dalši spleteíiec navazujícícli vztal'n?i a í'iapojení.

Snad íiikdo neínůze mít za to, ze í3 etá
y ííeustále a uz ocl po«šátku sledovala dění
kolem Jihomoravskélio iíiova«ží'nlio centi:a na dmhéi'n ol-a-aji í'něsta Bí'n;i, ze bv ;iktivně pozorovala jelio aktivitííi jaké st;'ií't-upy vzi'iikají, který politik je jak do JICu zaiíiteresováíi nebo v íiěm figrimje. . .
Nerná tak zádíiou právní í'elevanci závěr »DvíR, že d€ss-odv pi:o x'ylo?ičení KíU Jí'nK bvlv známv (koími??) jak X- době zahájeíií přezkrimíiélio řízeíií, tak v době podání odvol;'ií'ií ze dne 9. l 2.2C)16 čí vyjádření
ze dne 19 l .2i?)17 a ze je tedy c»dvolatelé íieuplatnili bezodkladíiě. Odvolatelé tví'dí, ze je naop:ik bezodkladně uplatí'íih, jakinile se o íiich dozvěděli.

[32] krU CI<, íla cg-1"ecl'l stranacb sc'leleíqía c.). JMí 94C)98/ 2C)17 Z 27 .6.2C)i7 zl'ekapítuloVal Ol)S;ťll 112almitek odvolatelú 21 pak k í'ffm íia jediié stí'aně zaujal stanos=-isko. Učuiil tak však procesně vadiiě, kdy jedíiotlivé íi;ímitky a informace o vzájeinnýcli stvcích )edíiatele zadatele Palla Hridečka í'i Jihomoravského kía-

je a jelío úřadu nesrs:poŤád=xl. Te.dy oc'lvolatelťím neni zlevíié, )ak a jaká jedíiotliv;í jimi uplatněná koiilvétí'ff
sdělení byla v rozhodováíií Kí'U JmK vzata v potaz a jak s íiii'ni bylo nalo;žeíio - které úřad shledal relevaíitíiíini a které íie a proč.

[33] Pr':rvní řád :žádá, aby usneseni předst;iveného se ozíiámilci všem úč;'istí'íikču'n řízení a zeji'néna oso1)ě, která íiámítku uču'ffla, ;l této osobě, tedy ťičastí'íikovi řízení, pak také svědčí právo pociat prot'i ?isíieseí'ff
v zákoníié ?liťitě odvolání. Odvolatelům však zádný z rozhodujících orgánů nedal žádnou možnost
řádné odsro}ání podat, tzn. v řízení bylo o podjatosti íozhodováno nesprávně.
X.

[34] Oclvolatelé se dotní'ffvaji, ze přístup KrU JmK íiesplňov;il zásadu p;'uně?Eeností 21 zdí'ženlivosti aktivit-s: pí:ezkau-níiého orgáím. Dle rozsudku rozšffenél'io senátri 'Nejvvšší správní soud Sl). Zll. 2 .{s 74/ 2013 45 je Jře.deiimiié ří<eií tiítpáiio. jtiko výjimečný insfitut :za.';abiýjá do prtwiiiliistoíy a iial2)'Oícb práb' <aloiei7ýcb pmt omoti4ym io<liodiiiiíiiii pitgríiidío oi,gaiiii, y iit<b)tiie podimiik) pio tipldeari íolioío b'ytmet'iieho in íhtiitii pyk:ladaí ieitrikťa'ně (iýim% je třeba qyleládaí i;<ce)" a ďe rozsudku Nejí-'í-ššího spíávi'ffho soudu ze dne 14.2.2008, čj. 7As
55/2(')C)7-71 zase plati: ,,Pi<e<kiuiiiiď H-<eiíje mimořádným procesním prostředkem t'lo<orčího pi-ái.ia, ?
opravným prostředkem, )eho:0 pojmor:ýiiz ziiakem je .<tilo4eiij'prtžiiiiího ixtžioleii :ýadaíeje im imiiíornja projediiáiií iíěbi."
Odvolatelé jsou tak přesvědčeni, že by přezkuimiÝ orqán měl přistoupit ke zrrišeí'ií íiižšíclq í'ozliodímtí jen
ve zcela iq;jimeáiÝch - mimořádnÝcli případecli (kupr. opoineíníí mezujícího soriseda v ťizemí'? řízeí'ff,
vydání rozhodí'uití íiekompetentníín orgáíiem íiebo limbě vadným zpúsobem), nikoli i v relativně bě'zný-cl'i
věcecb, kcle je případná íielegáhiost sporíiá nebo závishí na subjektivnějších posouzenícli. Odvolatelé s=rá;,
ze právě v takových zálezitostecli bv měl nadřízeíiý orgzui reagovat toliko íia zcela j;isná (kupr. jiz jen ze
spisu se poc'lávající, nev3=-zadující clalší odboí'ná znalecká posouzem) a záva:žná pomšení zákona, iíkoli na
do ru:čité x?y spíše méíiě podstatné zálezitosti nebo spoí'nosti i4-cházející ,,po?ize" z rozdílnélto i'Ýkladri
pí'ávi'ií normy, kdv bs- na i'nístě bvlo spíše vvuzití zásadv íii dubio mitn?ís, teclv při mzném yťk?ladri íiebo
rozaíiosti náhled?i íia stej nou věc, ackoli oba náhledy mají své ratio a zííkoíiíiÝ podklad, a setrvat na tom,
aby pravomocné rozhodnutí nebylo mšeno, popř. dtuíé necl-'iat rozhodíio?it soud v rámci í'ádné (nikoli
tedy mimořádíié) a předvíd;íné procedurv v podobě spí'ávního souc'lnich-í.
[35] Především v souvislosti dúrazeín íia zachování právíú jistotl- a důvěí'-t= X= prás-o bv se z přezkumného řízení neměla stávat další instance - nemělo by zaíiikat to, ze je to ínimořádný dozorosff proí
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středek a mimořádíiost spočív;í P1:;'IX-ě v tom, že bude ;'iplikován;'i pro nejkřilďavější případy íiezákonnosti.
Nijak neomezen;A instainí oclíraí'ra l)v v op;'ičném 1iŤíp>vdé í'nohla vést (a v íiašem i vede) předevšííqi
k íieúměrnému prodlužováíií vlastí'ffl'io řízení, coz bv ve svém dčisledku zcela nepocl'íybně poškozovalo jak
práva jednotliiň-cli účash'ffkči, tak í veřejný zájein. Dle názom odvolatelů současííá konstí'rikce řádnýcli
opíavných prostředk€i ve správníin ř;íd?i, jakoz i předpoklady pro jejich úspěšíié uplatnění, skýtá účastíiíkům řízem" dostatečné zániki- ocbí'aíiv jejícli subjektíví'iícl"i prÁv, která mohori bÝt v souvislosti s čííniostí
orgánů sreŤeyné sprátry dotčeíia. Uz jen z tolio pohledu, že obecná dvopnstančíiost spr;íví'íiho řízení je
vl"iodíiě doplněíia ínozností přezkumu spíávn?ích aktú a to v oblastí soudínctví správního (tzíi. že účastník
se i'nuze svýd-i prás- domáhat ?i celkeí'n čh-ř inst;i?ncí, popř. 1 pěti započítáíne-li i stízi'iost u Ustavm?ho sori-

du, popE. š:=sti při stízíiosti k Evi:opském-u soridu pro lic'lská práva-ve Strasburku) předurčuje přezkuinné

Ťízeíň oprtívdu jeíi íl;l iffi-jitxiečné případy - a výjimečnost (mimořádnost) v této věci dána není.

[36] Odvolatelé jsou 1"a'esvěc'lčeí'ii, ze sprás=-ní orgáíiy jsou povinny přístupovat k í'ušení prrívomocných
rozlíodiiutí íiejeíi opatrně a zdrženlivě (tj. i'ýlučně v íiezbytných ;l opodstatíiěíiých přípzidecli), :ile téz s
(o to vice) důkladnýín odůvodněnfm takového postupu; jeho souíE;ístí by tak nezbytně mělo bút přeSvědčivíě iq-světlení tolio, pro;c, vzdor očekáváí'ii respektu k dosavadní rozhodovací praxi a dvouiiist;uičnosti řízeíff, bylo íozliodimto ve ,,třetí" iíistaíicí juiak. Jak vidí'io výše, odúvodíiěí'ff íiap;ideíiého rozhodíiuti
íieí'ff dostatečíié, íievvpořádává se s ?iplatněnÝmi náímtk;imi či dč'ikazními návrhv a iieobsalii?ije přezkoumatelne dčivody.
XI.

[37] S ohledem n;'i tr):še uvedeíié odvolatelé íi;ivrluijí, aby odvolací správn?í orgán íiap;iclené rozhodnutí
zrušil a přezkrin'iné řízen?í zastavil.

Mgr. Lucie Stejskalová
;idvokátka v plné moci
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Krajský soud v Brně
Rooseveltova 16
602 0l) &íio

Dííe 1.8.2C)18

ZALOBCE

at. nar. 5.

ytem R

prí'svne' zastoripeíia
Mgr. Lucií Stejskalovou, advokátkori
Advcíkátní kancelář Stejskalovi & Blecliová, s.r.o.

Bríio, Heršpícká 8137/5, PSC 639 C)0
office(á)akltsb.com

ZALOVANÝ
Ministeístvo pro místní rozvoj
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ŽALOBA
PROTI ROZHODNUTÍ SPRAVNÍHO ORGÁNU
proti rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj,
Odboru územně správního č.j. MMR-46323/2017-83/3357
+ návrh na přiznání odkladného účinku
Soudní poplatek butle i.tlirazen k sýzvě soudu
6x
Přflohou:

phiá moc zalobce

tozliodi'ruti Afinistei:stva pro rnisti'ií rozvo%, Odl':ioro ťizemiiě správrúlio č.j. MMR-46323%2017-83 / 3357
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Základní náležitosti žaloby

I.
[1]

Pt-svosmpňos-ú,or,qán, I(íajský úřad Jilioinoí'avského kraje, Odbor územního plánováni 21 stavebí'ffl"io řádu
(dále té'z ,,KrU JmK") vl-c'lal dne 17.8.2017 X- n;ívaznosti iia podnét osoby zúčastí'iěné na Ť:+zení rozliodnut?í v i:ámci pí-ezkuíní"iélio ;izem č.j. JMK 113951/ 2017 (ítíle té'z ,,Prvostupňové rozhodímtí"), kte,iýtp
zrušil rozl"ioc'lmití Oc'lboí'?i úzeím'iaio a stavebíiél"io řízení Magistráhi města Briia (dále té'z ,, OUSR
q"), kc'lv ()USR )IA?íB zase zrí-išil pí-t-ní rozliodíuití ve věci, a to kladné úzeínní rozliodnutí č. 130
pro stavebiff zám;er osoby zťičastněíié na řízení: XTilac'lčim Rezkova.

[2] Proti Pívost?ipňovéí-im rozhodi'uití poc'lal žalobce a osoby zúčastněné íra řízení pan
p:iní
odvol;ííff.

a

[3] Dne 31.5.2(')18 vvdalo Aíinistersh-o pro ínístní rozvoj, Odbor územíiě správní (dále téz ,,žalovaný"
nebo ,,g") í'ozhodnut?í o poc'laném odvolání zalobce, a.i. AíMR-46323/2017-83/3357, (c'lále jen
,,Druhostupňové rozhodnutí"), ;l to tak, že podí'iné odvoláiff se zamítá a Pí'vostupňové rozhoc'lnutí se
pot"'í-rzuie.

[4] Napadaiié Dmliostuliňové rozliodí'ruti zalovaíiél-'io bylo doručeno žalobci pi'ostředí'ůcts-ím c'latové
scl'ir;ííiky lelio právnílxo zástripce dne 6.6.2018. Koiiec lhútl- pm podíuií žalobv proti rozhodnutí zalovaíiélio tecly X= případě žalobce případá n;l den 6.8.2018.
[5] Zalobce jakožto ťičastník přezkriíníiélio řízeí'ff í7čerpal veškeré řádíié opravné prostředky.
[61

Žalobce napaí?'lá Dí'?ilqostupňové rozhodnutí v celém jeho rozsahu (clo všecli s-ýrok€í).

[7] Dle íiázoru zalobce j.e osobou zúčastněnou na řízenf (S 34 odst. 1 zákoíi;i č. 150/2002 Sl)., scnidm: řád

správní,?chile jen ,,?") společnost R - Time, s.í.o., s-e sídlem K+ilvodova 931 /27a, Stránice, 6C)2 00

B1'llO, IČ: (í2242516 (cUle též ,,?"), která je zad;itelem o vvdání územního rozhoclímtí pro stavebíií
záměí' X7iladůin Rezkova.

Dalšími osobami zúíEastněíiÝmi íia Ťízení jsou:

dat. nar. 10

, bytem

aV
at. nar. 1
bytem R
,
kteří jso?i spoluvl;istniky stejné íiemovitosti jako žalobce a původně rovněz zvazovali podat zalobu a
s jejím zíiěním souzní, ale inultiplikace OSOí) zalobců by postr;íd;'ila procesní prás=-ní í'elevanci, protc» je
íiakonec .žalobcem pouze p
[81 Zalobce má za to, že jak Pl-X70- tak Dr?ihostupňové rozbodímtí nespočívají na všech foaktecli, že nesprávně poměř?ijí jedíxotlivé clii:áíiěné zájm)a v rámci přezkumného řízení, í'ozhoi'uití jsori částečíiě tendeíiči'ff a stranící pouze zadateli (ergo poi:ušri)ící rovíiost ťičastníkťi spúsríiqo íízeíu) a zároveí'i obsahově
vadíié, pop'r. i íiepřezkoriínatelíié.

II. Žalobní body
II.1

[9]

Obecný úvod

aŽalobce se vzc'ly na začátku jakéhokoli svého meritorního podáni snazil rivést spí'ávní orgány do situ:ice
íl;1 ?laSte' saíTle"iJl, protoze pr;'íX'e S1'OX'll2"Illi SúaX"u il'Vílí VerSllS SťaV pO reahzací StaX'-ebíllllO ZaaíJlertl Z' adafele
je predmétem spom a ze straíw správnícli orgánů měl být stězejniín pí'edmětein spr;ívínho posouzeíií.
Bohuzel jak Kí'U Ji'nK, tak aíii SíMR ve stťcl-'i rozhodnutích dané nijak nezohlednil)-, aíqi řádíiě iies">-poŤádalv. Dle nÁzoru zalobců nejlépe situaci ,,rozklíčoval" a XT pi:avém slova smvslu ,,pocliopil" a trs-pořádal

se s ním prívě »D+íB. Vůči pí'edimenzovaí'ií:mu stavebníírui zái,něm i-vvodil správné prás-ní ';á,-éry o je110 iieslučitehiosti s Uzemním plánem města Bríia (dále též ,,5"), zejméíia s charakteret'n okoh a
dotčení zalobce coby souseda a spoluvlastníka sousedíní části dvojdoinu íiad n'iíí'yi obvyklohi.
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[101 Zalotxe a citované h-zické osoby zťíčastixííié na řízeni jsou spciluvlastí'ffky jedné polovinv dvojdoi"i'ui
(obí'ázek inze: dům zalobkyíiě je levá poloviíia, 'zíxíhtele prttvá polovina), kter<- byl postaven úroveá a
tt-oí'í tak jakýsi jedíiolitý celek.
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Zac'latel se rozhc..ídl syrCíj dťim zboriíat a ínísto néj postavit objekt ncivý. Z:idatelíiv stavební záměr však
hnibě zasahuje do kvality bydlení i tradičnfho rispořádání bytové výstavby v místní lokalitě. Patnqé je to zejméíia X= zalu'adní paítii (viz vizualizace c'lole), kde noiŤ- cibjekt iiectí - tak, )ak to činí dosavadní podoba dvojdomu - jednolitori luiii stavl?+y, ale íiaopak z ní masivně vlrsmpuje (X= nejexpoíiovaíiějším místě a'z o cieset metrů). ')a sorisec"?v (kde jedíia z íiich má 86 let) bol'uizel příliš ohled br;ííi iiebyl.
Tal-ový íiový stav povazuje zalobce za íieakceptovatelný, a to i z hleďska stavebíiího práva.
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[11] Protoze dostxvaclní popisv a zjei=-íiě ani projektová dokumentace X= podobě 2D nebyla pro vzdálenějs'ího
zalovanélio a I(í'U JmK dostatečíá, ab)- s)-liodí'iotili dopady přeimenzované přistavb)-, íiavrliuje zalobce jako dťikaz jeiiak:
vizualizace s íiavrhovaíi«-m stavelrním záí-něrem, a to pohledů (ii-hledů)
1.

z pozeinku ž;'Jobce parc. č. 1491, 21 to pod c'lomeín zalobce a směrem k pozeinkťim zadatele

p=xrc. č. 14B7 a 1486 X- nizí'n'-ch odst?ipecli oci přilél-iajicí stěnv n;ivrhovaíiého stavebi'íil'io záměm (včetně odstupu 1 m od daíié stěny) a í'ůzných íístech podél stěm- íiavrlxovaíiélío stasrebn;ho záměm.
IL

?JI.

iX".

z ke stavebíiímu záměm íxejblizšiho bodu balkoím dot'rai z;ilobce, a to z prs=íiíln:» p;ití'a (viděno ze z,íhradl= zalobce).
z ke stavebnímri zÁměi:?i íiejblizšílio bodu balkonu domu žalobce, a to z íiejirvššího obý'víííiého patí'a (viděno ze zalxí'ady zalobce).

z ke stavebníínu záměm nejblizsíhc» bochi okna domu zalobce, a to z dmhého p;itt'a (viděno
ze zahrady zalobce).
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Žalobce se bride snazit dolozit výše uvedené vizualiz;ice do soi?idniho řízení doložít, pokud by se
tak však kyipř. aíii do 15.9.2018 nezdařilo, íiavrlirije žalobce, aby soud íieclíal dané vizrializace odbomou osobou zpracc»vat a předlozit do í-ízen?í.

ohledání neí'novitostí zadatele - pozein)a'i parc. č. 1487 a 1486 (včetně stavby) a nemovitostí žalobce p'txrc. č. 149i a 1490 (včetíiě stavby) vše v k.ú. Stí'áí'iice - provedení t'nístmho šetřeni na ínístě samém, za «ičelem poznáí'ffi'n místa samého a ?idělání si p';imé předstairy o statí?is qrio a íozsalui
stavebínabo záíněm (zejmena í?+etonové zdi) a jeho vlivtí n;i nen"iovitostí zalobce.

*

sí,rásrnítn spisem předmětného přezkumného řízenf a Hzení vedeného u Stavebního úřadu

*

U' MC Brno-střed-, v jelioz ráí'nci-bylo vs-dáno prí-ní rozhodímtí ve věci - úzennn rozliodnutí č.
136 č.j. AíCBS/2m6/O(.)14733/CHOAí a i'iásledíiě rozliodováno X7 odvolacím řízení ri Odbom
územního a stavebního řízeí'ff Magisti:át?i města Bi:íia.

II.2 Nevypořádání se s námitkaíni žalobce coby odvolatele - obecný úvod

[12] Napadaíiému rozhodn?ití se obecně vq-týká zpťísob, jakým se íi-pořádal s odvoláním zalobce a í'i-zickécl'i
osol:í zťičastněíiÝch íi+i řízení, kc'lv jejich IC)sh:áíikové odvolání iiapořádává cca sedmisti-ánkové Dr?iliostup.ňové rozliodí'iutí (adresárosr<' rozdělovnik txtp. do rozsahu nepc»čítáíi'ie), z íiěhoz vlastí'iíinu odůvodnění jsou věíicívínv vlastí'iě jeíi (1X7ě a pčíl stranv (z tolio )edíia, pátá stt'aíia, )e jeíi i:eplikací zíiěn?í

pí;íví'ffclí iioí'em). XTlastní vypořádáí'ií odvolán?í ze str;uiv >D=íiR, má tak podobu stručného a íiekí'iticl-élio
přimvkímtí se k názom I%JU JmK. Takoirý postup, zejména u konkrétních, dále uvedem-ch případu, nesl'íledává zalobce jako správn<-.
Takoi'ý příst?ip bý'vá kritizován, j;ik u postup?i
spi:,ívnícl'i orgáiiů, kupř.:
rozsudek NSS č?. ). 8 z{fs 66 }2C)(')8-'.? 1, s- něinz souci uvedl, že z c'id€ss-odn;ení rozlioc'límtí O o(IX-Olání musí bť-t ,,seznatelné, proč spráxrní orgán považuje námitky účasmíka za liché, mylné nebo srysrrácené, které skutečnosti vzal za podklad svého rozhodnut4 proč považuje
skutečnosti předestřené účasmíkem za nerozhodné, nesprávné nebo jirí.Ými řádně proveíenými úm«azy vyvríícenú, pohraú:ovíní s iox ys/zoí.y poúe i«terú prívnínormy rozhodl a jakými úvahami se Hdil při hodnocei důkazů. Rozhodnutí, jehož odůvodnění
obsahuje pouze obecný odkaz na to, že napadené rozhodnutí bylo přezkoumáno a jeho
důvody sMedány sprásrnými, je nepřezkoumatelné, nebot' důvody, o něž se výrok opírá,
zcela chybějí."
í'ozsudek Ki'a)skélio soud?i v Bí'iiě č.) . 31 Ca 39 / 2C)05 - 70: ,,Nevypořádá-li se sprásrní orgán
v rozhodnutí o oprasrném prostředku se všemi námitkami, které v něm byly uplatněny,
způsobuje to nepřezkotmiatelnost rozhodnutí zpravidla spočívaficí v nedostatJ«u jeho
důvodů j§ 76 ndst. 1 pLsyn. a) .r. y'i ú:?7."

*

i:ozsudek Aiěstskélio so?ic'lu v Praze č.j. lO.a'? 7 8/ 2í)13 - 74: ,,.Sprární son$)i pe sr'é nstálenéjwlileatnře
<di»ra<ái04 ..ýe pře:<koiíimitelné je -<á.s'adně jeii ttikoi.'é ros<Iioíliimí, kteir; se t)pořádár'á .«e r'.»'eiiii iiížiiiitA.ainj,
kíeiť iiplatnili i2čtistnia+i ří<eií Jip /.' ivqsitílkii r'rthiiziio soiidií /) Pm<e .ze tlne 26. 2. 7993, c'.. j. 6 -"l 48 / 9223 (l';bíátijutliktitui)í ioe icedr $rtžiiiiídi, tí 27/ 1994), 12ylo medetio, .;je .pi'tži.yú otzíán II. stiipně nedostojí
svým povinnostem, pokud pouze implicitně převezme argumemy uvedené í7 rozhodnutíprvosmpňovém, aniž by zaujal jakékolisr stanoisko k argumen tům účasmíka Hzení."
tak u orgánčs justičních, kupř.:
rozs?idek NSS 4 Azs 239 / 21 )14: ,,z 4.ý.ťe m.'edeiiéiío ti)p5íi'ti i to, .:je krtij.«'/eý soiid podybil. pivío:Qe iieílosíál
si poiíiiiiiosíi sttiiioi.'eiié p § 75 odst. 2 s. i': .i'. Převážně se totiž ztotožnil s tvrzeními a argumenty žalovaného, které pouze převzal z napadeného rozhodnutí (i'r'ttiiě odka:<ů nt.t @itžr:y o <eini
pi;t»otlu, kíeiť ti.čak soiid iieiněl le di»pos;oibi, nebot' iiebyi)r soxu'ásha spi*iiiiího úpj.í'it), tiiiis< se .í'k?uteí"ně i»ěciiě i.5pořádal s mžmjtkaini 4/titiu:ig)ími Qtilobcem. ]
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[13] Obecně řečeno žalobce tak Druliostupíiovému rozliodí'u+tí vytí:ká, ze na jejich koiilv:étí'ff a podlozené
náímtkv se od Aí:'víR íiedozvěděli, proč je povazuje za liclxé, m)-lné íiebo v3-t-í'áceíié a íieíff na ně í'eagováno y:"i'ibec iiebo jeíi nepřímo jedíiori paušální větou v úplném závěm Dml'iosmpíťového rozhodnrití, 2:e
,,iieintijj' iza i.i)líledek roylhodniitj ki"tyáého i;i=tidii ;')daiiého i.i pi'e<kimiíiii i%eiiípodstíitig)í i.4iio."
II.3 Nesoulad s územníín plánem - nevypořádání odvolacích náínitek
[14] Napadaíié í'ozliodnrití (str. 6) koiistat?ije, ze ,,Z r«i;horliiiit.í
kr<ijdeélio iiřtiílii. je ..zřejmé,jíik kr64.d.ý i;řtid posti4':ioi.'til pi'i posii:<oí;tžiií soií/tyrlii -<áiiieivi s požLtidtir% i,í)pjýrt.ijícím.f .(i?qeiiiiiRro p/tÝiiii. ..". AíAíR však dále tuto tezi zevmbíiěji nerozvádí a iie-

odúvodňuje, i kclyz zalobce v oblasti nesciuladu s úzeíní'iíin
plánein ?iplatí'iil koí'iki:étní výhrady a poukázal íia nespráí=
íiosti závěrčí I<a'U JmK.

1

[15] KrU JmK provádi si-új í'ozbor dotčeíié lokality na str. 32 a
násl. Pívostupňovéhci rozbodmití. V í'ámci pí-evládajících
š
pťidorysííÝch íc?»zíněí'ťi staveh došel kzávéíu, ze stavl.ív
v posuzovaíiém území (aíuz bv jej přffino ně);ik definoval, či
postavil íia jisto, proč jedna parcela do dotčenélio «izenTh
patří a sousedn?í jiz íiikoli) jsou ,.i'elmi i'os<nitiiiiN". Oproti toinu podáním z 18. 1.2017 zalobce upozoriiil n;i
dodí'zování jednotné ,,íierozmanité" liíiie staveb nís této straí'iě Rezkovv, irsrK-ářející tak cliarakter ínistní
zástavby - viz vj-še sníinek:
#

Zalobce jej v r;'unci řízení Ll I<a:U JmK navrhoval provest i dťxkazné, ale I(í:U Jí'nK jej důkazně nijak
neprovedl a nevypořádal se s ním a k výtce žalobce v rámci jeho odvolání iak neučinil ani MMR
sr Dmhostupňovém rozhodnutf (s= Druhostupňovém rozhodnutí neviďíme žádné protiargumenty, které by výše uveden'ý snímek a z něi plynoucí závěry o iednotné linii v zahradních partiích,
zpochybnily nebo žalobci vyvrátily), čímž obě rozhodnutí trpí vadoíi.

Zatímco I(í'U JmK došel k závěí'u o i:ozmaíutosti zástavby, zůstívá ďe zalobce íiaopak neodáskutovateln<-m faktem, že co do půdorysných rozměrů staveb je zcela cizím prvkem to, že u dvoj-/ trojdomú
by jeden z nich takto výrazně přečníval oproti zbývajícím domům. Aíí Dmliosnipí"iové rozhodíuití
nepřináší žádné zdůvodnění, proč MMR považuje námitky žalobce (odvolatelů) za ,,liché, mylné nebo vyvrácené".
[16] '1-' i:íodě [17] odvoMí'ff zalobce í'iaínital, ze KrU J mK íia stí'. 33 Piyostupňového i'ozhodnutí íia šesti rádcích
podává i-'éstupv z šetřeíff íia místě samém a i na íiícli zakládá své závěí'v, přičei'nz z c'laného se však ry?
dává zádm- dúkaz o tom, ze b)- v rozlqodnéí'n okoli bvlv dvě pméhaiící stavby, kde bv jedí'ia z nidi před-

stupovala dmhou tak iťr;izně a s i-íškou a;ž 1(?) inetí"či. Stejně tak se í'iic z daíiého íiepodává z posouzeí'ff
dodané zadatelem od arch. P. '(X'olfií, n=x ktei'Ý se I(í'U JmK rovněz odvolává. Dmliostupíťové rozliodnutí
neobsahuje žádné vypořádání této odvolací námitky žalobce (odvolatelů), nepřináší tedy žádné
zdůvodnění, proč MMR pova:'uje námitky žalobce za ,,liché, mylné nebo vyvrácené': čímž zatěžuje Díuhostupňové rozhoďnutí vadou.

[171 XT boc'lě [18] odvolání žalobce naínítal, ze K1:U JmK na str. 33 a 34 (pak i36) Pi'vostupňového íozliodnutí

trytÝká (?)Ú-S' »DJB, ze íieí'ff zřetelné, na zíkladě jakých ki:itéí'ií d-ospěl k a';ávéru, ze objem dvorm éásti
íiavi:l'iované Stavl)y ejenepo:
n.epoměrný k okolní z;ístavbě. Ž:ilobce v odvoláíií íiaí;t;il, že zde I<íU JinK uvách

oÚsŘ AflíB, kterou však v daíiém rozhodnutí OUSR AoLVB íieíiaš]i - tedv I(rU
JmK se odvolává na cit;ici, která s- predmětnéin rozhodnuti íiebyla obsazena. I kdybsa však takov,í citace
citaci z rozhodí'iuti

v rozliodímtí byla, pak zalobce v odvolání zdůrazňoval, 'že názor KrÚ JmK, že z rozhodnutí není

zjevné, na základě-jakých kritérií k nim OÚSŘ MMB dospěl, je nepravdivý. OÚSR AííkíB na str. 4

podává i-"éíšet nemovitostí (,,Rt-<áoyia 4, 6, %koi.íti 7 5, / 7, 19, Re<áopa 73, 20, 20a Re.;zkov'a 2í, 23, F2í.<jeoixi
28, 30 ti Rí.:<kovti 29-3 7"), na nicli,ž demoíistmje, ze zidíiÝ z í'iicli nemá tak rozd;lnou hlohibku riplatííující
í
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se do zahradi-ff části. Na základě tol"io l)vl a je zalobce přesvědčen, že OUSŘ MMB jasně a přezkoumatelně uvádi dostatečný výčet obdobných nemovitostí z okolí a to, že na žádný z nich neexistuje
prvek, který přináší nový zámět.

Z;'ilobce tak v ocivoMí'íi íiapadl íH:še uvedeíiý zás-;er I(a:U JmK ol'íledně íýtek OUSR A{AIB, kteíý však nemá opodst;itněí'íi. Dnil'iostupi'íové rozliodnuti neobsahuje žádné zevnibné vypořádání této odvolací
nárnitky žalobce/ odvolatelů (tialeziieme zc'le jeíi JEDNU věths na str. 6: ,, T' rozbodiiiiN krtij.deélio i2išadii. je
roi.'iičQ npře.í'iiěii ro<sali i;<ciiú. i.v2r'j kíeiiiiiii. je cirtirtik:íei' okolní zá.ítaiíl3)i po.í'ii:<oiíáii", což nelze pova;žovat za jakékoli
yrypoř;ídáni, natoz dostatečné, odvolací náinitk'ý'), tedy nepřináší žádné zdůvodnění, proč MMR považu'je tuto námitku žalobce za ,,lichou, mylnori nebo vyvrácenou': čímž zatěžuje Dmhostupňové
rozhodnutí Y%!Q!1.

[18] ST bodě [18] odvoláí'íi zalobce dále íx;unítal, ze sám KrU Ji'nK se dop?istil nepřezkoumatelnosti, kdyz na
str. 36 Pívostupáového rozhodnutí yivedl, ze Josu<omiiá hlariiií hiizota objekíii síai;12y oílpoi.'Má obiysižiii imtl..zeiiiiii+ii t'ásíí hlab'iiítii hmoí obleáti2 i' okoliiím i2<enií. . .", aniž by bylo patrné, které ,,objekty v okolnfm
územi" přesně míní a které pí'o Ki:U JmK slouzí jako pots-rzeí* jeho obecnél'io z;ívěm, kc-Ivž ;žalobce
v okoff zádnÝ takový objekt nevidi. Dmbostupňové rozhodímtí však neobsahuje žádné vypořádání této odvolací námitky žalobce, nepřináší žádné zdúvodnění, proč MMR považuje tuto námitku žalobce za ,,lichou, mylnou nebo vyvrácenou': čímž zatěžuie Druhostupňové rozhodnutí ?.
[l9J ST l)oClě [19] odvoláíff zalobce s'ytýkal I<íU Jí'nK jelio koíistatování íia str. 34 Pí-'t-ostripíťovébo í'ozliodnutí
o tom, ze s- Pt'íloze č. 1 vylílášk)- o UPmB íiení konkíétíiě stanoven zádíi«- reg?ilativ upravující objem a
vzliled dvojdoínů. Arcl-oli I<JU JínK přesně t'iikde íiepodává, jak moc konkí'étí'ff í'eghilativ by si představoval, cue názom zalobc'ů (oc'lvolatelťi) v daíié Prnoze č. 1 íiajdeme dostatek regulativů, c'ue ktei:ť-ch ?ze
parametí'v stavl"i'1- posouďt (kc'lybv tomu tak íiehvlo, p;ik je špahiě celý UPmB, kteíť se aplikrije již ot{ r.
1994. . .). Kazdopádně jako dostatečný regulativ ?ze sq-uzít popis stabilizovaíié lilochv (íieměnitelíiost iíitenzitv vyuzití íiad zásaiií ínffi'u) a Ííidexu podlažní plochy (nenarrišování charaktem okolní zástavby,
nezhoršováín podínínek okolni zástavbi;), kde se rivádí:
4. p Ioc ha sta b iliz o v aná - dílči část úzci'ní. vc ktcréi'n sc stávající účcl a
intcnzita využití ncbudc zásadnč i'nčnit. Za zinčnu sc přitom ncpoviižrijc modcriiizacc,
rcvitalizacc a přcstavba i:izcmí zci dodržcní cliaraktcru zástavby a indcxu podlažní
plocliy. zástavba proluk a dostavba uviiitř stávajícich arcálů,'
Při výpočtu skutečné ho«inoty IPP pro ji2 existujicí zásiavbu se z předmétné základní funkčni
plochy nezapočítávaji výméry pozemků, na nichž má býi uvažovaná výstavba realizoxána, ani
plochy eventuelnich proluk v ulií'ni írontě exislujicích v rárnci ptedmětné základni pltx:hyTakio ziskaná hodnota IPP má při aplikaci na jednotlivých pozemcích orientačni charakter
s iím, že při povolování jak výstavby v prolukách, tak nástaveb a přistaveb stávqjicich ob.jekiů
nesmí $jem povolované stavby:
překročit 50 % původního objemu stavby Ipři nástavbách či přistavbách - €oto omezeni
neplati so připadé, kdy navrhovanou doslavbou nebude překročena slanoiaená hodnota IPP,
je)iž výípočet je popsán výše)naru(iit charakter okolni zás(avby (daný prevládajicími půdorysnými mzméry staveb,
p«x'tem nadzemnich podla2i a způsobem řešení zastře!'eni včemě eventuálního po&.rovi );
zhoršit podmínky pro vyu2iváni sousednich nemovitosti:

K výše uvedenému nezauialo MMR žádné stanovisko, ani jej nijak nei7pořádalo, číi'nz dále zatízilo
své rozliodmití vadou.

[20] Žalobce (odvolatelé) v ráínci odvoffi'ff íiesouhlasil s ne přlš pocliopitelným odčivodiiěnim na str. 37
Pí'vostupňového rozliodimtí, kdy:z článek 8 Přílobv.í::. 1 yqyhl,íšky o UPmB na tuto prol:ílematiki?i (pokud
i7jdeme z toho, ze se jedn;i o proluku, coz měl KrÚ JmK rovněz postavít najisto a od€tvodnit) plně dopad;í, zatímco se ISJU JmK pozastasíije n;td orientační hodnoto?i IPP, pak toto nic neřmá o tciín, zc'la
musí iiebo íiemusí být splněnv následu)íci tři odíá:žky, pi:oto,ze ty nmsí být splněíiy tak jako tak. Oi'ieíítaéní hodnota má jen EÁcí, ze u stabílizovaných ploch se mčize hodnota IPP mínqě oc'lchÝlit, zatffico u
plocli návrliovÝch je hodnota jiz závazná (íieorientaí'm). Pokud Ki'U JmK tv-rdí, ze v Pííloze č. 1 vyhMší
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kv o UPmB iieí'ff í?ivedeii regulatív upr'r'ivuj;cí rníru stavetn'ffho yrí-uzíti jedíiotliiťcli pozemku, pak tomuto
žalobce v odvoláíií oponoval, ze tiín je iniíiiínálně právě oíien čl. 8, věnujicí se IPP. Na tuto odvolací
náínitku Dtuhostupňové rozhodnutí nijak nereaguje.

[21) ST bodě [22] odvoláín ;žalobce i)-týkal posouzení IPP (provedeiié OUSR Aí.'s?iB) Ze strany I%JU JinK. KrU

JinK ve svém rozlioďímti na str. 39 koíistatoval, 4e ,,oi.'čři.í' s?pi'tžr.'no.=;í posti4:iii a yktoto:i>nje se .r i.";.íletlk)o ni'eílei4ýiyi xi pi'ojeáíoí.'é tiokiii>,remtzb'i". Jak přesně však KrÚ JmK správnost postupu ověřil, popř. jak vyvrátil
námitky odvolatelů, se sr Prvostupňovém rozhodnutí nedočteme a v tomto rozs,tlm vythakal zalobce
Píavostupňovéi'nu rozhodnutí nepřezkoumatelnost. Bolu'izel ani na ttito odvolací náínitku Druhostupňové rozhodnutí nijak nereaguje a žalobce se nedoz'vf žádné zdůvodnění, proč MMR považuje tuto námitku za ,,lichou, mylnou nebo vyvrácenou': a tak je Dmhostupňové rozhodnutí
zatěžováno ?.

[22] ZaloLice ve svéí'n íryj;ídrení z 26.2.20l7 (str. 4 - 10) upozoínil íiix nespíaávné označení podzemních
podlaží, jak je předkládal žadatel, a daíié dolc?ížili konkrétnímí 21 odboríiýn'ů skutečnostini (mírai'ni,
kótami, odkazy írtx sžkresQ. Tuto problematiku považuje z;ilobce za velíni Zi{'vTAZNOU, pí'otcíze od
jednoznačnélto stanoveí-ií toho, které patro je nadzeíníff a kteí'é íie, se odvíjí i irí-poíEet ?í»dex?i podlažni

plocln- (IPP). V odvol;'iní (bod 123]) pak zalobce yH-týk;il I<i:U JmK, ze tuto námitku KrU JrnK nijak
nevypořádal, kdyz v oduvodíiění Pí"t-ostupňovélío rozhocinutí (stí'. 39) je pouze jakýsí ,,mímobězn3"'
ii-klad, z něhož se nelze dozvědět, kde se případně odvolatelé ve svých zcela precizních konstatováních a zjištěních mýlí, a proč- je správně pojetí zadatele a proč 1e tedy - dle I<JU JmK - tt-eba

správí'iě oí'ia absurcinost, kdv auta z úí'ovíiě rilice Rezkova príino n;'ijížďí 1121 stí'opní koíistíukci íiad dmhým poc'lzemmm (!) podlazím. Dle žalobce tak zatížíl I<i:U Jí'nK Pnrostripňové í'ozhodmití vadou nepřezkoumatelnosti a toto namítali ve svém odvolánf. Bohuzel ani na tuto odvolací námitku Dtuhostupňové rozhodnutí nijak nereaguje: žalobce se nedozvěděl zádné zdůvodněnf, proč MMR
považuje jeho nárnitky za ,liché, mylné nebo vyvrácené'% ;símz je Druhostupňové rozhodnutí
zatíženo vadou.

[23] Zalobce ve svém odvoláí'íi (bod [24]) vs-tý-kal Ki:U JmK, že í'ffijak íieposuzoi;aal stavbri dle S 25 odst. 1
vvbl,iškv č. 501 / 2C')06 Sb. (,,'vTzájemné odstupv staveb musí splňovat pozadavk-y urbai'ustícké, ai:chitekton?, životínl-io píostředí, l"ivgienické, veteriíián'íi, ocl"irany poví'chovÝch a podzemi'ffch vod, státíff památkové péče, po;íární ochrany, bezpečíiostí, civilní oclhaíiy, prevence závaznýcb liaváí'íí, pozadavky íia
dem'íi osvětlení a oslunění a íl;l zachování kvali'n- píostřei."). Zalobce ve svém odvoffiií dále íiamítal, že
z odůvodnění Prvostupňového rozhodnutí se nepodávalo, jak KrU JmK posoudil naplnění Metodického pokynu k pojmu proluka z 20.6.2013, který vvdal přííno I<í'a)ský ťířad Jiliomor;ivskélio

krajel a kdy stavba vic'litelně íieoc'lpovídajícího objeími neodpovídá pojmu ,,doplněí-ií" stávající souvislé
Z2alSf21X"b 'y-.

Ani na tyto odvolací námitky Druhostupňové rozhodnutí niiak nereaguje a žalobce se nedozvěděli žádné zdůvodněnf, proč je MMR považuje za ,,liché, mylné nebo vyvrácené': čírnž je Dmhostupňové rozhodnutí zatíženo ?.
II.4 Neprovedení navtžených důkazů - nevypořádání odvolacích náínitek

[24] Zalobce v rámci svéhí?í odvol,íní považovali za jedím ze závažných vad postupu I<JU JmK nevypořádání žalobcem předložených dokumentů, l-teré bdy záros-eá rmváeny k dťíkazníínu provedení, a to
odbomého vyjádření Ing. arch. Petra Hubáčka, Ph.D. a vyjádření píof. Ing, arch. Ivana Rullera.

1

.

,,Takora statiba íiía/e muút b)t doplnemiri útaí4u .soiimle ;astaiib) Síu'.t b)t límotor'e une»a ion»edmw úíaiibaim, r tem:< tkii ítnyil iíútúiíor.'eni o proiuce, r.'r'etně pt'rílitk?)í ntírofni Musi se. jetlnat o dtijnejií t'eikti ú v zásadě stejnorodou čÁst Přetlpoáladem je přitomnost nmaz4ít'rx'lí objeletií, které n§aleým a@t.iobem přpdein determimýí objem, z;)Ťťk.xi tz pítdorys nor'é :<tistaíh)i.'
í
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žalobce v odvolání vytýkal, že k nim KrÚ JmK nezaujal žádné relevantm' stanovisko - íieřekl, proč
je dťíkazíiě í-úbec nepí'ovec'll, aíii proč se jiíni íie'ídil, proč je nepovr'i'zos='t'd za vypořádái'nliodné a účastinkum sdělil, v jakýcli pasázícli se zpracovatelé danýcl'í dokumenti:í mýli či hovoí-i prípticlne nepíavdu. Podobně ani MMR v Dmhostupňovém rozhodnutí k daným důkazním píostředkům a iejich nepíovedení zcela mlčí a zatěžuje jej ?.
Zalobce se tak ani od KrU JmK, ;uqi od MMR iiedozvěděl, kde se prof. Ruller mýli, pok?id o posuzov'ts-

íiém stavebním záiněm í-í-jadřuje, že: ,,<.t'elti be:<oliletliie q.iyi.íaí ki'íildii b)'tlleizi piv ob)vitiíe/e i?iýdíotliií polor'ii<y dr'o)doiiikii, a ío iiu iatn)m 4ii?»olxm ti inbeí iiuepeáíiqe po dloidíí.í leta ( xtítii)itz ti liiiignpu rhmaktei i ) 17a/ by a :Jiiisoli
iiQíi.'tžiii objektií. ..", resp. ze je to názor licliý a y-si-ráceíiý.
}IAíR pouze kt'átce zanií'nije (str. 6) posouzem ;ií'cli. Jakuba Kvnčla: ,,Pm poi'or'iitžiií iiá-<oivt iiti sitiioi'áiii T'iladoiiiii Re:<koiti oblednti} kiapk) iii'tid // dot Íiiq tiidi 7akiiba K)iitlti Pli D, poíoir,tiiz, kteie .<c ííitiii) iie:<arzJeho po;oiouitelc (reiioiyioiotiiidio mchzttMoiiirkehn aíelteíví) liodiioti »oiiltid igoie iimi»t'orityiie íítziby í ii.<eiirriiiiii plaiieiii, Jmmkíuuii
okoliii :<ásttu'by ti i.'liotliiost .íitiioi'ížiií pi'edineíiié .íttii'l2y. . . ." K tomuto zalohce riv;.'+i, že daíié posouzení íiehvlo
zádný-m ,,poí'ovnání í-iázoí'ů íia situován?í 'S7iladomu Rezkova" - arch. I%,vllčl X7 iiěm zád?né poros-níuň íieJa iť'ibec s s'ť.še uvedeíiými dokuínents- Ing. arch. Petrrx Hubáčka, Pli.D. a proť. Ing. arch. Ivaiia Rri-

?lera íiepi:acoval (ostatně tyto ne)sou uvec'lenv ;iíii v sezíiamu po?izitých dokaimentčt íia str. 1 posouzeíu)!
Naopak sám ]sa'U JmK zcela opoínemil píxovnat uveclený podklad s jiíiýíni podUadv rozliocim?ití, které
přec'llozil žalobce, ;l opoíneíuil odůvoc'lí'íit, liroč í'iad )'ísú přecuozeným podklaciem íozlioc'ln?ití, ktei"í- t-t-znívá opaáie íiez trv);Ád?řeni ;u:cli. Kl-nčl;i, převázil právě podklac'l získaný od rivedenélio odboríffka. 'v'eclle tol'lO I<íU ?JmK iiey'yliodiiotil přezkorunateln«-m způsobem ?ivedené sqjác'lřeí'ff ;u'cli. Kvnčla jako podklad
rozliochmtí ve smvslu správmlio řác'lu.
U d;u'iého posorizeíff aí'ch. Kvíičla se I<JU JmK rovněz írt-tasí, ze íieíTh postaveno íia jisto, o jaký dmh di:ikazri se jedíiá: mělo-li se )edíqat o znaleckÝ posyidek, nebyly sphiěnv poc'li'ninh pro ustanovei'ií zíialce, nebyl do*zeíi ;:ádni postup pío jeho ustaíioveí'ff a nebylo účastníkúm í'ízení umožíiěiio vznést vůči zíialci

i-iáínitk?i pod)atosti. Ič4ělo-li se jedíiat o jíní c'lmh (kupř. oc'lbor5íé vyiác'lřeín), I<?t'U JmK ustanovíl osobu,
která tak ;ile měla řešit otázku spzic'lající právě do odboi:íiosti I<a:U J i'nK.
[25] Nakolík )e arch. J. Kyíičl ,,íiez,ívislým pozorovatelem" se zalobce iryjádříl v oc'lvoláni v čl. XT. (a odkazují
také X=1Z dále X7 této správíff zalobě) a posouzeíff reíiomovanosti aíclítektoííckélio ateliém je částečně í
subjektiví-ff, resp. zalobce postrádá v Dmhosmpňovém rozhodnutí odůvodnění, n>s čem je teíito závě?r
"vLVR zaloztn (zejínéíia, sloriží-li dané posouzení ;ucli. J. Kvnčla i »IJR jako odčívodnění jeho po«vrzujícího Dmhostupňovélio rozl'iodímtí) a o Co méně je proti aí'cli. J. Kyí'ičlovi renoínovaíiější Ing. arcli. Petr
Hubáček, Ph.D. (kteí'ť pracoval jako pedagog íia Fakultě aí'chitekturv S'UT Xl' Bí'ně X- y{teliéi:u obnovv
pain>ítek a arcl'ůtektomcké rc-c»rby v památkovém prostřech a je - stejně jako arch. Kyíičl - autoí'izovaným
arcliitekteí'n) íiebo proE. Ing. >u:cli. Ivaíi Ruller (nositel Ceíw města &n;i v oblasti arclfftekturv, larireát
medaile Za zásluliy o stát v oblasti himění II. stupííě, Ceny Obce arcl'utektů za celo;životí'ff dílo nebo
Ceíhy Vltsí:lÁmwrs Karfika za zásadní pŤ;u'ios v urbaíxismu a arcl"iitektyiře). Toto bylo jiz i předmětem
oc'lvolací n;íínitky (viz bod [14] odvol;íi'u), kdy však Dmhostupňové íozhodnutf na ni nijak nereaguje
a MMR tak nepředkládá, Pí0č je ,,uchá, mylná nebo vyvrácená': čímž je Dmhostupňové rozhodnutí zatíženo vadou.

[26] V souvislosti s posorizí?nít'n od arch. J. Kynčla uvádí MkíR íia stí. 6 Dmhostupí'iového rozhodmití: ,,Ze
:<ígu"rií poíoii<eiit t2)pl)iia, :<t .zaměi T'zltidnm Re.:<kota ?p ri úoidadu í u<eiiimm plaiiem, leho nrl»aiiiíítJe a arduítktoiiick4 <rtžriieiií plně <tipadá do tlíarakteivi okolii.; :<á.staiib)í. K tomií miiiistei':rti.'o dodávítí, Qe k:mjský i;řad se s přediiiět/!)ím posoií.zeiiíii;r :<íoío.;5iii4 k t'emu:ý miiiistei:rtrio íit.'ád4 :<e konečné posouzení záměru s sydanou územně
plánovac.í dokumentací náleží vzJy pHslušnému stasrebnímu úřadu." Obecíiě bv konstatování, ,=e
,,konečné posciuzení záíněm s yryc'laíio?i úzei'ní'iě plánovací dokumeíit;icí íiáleží sr'zdy příslušííéi'n?i staveb-

í'iíím?i ťířac'lu" pi'avdou bylo, ovšem sr tomto případě tomu tak není. I(?í'U JmK vlastně OUSR A:iAiB .a
potazmo tak právě i příslušiiéími stavebnímu úřadu siŤm Pí'irosmpí'oiitn rozliodnutini ZAXnZNE
íiadiktovává, ze predmětný stavební zámě?r s iq-danou území'iě plánovací dok?itneíitací v souladu je. J ak<je zde tedy reálíiý píostor pro stavební úřad pi:o jiný názor? Je otázkou, íiakolik tento mylný závěr Aí»íR
ie vadou řízení, popř. zatězuje roz}'ioc'lnutí nicotíiostí (viz dále) íiebo zda spíše dále svěc'tčí o tom, ze
MMR irypořádání odvolání íieprovedlo řádiiě.
í
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[27]

Žalobce se ve svém vyj;Ádřeíií do í'izeí'ff před I<J:U JínK odkazoval í íl21 ímtnost zajištěm' kvality bydlem'
(zejména, má-li jedí'ia ze obí-t=atelek přes 80 let), kdv by důsledkeí'n í'ealizace záí'něru zejméíia bvlv pocit
stísíiěnosti při pohledu z obytíiých mismostí do betonové zď, s-<:razné omezení tŤlileílu íia zelení- liorizont, tráveí'ff volnélio časri íia zalií'ac'lě, jehoz jec-lí-ru straí'ru má tvořit masa iq=soké zcli atp. V í;'imci daného
zalobce íiavrhoval I<rU JmÍ'y k důkazniinu pí'ovedeí'ií sínmkl- současí'iélio sta's-c'i s irý-l'iledet'n do zeleně
z domu zalobce a p't'ik sí'ffmek s odlíadem buclo?icího stairu (fi»ta jso?i obsažena i s= čl. VIII. odvol;íín). Zalobce v Píi=osnipí'ovét'n rozlioctíutí postrádal vypořádání výše uvedených námitek a důkaznfch návíhů a takovou absenci považoval za v:idu íiapadane?lio í'ozhoáqutí. Touto odvolací námitkou se však
nezabýiral ani MMR, čímž bylo zatíženo ? odvolací řízení i Dmhostupňové rozhodnutí.

[28] Zalobce ve svém podání z 18. 1.2017 ki:ajskému úíadu navíhl, aby žad;iteli íiařídil (kupř. dle 'S 53 odst. 1

SR) předlozit ob'jektivní vizualizaci jelio stavebního z;íměm z boku, kde by zároveá bvl vídě?t plně í
dúm zalobce (tzn. pohled z vťchodní stram'), popr. aby íieclial takovohi viz?ializaci KrU JmK sáin v"'í-hotovit a c'lané pak pí'ovedl dť'ikazně. Zalobce v Pí'vostupi'iovém í'ozliodí'uití postrádal vypořádání výše
uvedeného důkazíního návrhu, kteí'«- molil všei'n ještě jasíiěji í?ikázat, n;i jakori í'nasu }'nnoty bv se ínuseU sotssedé (včetn;e žalobce) celý zívot d;rvat, a takovou absenci povazoval 221 y?? řízení. Touto odvolací námitkou se ovšem nezabýval ani MMR a jeho Dmhostupňové rozhodnutí, čímž bylo zatíženo ? i odvolací řízení.

[29] S' odvol;'uií (bod [5]) žalobce zinffi'i (a na fotkácli i demoíistroval) objektv s- :'ííasm'3-kově (íX-nl na uliďch

Fraíitišk3= Stráíiecké 4-10, Seďákově 19 - 31 íiebo )íaheíiově 3 - 9 a 4-10, kde 'záíiná stavba nesq-stcípuje
nad zacln?í hranu sousednicli staveb, ptali se, proč případíiě dané íiebylo iiezohledněno ve správnich rozhodn?itícli. Na tuto odvolacf námitkou však sr Druhostupňovém íozhodnutí rovněž odpověd' nenašli.
II.5 Nevypořádánf dalších odvolacích náínitek
[30] K 0501)ě (sloyq- AíMR) ,,nezávislélio pozorovatele" Iíig. aích. J. Kvíičla se žalobce iqr)ácfíl ve svých

podáních z 26.2.2017 a 11.6.2C)1'.?, kch=- ínj. íiaín?ít;íli skutečnosti/pochybnosti kjeho objektivitě (viz
íiacfliniití'ff veřejí-i zakázk;i íia cell-em cca 15 mil. Kč s názvem: ,,Uzeíní'ff smí?Lie a ?Aknializace Zásad

úzeí'rn'nt'io rozvoje Jiliomor:ivského kíaje" pro I(í'U JmK - tedy prvostupi'ioiry or5rÁn, ktero?i i:'vlu:ála spo-

lečnost I(NESL+K'YNCL s.r.o., kde ;u'ch.- Kyíičl vl:ishí 4So./eí podil; arcli. Kíiíičl coby y'yzíiavatel podob-

íiého stylri jako arcb. Pilař a jeho, zde posuzovaíiý- stavební z;íměr na Rezkově - ploclíé střecliv íia stejné
irýšce co hřebeí-i střechy sousedni stavby, vměstnání patra navíc atd.) i k obsahu jeho dobrozdání (kupř.
ze se meritoríiě í'ffijak nezabýval tffin stěžejním - ínohutnori zahradní částí íiovostavby).
[31] Zalobce 'I- odvoláí-ff I<a'U JínK i5-týkal, ze zatízil své rozhodování vadou, kd)-z ďané náínitky nijak

íelevantně nevypoř'ádal (íía stí'. 4C) Prvostupí"íovébo rozhodíiutí I<a'U JmK přímo liřizíial, ze se jiini ,,iiebiide <nl»)rat, iieboí' le poia:<tge iiiu těinío iie4»oinlm oíobnoíítm pi>íobuim r obla.yh íiid»iíektiir) :<a :;tcla iierbodne") íS
podobně se bolmzel zachovalo i MMR, kdvz aí'ff oí'io ve svém Dmhostupňovém řízení na námitky žalobce nijak nereaguje (nezdůvodňuje, proč popřává sluchu jen některým architektům, zatímco jiné přehlíží) a přezkoumatelně nepředMádá, kde jsou ,,licbá, mylná nebo vyvrácená': čírxsr. Dmhostupňové rozhodnutí zatěžuje v,4?.
[32] Zalobce se ve svém podáí'ff z 18.l.20l7í rovněz irvjádřil k toími, kde trí-jádření Ing. arch. Petra 'iX:'olfia
(zajištěíqé zadatelei"ii) iieodpovídá prasad;e (zejména v tom, ze by z;íměr mrisel ,,ve všecli irýznamnýcli

hlediscích" odporoví'it územ.nímu pMnri, kc'ly naopak stačí uz jeden nedodrzený aspekt, abv šlo bez dalsffio koíistatovat porrišem' ÚPmB), ale v Prvostupňovém, ani Dmhostupňovém rozhodnutí nenacházíme na toto jakoukoli reakci.
[33] KrU JmÍí zmšil odvolací rozhodimtí OUSR »ThíB vlastně z tol"io dťivodu, ze jeho odúvodíiěíž posou-

zení soriladu s UPmB povazuje za íiedostatečíié a věrohodně neodůvodněné, kdyz se OUSR MMB
údajíiě nedostatečně 's3rpoi-ádtil s prověřeí"iíí'n (ne)navýšení objemu stavby o 50 o,/o proti stávající budově
(viz stí'. 34 Pi'voseupňového rozliodímtí iíi fine). Zalobce X7 bodu [20] odvolání íiaopak v7slovil přesvědí
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čeni, ze PLNE POSTACUJE, aby stavebíií zíiněí' nenaplnil uz í jen jeden z aspektů n;ile;):itosti indexu
podl;izíií plocl'i)- 'r'i p:ik íiernůže splnit aí'ii IPP jako celek. Z danélio vvpl«-t-;í, že OUSR A'íAÍB se neí'nusí
zr'íL»ý«tst CIO detailú spLíiěíffin všech tŤi podi'ninek IPP a pokud se případně í'iezabýaval podí'n?ííikou

(ne)íiai'ýšeíff objemu stavbv o 50 o/o protí stávající budově?(pr.otoze
ta se má dle všeho uplatnit jen u ná:=vě,(p4o'
OUSR MMB, protože plně postačovalo, aby
staveb/přístaveb), pak toto není vadou rozhodnutí O'CJSŘ

OÚSŘ MMB konstatoval porušení byt' i jen 'jednoho parametm IPP.

Pokud žalobce správně cMpe Díuliostupňové rozhodíu'ití (str. 5 předposlední odstavec), pak stejný
názot jako žalobce sdilf i MMR - tedy že není na závadri u tohoto stavebmbo záměm nevyhodnocovat navýšení objemu stavby o 50 % proti stávají«j budově.
Pokud však I(í'U ?Ji'nK (viz kupř. stí'. 35 Pt'vostupňového rozliodnutí) zalozil své Pí"írostupňové rozhodímtí íia toin, ze se íiaop'tík tato podinínk;i s7hodncicovat t'nusela, a kvůli toí'rm zi:ušil í'ozhodí'iutí OUSR
MAíB, p;ik je zjevné, ;že Prvostupňové rozhodnutí je založeno i na špatném právním zálďadu a
Dmhostupňové íozhodnutí z toho nevyvodilo žádný metitomí postup vůči Prvostupnovému
rozhodnutí.

1341 Zalobce v pí'vostc'+pí'íovém í'ízení rozporoval ?íiterní sdělení bez č.). z 6.12.2016, kterŤm si KíU JmK
inapoval pro íiěj íozhoc"?nori oblast a íiáslecliiě z íiéj 1-)l-OZOX-al inerítíxni z;ívěrv pro své Pí'i-ostupňové

rozhodímti. Vzhledeín ke staíiovisku I<?t'U JmK2 a tomu, že daíié imerí'ii sdělema je píxlUaclem řízení, íia
němz p;'ik správní oí'gán zalozil Pn-ost?ipi'iové rozlioc'lírutí, bvl oprás-néí zájem ž;ilobce věc'lět, kdo a sr
iaké míře se na vypracování Interního sdělení spolupodflel, jaký mají k věci nebo účastnfkům
poměr, jakou mají odbornost, zda k tomu mají formální správní opíávnění (síov. princip jedné
úřední osoby). Z záctnélio pociMadu z celélio dosavadí'íiho řmeí-ff íielze í'ůc z vj-še uvedenélio odvodit iiebo postavít í'iís )isto?
K této odvolací námítce zalobce »i"ííR za?ijalo negativíu: postoj, kclyz na str. ' íníí'iilo, ze ,,i?koii pmW]»!

přeíl .<tilitřjeiiíiii pi<e<kiiiiyiiélro iYzeiyi. k iiěiiiiíi tlo.Flo 4isiieseiu>h k?r'tysM]io i;řtidii í'. j.: JA-IK 1 76695/2(H6 %C t'bie
12. i2. 201 0. úp. :<n. .' S-JíS-íK 1495 03 / 20 7 6 / O L TPSR Nejet'bitilo se tedy o iiií.«íiit .Feíi'eii4 reúpektjre ohledáiií //a nílě
íaiiiein i t »rii) »/ii § 54 piaiiiizho řatbi pioi uleiie i pi'e.zkiiiiiiieiiz i'i:,ein ale o :<íipítem podkladii prmíntho oigtziiii k pioiíedeiu pádbe;ne/iri posoii:<eiiz re »iii)dií § 95 ndít 7 piariidro radii Z obíaliii piíii I:<e dnr odií, ,He ig pdimlo o :gi:it'oioaiu +htiiakterií :<aítai'b) r' loktilúí' iiht Re:<koi'a {/ Bol»iiJtit'tr -Maittiiií )ako podklatiií pio dalii poíii.;oraiii .<dti prezkiimiié H..zeiií s,alitfit a iiikolir'."
Tec'ly odínítmttí odvolací námítkv ze stranv AaiTh'íR vs-cházi ze závěí'u, ze se toliko jednalo ,,o ziišt'ování
cliaraktem zást='ívbv X7 lokalitě ulic Rezkova a Bohuslava »íaí'tiíiú jako podkladu pro daE'í posrizov;íní,
zda přezkumíié řízeí'ff zahájit či íiikoliv." ?Jak ale vyplý'i-á z Pí't-ost?ipňovélio rozhodnutí, bylo d;uié posríszováno za ,,šetřeí'ií" a z něj y7vozovám- meí'itoíní závěíq- pro mši«:Á Pí'i-ostupňové rozhodí'mtí (viz kripř.
str. 33: ,,Kk" piv posoií:<eiii prostoroi stmktm) Ř:<emí prot'edl .»aetřeiií na im'sh' saii»i, /' i;qemí me<i idici E2í<koi'oii (I
Bohuslab'a íMartiiiA, a do.=pěl ke yiítěiú, pe thartik.ter i;zemi l-ze defiiiovítit. jak?o bielmi it>-<iioivd)í." íiebo stí'. 30: ,,Ki{ido»pěl k mž.<om, ':<e síai.ih)i r.' posu<ob'aném z2<emí jsou r'elmi i'o.(maiiité a posns2oi'aiití ]ilar.íiií hmoía objekhi sttii'l2y odporiída obr)úiiiii iiad:<uniiiJ čaííi hlar iiid» liiiiof o%ektii .xtaveb ri okolnim /btem/, ted) tliaraMein okoliu .zaítax /,!) ", podobně i stram- str. 32, 35, 3-1, 39).
MMR a s ním i Dmhostupňové rozhodnutí se tak mýlí a činí nesprávné závěíy (s negativním
dopadem na žalobce a jeho odvolání), když Inteíní sdělení bez č.j. z 6.12.2016 banalizuje a činí
z něj 'jakýsi dočasný jednoúčelný podklad pxo další posuzování, zda přezkumné ř"zení zahájit či
nikoliv, když toto sdělení a jeho závěry jsou plně využívány i po zahájení přezkumného řízení a
dokonce v Prvostupňovém íozhodnutí. Vlastiqě si tak Pí-XTO- a Dmhosmpňové rozliodnutí vzájeinně
odpomjí.
X7«-še uvedeíiým tak rovněž nedošlo ze strany MMR k vypořádání odvolacích nárnitek, obsažených v bodech [6], [71 a [8] odvolán4 a i tím zatížilo MMR Druhostupňové rozhodnutí y.?.

Stt. 40 Ptvost?ipnoveho rozhodiuiti: íí Ti.cedma interm sdelem úMejeiri uzetiimbo pl.arioziam, kteí'a. 7sou sriucastz .pzsu pre.<Áumnebo i'i:<iry.
b)il+r r2).'l?íoíoi'em im :(áleladě posoii:7ení Aole4etií.'em arthitektň tohoto oddělení a iía sděleiíich xiz'etlet3ýy'h. je I:ioiíqe asoba, jeteírž toto stlěietí ql.'dúltr."
'(
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[35) Zalobce (viz čl. X'I. odvolán?í) iH-týkal K?rU JmK jel"io íieobjektivní (az íiel-ritícké) vs-pořád;ííff námitek

odvolatelú vúči arcl'fftektonickéí'rai íiávrliu p.íaei'nětnélio záměm od zii:ch. Toínáše Phre, kdv i toto souvisí
s tím, zda stavební z;ííněí splí'uje í'íároky UPmB. KrTl JmK odínitl náínitkv i proto, ze arcl'útektoíncká
kanceMř Kulia & Pilař aíchítektí s.í.o. JatiY meq.i iiejot'ei'ioi.'tii4€ t'eáé titeliéry (I iitipH]ekl ii4x"/ti iii Gi'aiidpii.'x: art.hjte?kíi».'% coz zalobce rozporos"rsl jako íieobjektivni spr;íví'ff rozliodovíu-ff s pochybnosti o nestrannosti

KíU JmK, kdvz se tento takto apoteózně3 StflX-ěl na stranu zadatele. Zalobce tak I%%l:U ?JnlK vytýk;il, ze zalozil své í'ozliodnutí íia í'ieadekvátníi'n zdťivodněíií, kteí'é nemá opodstatnění k předmětnému připadu a
nevypořádává námitky žalobce coby odvolatele k aíchitektonickému návrh?i sousedm'ho stavebního záměm a jeho splňování náíoků UPmB.
Touto odvolací námitkou se však MMR nijak nezabýval, Druhostupňové rozhodnutí neobsahuje žádné vypořádání této odvolací námitky žalobce, nepřináší tedy žádné zdůvodnění, proč ji
MMR považu'je za ,Jichou, mylnou nebo vyvrácenou': čímž zatěžuje Druhostupňové rozhodnutí ? a pomšením zásady íovnosti stran správnffio řízení.

II.6 Nevypořádání náínitky systémové podjatosti

[36] X7 zájmu pí'ávní jístotv zalobce učuiil,předmětem svélxo odsro}ání i odvc"+láni proti s-"í"poŤáclání jejicli
nimitkv tzv. systémové pod'jatosti. Zalobci bylo pí'ostíeí?lnictt"íin Ki:U JmK postoí?ípeno jak Sdt'leí'íi
»íinisteísti-a pro imstní rozsroj č,j. »DJR-19824/2C)17-83/ 1332 ze c'lne 16.5.21-.)17, tak pak Sdělení I<í-U
JmK č.j. J'ííK 94{?')98/2017 z 27.6. 2017.
[37] Právní řád zádá, aby usíieseí"ff představenélio se ozíiámilo všem účastí'ffkům řízení a zejména 0501)ě,
která námitku učií'ffla, a této osobě, tedv ťíčast?níkovi řízení, pak také svědčí právo podat proti usnesen?í
X7 zíkoíiné uiůtě odvolání. Zalobci však žádný z rozhodujících oígánů nedal žádnou možnost
řádné odvolání podat, tzn. v řízenf bylo o podjatosti rozhodováno nesprávně, a ani Dmhostup'ř»ové rozhodnutí se k oďvolací námitce systémové podjatosti nevyjádřilo.

Důkaz: pí-edložení celél-io spr;íx=mlio spisu přezkumíiébo řízení, jeho;ž součástí by= mělo být i sděleí'ii Mi.nistersttra pí'o ínistní rozvoj č.j. MMR-19824/2017-83/ 1332 ze dne 16.5.2017: 21 Sdělení KrU
JmK č.). JMK 94098/2017 z 27, .6. 20'l7

II.7 Pomšení zásady přiměřenosti a zdrženlivosti + námitka NICOTNOSTI
[38] Zalobce je pí-esvědíEen, ze přistup KrU JmK nesplňoval zásadu přiměřeíiosti a zdrzeí'ilivosti ;iktivíty
přezkumíiého orgánu. Dle rozsudku rozšít'enélio senátu Nejvs-ššího spí'ávíffho soudu sp. zn. 2 ?As
74/20 1 3 - 45 je Jřezlenmiié ří<eizí chtžpáiiojáo výjimečný institut <asahnjúí do práríiífistoíy ti iialytých prtu'
:<íijo:<eiytli pitir'wiour)m io:<liodiintiiy 4íraiiidio or,,anii )e iie<bytiie potlmmk) pro tphktici tnlioto glimctiieho iiiúhtiitií
p)'klátltit resti-iktirině (i,ýfimk)je ířeba t,2)'kládat i;:<ce)" a dle í'ozsudkyi Nejvyaššího spíávního souc'lu ze dne
14.2.2008, čj. 7As 55/2007-71 zase platí: ,,Přes<kimiiié ří<eníjc xríimořádným procesním prostředkem
do-<orHho prábiti, nikoli oprasrným prostředkem, jeho:j ptjiiioqýiiz :<iitikein.je :7tdo4eniprár.'iúho iitživkn ffaíltitele iiti
»icritoriiípmjednátú i.'ái." PŤezkumné orqáns: bv mělv pí'istupovat ke zrušení nizšícli rozhodíui6 jen ve zcela iijimečných - í'nimořádnýcl-'i případech (kupř. opomeí'aití mezujícíbo souseda v územnim í-ízeíí, srvdání rozhodínití nekompeteíitnín'i orgáíiem nebo lu'ubě vadným zpčisobem), í'iikoli i v i:elativíié bězii<-cli
věcech, kde je prípaůá nelegálíiost spoíí'iá nebo závislá na subjektivněBsíc}'i posouzeních.
Ze)me+ia ve spoleiii se spekulu)icim 'x'a5a)adrenim '?{?i Jml'y na str. 41 Prvostupnoveho rozlioďnuh, kde la'a) zalobc?im ríka,
že vlastně maií masivni zástavbu na sousedním pozemku chtít, protoze tak ptípac'lný další iiabyvatel olrjektu zalobců bude mít
při reko+istrukci volnější pole pčísobnosti.
1
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To ostatně potvrzuje i další judikatrira Nejyyššího správnfho sorid?i, í'nající 221 to, ze pí-ezkrimí'íé řízení má místo pouze tan-i, kde dcijde k vyd;íi'ff rozhodimtí, l-teré je v rozpom s právním předpisem, přičemž se musi jednat o ,, iednoznačný a příkrý rozpor s iednoznačnýíni ustanovem'mi zákona neumožňuící'mi výkladovou volnost či nedávaiícími prostor k uvííenr (rozsudek Nejvy.ššího spr;ívíiího so?idu ze díie 23. 1. 2C)14, č. j. 2 i{fs 67 /2013 - 53). V předmětné věci však existovala výlďadová
volnost a prostor k uvázení o tom, zda posuzovaný stavebm záměr odpovíďá charaktem okolní
zástavby a nenanišuje ji. J ak ostatně dokládají i íp'red}ozené názory architekm z íiěkolika stran, rini oíí
se íiedokází shodno?it - tec'ha o nějaké jednoznačnosti zde nelze l"iovořit, stejně jako zde íielze hovořit o
totn, ze bv zde íiebyl prostor k uvázení.
Právě X- takovýcl'i zfflezitostecli bv měl nadřízeíi«- e»rg;'in i:eagovat toliko íia zcela 'jasná (kupř. jiz jen ze
spis?i se podávaiící, iievqrzadující další odborn;í zíi;ilecká posouzeni) a závažná porušení zákona, í-iikoli

na 3- do ?u:čité í'ír>- spíše sub)ektívněj?;í íiebo íia sporíiosti irí-cházející ,,pouze" z rozdílnélio s'ýkladri
právní í'ioí'mv, kdy by na ínistě bylo spíše s-5-uz'ítí zás;idv ll'l d?ibio ínitius, tedv při rúznéín vřlďaí:hi nebo
í'ozdíhiosti nálíledu na stejíiou véc, ačkoli oba n;í}íledv mají své rrstÁo a zákoníiý podklad, 21 setrvat na
tom, aby pravomocné íozhodmitf nebylo íušeno, popr. claíié íiecliat rozhodíiout soud v í';ímci řádníě
(íiikoli tedy mimoř;'idné) a pí'edvíciané procedurs- X- 1xx'íc»b;e správí"iího so?ic'lnictt'í.
[39] l)řeífevšíín X- souvislosti ciť-u'azem íia zachováni právní jístotv a důvěív v prás-o by se z přezkumného
řízení neměla stávat další instance - nei'nělo by zanikat to, ze je to mimořádný dozorový pí'ostřec-lek
a mímorádíiost spočívá prás-ě? s- tom, že buc'le aplikována Pí:O íie)křil-lavějsí případv nezákoiiíiosti. Ni)ak

íieomezen;í instaíicni oclyaíia Liy v opačném liřípaclě mohla véSt, (a v našeín i vede - vzdyt' sorilad
s UPmB posuzovaly luied čr5-ři ťsŤední stupně: stavebí"ií úřad U)-íC Bíno-střed -> O('Illol' úzeím'ffho a
stavebního řízeín AGvíB -> Iůajský úř;id JmK -> Aíinisterstvo pro místi'ff rozvoj) především
k neúměíí'iéínu prodluzování vlastního řízeni, coz by ve svém důsledku zcela iiepochybíiě poškozovalo
)ak práva )ednotlivýcl'i účasti'ffků, tak í veřejný zájem. Soricasná koíistmkce í-ádíiý Cll opr;ivn«-cb prosúedla:í ve spr;Ávnim řád?i, jakoz í předpoklac'll- liro jejich úspěšné uplatněn?í, skÝt;í účastí'iík€ii'n ;'ízet* dostatečné záí'riky ocl'u'any jejicli subjektivnicli práv, která mohou být s- souvislosti s éiíiíiostí orgánú veřejíié
sprát7 dotceíia. Uz jen z tolio pobledu, .že obecí'rí c'lvojinstaíičíiost spí'ávmlío Ťizen;í je vlioc'liiě doplnéíia
mozíiostí přezkuínu spí'ávnícli aktů, a to v oblasti soudnich=í spí'ávnílío (tzn. ze účastník se i'nčize sirýcb
práv doínáh;'it u celkem čtvř instancí, popř. i pěti započít;ín'ie-li i stízíiost ri Ustavniho soudu, popř. šesti
p;'í stízíiosti k Evropskému souc'lu pro lic'lská práva ve Strasburku) přeciurc?ije přez)aaíníié řízení opravdu
)en na vý-jímečné prípady - a výjimečnost (mimořádnost) v této věci dána není.

Dle »í:'JR ,,jedíioznačně i7-pha-vá, ze íiázor magistrátri neí'ff správný. Záměr je dle íiázoni krajskélio úřadu v sorilaclu s ťizeinním pláíiem a odpovídá svýtni p;ií'ametry cbarakteí'?i okolín zástavbla." Daíiý jeden
odstavec z ?í'uhostupňoiiého rozliodi'uití (stí'. 6) však ďe ,žalobce íieskýtá zádné přezkorii'natelíié přímé
posouzeí'ií odvolacích n;íínitek zalobce 21 odvolatelů ve výše uvedeíiém smI-slu a opět jen odkazem iia
Pí'vostcipňové rozl'iodnutí odvolání zaínitá.

[40] Žalobce je iiac'lále pí:esvědcen, ze spi:ávní orgáiiy jsou povií-iny přistupovat kmšeí'ff pravomocíiýcb
i:ozliodímtí iiejen opatmě a zdrženlivě (tj. výlučně v nezbytíiýcli a opodstatněí'xých přípac'lech), ;'íle téz s
(o to více) důkladným odůvodněnfm takového postupu; jelio so?ičástí bv tak iiezbytíxě mělo být
přesvědčivé v"ysvětlení tolio, proč, vzdor očekávíí'ff respektu k dosavadni rozliodovací praxi a dvouinstančnosti í'ízeiií, bylo í?ozliodímto ve ,,třetí" instaíici jinak. Odůvodnění Pí'vostupí"íového rozhodnutí a
následíiě i Drrihostupňovél-io iiení dostatečné, neírypoí';ídává se s uplatněíiÝmi náínitkaini či dťíkaznííni
návrhv í'i íieobsahuje pžezkc+umatelné dť'ívody.
[41] Zalobce n'iá i:ovněz za to, ze by jak zejména Ptvoinstanční, tak X7 návaznosti íia to i Dmhoiíistanční
í'ozhodnuti trpí NICOTNOSTI. Existuje dlouhodobá slioda liteíatriiay i )udikanu'y íia tom, ,=e v přezkumném řízení se můze zkoumat pouze otázku zákoiiíiosti. Není zde tedy zákoíiem dáíia pravomoc
posuzovat i věcíiou správncist přezko?imávaného rozhodn?iti (sí'ov. rozsuáy NSS č.j. 4 As 20/ 2013 nebo akt?iální 1(') As 89/2017, kde se přímo aá: ,,NSS podoí?ýká, :ýe 4:irtži'iií řád ro<li.Fiýe řádi ti mimořtžtlií
oprmiié prosíi'edky, pi'ib'emp othioltžií. je řtždným oprtwt4ým piúsíředleem, <tiíimb'o pře';deimiiié ří.<etíje oprm'q ým pokrtičobant pro íííedkein mtmoiadn)m Zaroi eiř le tábti <diiras<im, :<e prtgtw řtid // )ednoí/i2)di opram)tb pio«třetlkií tlůJtdiie
í
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io':<híige io:<útili pi'e:<koniiimaiii iitptzdciielio piai ndio io<hotliziiíi Ztzhmto pio odr o/thi ioi:<eiu plah, %C odi'olací praiiiu
oigan pie:<koiiiiiúr a )ak íoiilaíl iitiptideiidío io<lliodiiiíh (7 /C///// přeílrhti:<«)itd»o á:<eiii » piabiiiiiii pioetť?piíB íak ttike r'čtiioii
sprtži.oiio.ít iitiptideizélio iri<]iodiiiií4 v přezkumném Hzení se hodnotí toliko soulad napadeného rozhodnutí s právm'rni předpisy (Á'ivi'. § 94 odsí. 1. § 95 oílst. / a § 97 odsí. 3 @rár'iiího řtždu). Toíé:i. doi.'o<iýe i otlboriuz Ižtemtiii'a, áíei'á iitítždi: .:je l-n?.'a ro:ztljl oíl otlr'oltirílío ;í<eii,í se i' pře<kiminéiy H:<eiú neposuzuje syěcná správnost rozhodnutí (§ 89 odst. 2 srěta dmhá), byt' hranice mezi zákonností a věcnou správností je
zejména díky základní'm zásadám činnosti správn?ích orgánů značně tenH (T'eílrti/ Joseý,' .?';prtži;iií
fižrl komeiittžiŇ Boiiti Poj);goii, II. akíiíalizor'tiiié t.í ro:<.Fiai=eiié i.'yílání, l)rahtr, )012, .v. 802)."

KíÚ JmK však zievně překročil meze přezkumného řízení, když přezkorimal soulad umist'ova-

ného záměru s územn?ímplánem a rozhodnutí odvolaciho orgánu zrušil fakticky proto, že do-

spěl k závěíu o (věcné) nespíávnosti poso?izení záměru s územním plánem. Tato otázka je zjevně
otázkou věcné spíávnosti (souladu irý-sledíiélio řešení kauzy s tn'notiiým právem a veřejnÝm zá)mem) nikoliv zíkoíiiiosti postup?i odvolacaio správnilio orgáím. Uvedeííé je dokoíiale ilustrováno nejen čistě
hmotíiěpráví'níru jlvahami I<?t'U Jt'nK v celém texh?i Prvostupňovélio rozhc..íc'lnutí o souladu záměru s

územním pl;ínem, al.e zejména jeho závěrem, kter< í'ná ,,zav;izciia;it" odvol;icí orgán v dalším 'r'ízení (str.
41 roz}iodnrití I(íU JmK): ,Jak < i?íý.ěe iii.'edeiiého i;)pjýr;á, iie<tUeoiinost ro<bodiiiiíí OUSR iSí.MB t'j.
Aí?AíB/0:)86473/2016 s<e íiiie 25. 7.2016, .p. <ii. OUSR/AííMB/O)14 ).50/ )016, @i2solmje?4ge
-<jméiia
@me= dí2)ibiié liod) [ oSR A.J
iio«em íoiiltit'lu íttiib) í pAyíii)iii t'aPmB, @iiiobeiie iieíloitatebiic :qt;tói)m síaitiii rěri I kd)z OUSR
1í?)líB i io</íodiiiút i') Jotiiě iieiii edl yLb stm bt/ le i io:@oiii i plahi)m UPiyB, :< odin'oíliiůu io.:zhodiiiút to pwiio i')p/y'a, to:0 @iisobiqe
rie b'ti<bě iia iísíaiior'eiii § 90 pi'm;r. ti) a b) starebiiílio s<tžJeoiia,yikosí4 i iistaiioiieiii g "-8 .'f>rtžr'iiRío řádn,jeho iií:sttžkoiiiiosí."

Pí-ezkumné rízení íieíií opríss=ným píostředkem, )c'le o dozorči prostí'edek n;idřízeného orgánu i:'ůíEí or5,ánu podřízeí'iému. Proto xs;x«:IŤ;zený «xgán íiei'ná pí'avomoc zasálino?it do kompetencí podřízeného orgámi
tísk i'ozsáhle, ze ínu ,,naí'ídí", jak má í-ešené hmotnépráví'ff otázkv posoudit. To íúU JmK při vs"dáílí
i:ozhodímtí nerespektoval. Ve svém dťísledku je jelio rozliodnutí faktickém rozliodnutím ,,plnohodnotíié tíetí instaíice" ve spí'ávním řízení, kteí'é však je podle správního ř;ídri porize dvouiíistanční. Roz}'iodiiutí KrU JínK je tím p;ídeín cue názoíu ;zalobce excesem z jelio pravomoci a .lako takové je nicotné.
Dalšíín výzíiaíníxýi'n c'lčivodei'n jehí?+ i-úcotnosti je rovíiěž fíikt, ze je právně í'ierealizovatelné (í: 7'r odst. 1
spi:ávního řác'l?i). Orgán, kteíý provádi přezk?iínné řízení totíz s- rozhodnutí, irl-slovuje právrú nÁzor na
nalezené vadv pí-ezkouínávaíiého rozbodíiutí. Teíito právíií í'iázor je závaznÝ pro orgán, kter«- íná rozhodíiutí srv«:Pruié v přezkumném řízeíií íealizovat (§ 9-/ odst. 3 SR). I<rU JmK s"'s-slovil ve svém rozhodím-

tí ,,závazn«- pí;íví'íi názor", ze uinist'ovan«- záměr je T17 souladu s území;m pMnei'n. Z pohledu píáva íiemůze být pro odvolací správn?í orgán nicotné rozhodnutí i3-dané I<rU JmK závazné pro jeho úvahri o
soriladu z;'iměm s úzeí'nmu-n pláíiem. Přitom tato věcná úvali;i I(í'U JmK je )edinýín důvodem zmšeíií
odvolacíbo rozhodnutí. Není tedy podle platiiého pí'áva zpťisob, jak realizovat rozhodíiutí Kí'U JmK
v-i-dané X7 pí-ezlaimném ;.ízení takovŤm zpčísobeín, abv Xjsledek bvl X- soriladu s píávem.

[42] Pokud by soud íiaznal ze se zde přes vj-še rivedené o nicotnost íiejedná, je to kazdopádně další vada
jak Prvo-, tak Druhostupňového íozhodnutí, resp. vedeného íaízeí'ff.

III. Návrh na přiznání odkladného íií"inku žalobě
l

[43] Zalobce tíínto čini návrh na přiznání odkladného účinku této žaloby vťiči Dr?ihostupňovémri
rozhodmití, tzn. vůči rozhodímtí Aíinisterstva pro ín?ístní rozvo), Odboru územíiě spíáví'ffmu, č.j. .'vlAííR46323/2017-83/3357 ze díie 31.5.2('.)18.

1441 Nejen zalobce se nalézá v situaci, kdy bez přiznáru: odlďadnélxo účinku by rozliodov;'J OUSR »íAíB, a to

na záUadě sŤsledků dle zalol:íce nesprávně posouzené věci X= rámci přez,kuíruiého řízei'ff. Dle v'šeho by
neměl jiíiori i'nožíiost, íiez kladíié úzeinní rozliodnutí stavebního úřad?i UMC Bí'íio-střed potvrdit. Stejí
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ně tak )e prtís=ti;epodobné, ze íiena)de právní prostředky 1];l to, abv ,,své" správi'íi Ťxzení přerušil do dcibv,

ne" o této zalob-ě rozliodne I<r:ijský soud s- Brně. Pokuc'l 1)v však' do ciob>; í'ozhodnutí OUSR ADJB kí';jskť- soud o žalobě íierozliodl a následně ji i"'t-liověl, l)vl l)v zde píávně spletitý stav: íia jedíié stíaííě pravomocíié územíff rozliodnutí č. 136, n;i jehož základě bv zadatel molil zádat o stavební povoleí'ff (možná
jiz i rozběhlé iiavazrijící stavební í'ízeí'ff), a íia dmlié do tolio vstuprijící znišené rozhodímtí ADvíR, na jehož základě ovšem ale k nabytí pús=rú mocí UR č. 136 cioslo.
Neiií v zá)mu mkolio vzí'ffk situace, kdy bv OUSR 'yLMB svtitsl nové rozliodnutí, kteí'é bv X- r;imci nutnosti (neb jiin íiic jiného právni řád íieuí'nozňuje) íiapaď Mobce X= rámci správíiílío soudí'úctví, a tak bvclioin íněli st;iv dvori, mo;žná soubězně běaícíclt so?idníclx řízeí'ff s dle všeho velmi podobným obsaliem:
jedno rešící pí-ezkumíié řízeín a jedno píl:ívodní ťízen'iní říízeíff.

Dle presvědčení zalobce l)v v zájmu efektivní jristice a zajištěm liříst?ipu k pi:ávu bylo na místě, alry takový konflikt časově se protína'jících mzných právních 'jednání a íi;i íiě iiavazrij?íí:íclí lxáví'iícli c'lůsledkťi íievzníkl a bylo ripí'edí'iostnéíio postavit íia jisto fund;imentálni otázky celého správníbo řízení.
[45] Vi;koíi íiebo )iné prásoíň íisledkv Dmhostupíiovélio rozl'iodí'rutí zíiamenají pro zalobce nepoměríiě větší
ú)i'n?i, íiež j;iká přiznáním oc'lkladného ťičiíiku mťize vzniknciut juiÝm osobám. Zadatel )eště žádíxé pr>svomocné úzeímií rozbodnutí íiem;í ;l i všem účastna-ům územnílio řízeín je známo, ze zde jsori ze stra-

llv zalobce a fi-zických osob zúčastnéíiýcli íia řízeni čiiiěmo náímtkv a ?iplatňováíiv opr;ivné prostředky
úč.astí'ffkú řízení, proto iiemůze zac'latelí b3:t ,,překvapením", ze zalobce s- případě pokíaí?šování řízení Il
správnícli orgánu vqíizije pí'ostředkčí české}'io právního řádu. At' uz bv jíín bvlo liřezkumíié Ťízeíí (jak-

koli )e 'zttlobce stále přesvědčeíi, ze X= otázce souladu s UPínB v tomto koíikrétním prip;sdé iieín;í prosto,m, ale nelze třeba íq-lo?ičit, ze vzaffkíiori iiíié c'lůvodv lio sq-d;íní nového rozliodíniti ze stranv OUSR
MMB), tak soudn?í cestou. Je tak svým způsobem naopak i v zájmu žadatele, aby měl co nejdříve
vyjasněny a postaveny najisto ty nejzákladnější záležitosti kolem jeho žádosti a územního řízení, což se stane jen soudm'm přezkumem, a to nejdříve práv;e primárně na základě této žaloby.

Naopak zalobce (íiebo í jim účastníci řízeí'ff - v rámci píaezk?imného Ť;zeni se kupř. k odvolání protí Pi'vostupí'iov-ému í'ozhodí'rutí připojili íioví vlastníci soriseciiiích íiemovitostí - doi'rui č.p. 428, Rezkova 27 ;i
zal'í?t'ady - ínanzelé Surkovi) bv X= případě, ze Í:ív ex post krajskÝ so?id na zákl;idě této žalobv zí'ušil Dr?ihostupňové rozhoclnutí (popr. í Prí,-ostripňové), yq-nakl;Ádal zbvtečně financi'íi prostredkv (včetíiě íi;ikl;i-

du íia pí'aavnía zastupov;aíru') a c'as X- ra' íncí pokí;tču)ícílxo spí';'rs-niho r'iazeín. a prípadne' nav;ízujícilal() soridíii
ho. ,)pok?t'ačováín" v podobe dal.ší správni zaloby na rozliodínití OUSR A'í»íB. Obc'lobné platí i pro
OUSR A'íAíB - vedl b'v spí'ávní řízení, které se můze zíhv ?ikázat jako míxrné a í'ieúčiníié a zbvtečně by

yq-íiakládal veřejné prostředky (tzn. čas úředníkťi, í'iákladv do5učovaní atp.) íiebo pro justični orgánv
(zbvtná ž;iloba a její projeciíání olxledně nos-ého rozhodíuití OUSR A'íAíB).

Přiznáni odklaclnélio účinku je tak krokei'n logickÝm a bez přizíiái"ii odklac'lnélio úciíiku tiejso?i práva zalobce soudním systémem chí?áněíi;i efektivné a zcela.

[46] Přiznání odkladíiého účink?i se íiedotkne íiepřiměřeným způsobem ani iiabytýcli práv tíetícl-i osoi?+ žadatel ještě 'zádíié pravomocíié územíií rozhodmití íiemá a jak uvedeno výše, je reNné počítat s c'lalšffií
právíín'ú k?í'oky (nejen) zalobce. Ostatně sám zadatel zvolil cestcí inimoí'ádíiýclí opravn<;cl'i prostí'edkťí
dle správnílio řádu, tedv k délce řízení s;ím přispívzi a musí s ní Hioíšítat. Pokud zalobce vvuzís-á řádíiÝcli
(a nikoli mimořádiiýclx) soridních prostŤedků a nároků, íieměl l)3- bť-t X- horším postaveni nez zad;itel,
kteí'ý s=om cestu inimoř;ídíi4-ch pí'ocesních postupčí. Nepřiznánim odkladného účinku by navíc došlo na všech stranách k neúměrnému, resp. zbytečnému vzniku adíninistrativní a finančnf zátěŽe.

1471 Přiznáni odkhidného ťičinkunenf vrozporu s zádnýrn důležitým veřejným zájmem - íiaop;ik:
soudní vyjasnění bazíílí'íich předpokladči pro iq=-dání územnílio rozhodíiutí j;iko stězejnílio dokumeíitu
pro povolení nové stavby bytovélio domu poslouz:í i veřejnému záji-nu zákoíinosti (ostatně jelio se
v rámci pí'ezkumu dovolávají í KrU JmÍí ;l xíxíh).
[48] Odkladn«- účitxek je i o to více íia místě, je-li zde podezreíií na nicotnost obou napadaných íozhodnu.tÍ.
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IV. Závěrečný žalobní návrh
[49] ZaloLxe liriínáríiě íiavr}'iuje zruseí'ií Dí?riliosmpňovélio íozhodíiriti, ovšet'n s oliledem í'ia § 78 odst. 3
SRS považuie za adekvátni navrhnout soudu, abv přistoripil í ke zmšeni předcliázejícílio Pt"v-ostupňového rozhodíiutí, kdyz í tofo típí vytýkanřím vadaini a spočí'v;í na stelnÝch právníclí s"'€q-odeclí )ako Druhostupí'íové í'ozhcidnutí.
S oliledem na sž-se uvedeiié tak zalobce navrhu)e, abl- I<rajskÝ soud s- Bm;é - pokud sám nezjistí-li, že
Pnrostupňové i Druhostupňové rozhodnutí trpí takovými vadami, které v7volávají jejich nicotnost a nevysloví-li tak íozsudkem tuto nicotnost, kdy žalobci i navrhují i"yslovit nicotnost Prvostupňového i Dnihostupňového rozhodnutí - í'ozhodl rozsudkem takto:
I. Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj, Odborii územně správního č.j. MMR46323/2017-83/3357 ze dne 31.5.20l8 s e z r u š u j e.
II. Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu č.j. JMK 113951/2017 ze dne 17.8.2017 s e z r u š tij e.
III. Věc se vrací k dalšímu řízení Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

IV. Žalovaný je povinen nahradit žalobci k rukám jejich právního zástupce, Mgr. Lucie
Stejskalové, advokátky náhradu nákladů řízení do tří dnů od právní moci rozsudku.

Za žalobce

Mgr. Lucie Stejskalová, >iclvokátkít v plné moci
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MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Odbor územně a stavebně správní
k rukám Ing. Hany Bahenské
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

Dne 30. l(1.20l7

k č.j. JMK 113951/2017

k sp. Pn.: S - JMK 149503/2016 0UPSR
Odvolatelé

at. nar. lO
dat. iiar. 1
dat. n;ir. 5

vteín R
bvtem
byteí'n

právne zastoupení

Mgt. Lucií Stejskalovou, advokátkou
.'idvokátní kancelář Stejskalová & Blecliová, s.r.o.

Bí'no, Her.špícká 813 / 5, PSC 639 00
office@akhsb.com

ÁDŘENÍ
r

V

odvolatelů k replice podatele ze dne 2.10.2017
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I.

[11 0dvolatelé si c'lovolti tímto zaujíno?it staí'iovisko k íiěktetým tt:rzeíňm, přesvědčen?ím a ai:gumentum společnosti R - Tiine, s.r.o., IC: C)2242516 (dále též ,,7"), které vtělil do svého y"5-)Ádření se
k podaíiému odvolání píoti rozhodnuti Krajskélio úřadri Jilioí'noravskélio kraje, Odbom územnilio pl;ínování a stavebmho řádu (dffle téz ,,KrU JmK") č.). JAfl< 113951 /2017 z 17.8.20l7 (d;íle té'z ,,napadané
rozhodnutí" ).
II.

[2] Odvolatelé íiamítali porušenou rovnost stran v toín, ze neměli moznost X= zákoníi«-cli mezícli
ovlivnit s«-prrícos-árú mteríi:tho sdělení bez č.j. z 6. 12.2016, resp. íqa íiěín p;irticipovat. 'v" bodri 1 své í'eplik-skonstruuje zad;itel tezi, ze problídka místa s;imého kíai ským úř>idei'n ?ryla jiným ťikonem spr;ívt'uho orgáím
21 že vlastně důkazem je a'z citované imeríff sděleí'ff. Tato doinněíika má iiěkolik vac'l:
@

Interí'ií sděleni Plílě vvcl'iází prás-é z daiié prohlídky írffsta, odvoláv;i se nís íiěj a čeípá z íiěho - tedy
inteíní sdělení by nebylo, kdyby nebylo prohlfdky. 'v'lastiiě obé xselze oCl sebe oc'ldělit. Tězko
í'+probovat konstí'rikci, kde se dčíkaz zakládá íia íiedčíkazních - íiezákoíiíiGcl'i prostřec'lcícli, a přesto
jako d€ikaz mťiže být uzíián. Odvolatelé zde aíialogickv poukazují íia zníimou doktíínu ovoce
z í?ítr;íveného strotnu.

Takové pojetí by vec-?lo í'eba i k obcházení zákona, kdy by se vlastně nemusela konat zádná
místnf šetření - vše by stačilo 'rešit přes ií'íterí'íi sděleíií. Takc»irý přístup iielze v zádnéín přípac'lě
povazovat za soulac'lný s prás"ním řádem 21 p'rÁs-la účastíiíkí:i řízeí'ií.
*

Pok?id b1- oíia prolilidka bvla jinť-m i:ikonem spí'áví'fflío orgíu-m dle S 154 SR, l:mk definice takovélio
úkoím zí'ff ,,i4yiádi<eii4 osiiětlčeii4 piviítždí ot'eřetií iiebo r.iiií stlěleii4 která se týkají dotčených osob". Za
podstatné je zde třel:ía povazovat právě to 'srvmezeni, ze takové úkcim- se tÝkají dotčených 0501),
pŤicemz takovýim dotčeíiýíni osobaíni )sou bezespom 1 odvolatelé. íS pokud ri:ž přt takovém úkoím
je na íiě třeba hledět jako na dotčené (ost;itně jinak bv třeba ani správní řád je íxebí'al jako účastlll'kV' rí"zellí O pOSOLl7.enl, 7A'lt} SpráVlll Oíg;aill Zahápa preZklllnllea llZelll), pak je )41n íll.líllO í pl'alZl];?t pr;aí
va z tolio plynouci, tedy mozíiost participace íi=t takové píoMídce, kteí:á pak sloriží jako záklaciíií
zůoj pí'o další dokument I(í'U JínK, na kterét'n pak z;ise dále z:ilozi své meí'itorí'ff rozl"iodíuiti.

[3] Neobstojí aín c't'dší arguineíit ;žaciatele, ze obsal'i iíxterížlio sděleí'ff ?ze poclkMdat za skutečnost zí'iámou správí'ffinyi oí'gánu z jelio vlastín úředí'ff cinnosti. Jedná se o klasické comi:adictio in adjecto - kdyby
dané bylo orgánu známo, nemusel by činit píohlfdky okoli. Navíc - odvolatelťii'n íieíff známo, nakolik

KrÚ JmK, pod íiě)z spac-lá ťizeíni o í'ozloze 71 87,8.kín5, zná sám od sebe prosúedi Aoíasaí'vkoiry č-tvrú, když
není 'odvol;cíi'n orgánem vťiči stavebn?ímu úřad?i ÚAíC Bí'no-stí'ed a řešení této loka]ity tak iiení jelio kazdodetu'ií praxí. Odvolatelé pochvbu)í, zda včibec za posledí'iíclx několik let řešil KrU JmK iiějaké přezkumné řízení ve vztal'iu k ulici Rezkova a jejíínu okoli tak, aby šlo objektiví'iě konstatovat, ze tak konkrétní
území je ťířadri známo z )eho vlastní úředn?í í3iiinosti.
Navíc sám zadatel X7 této souvislosti cituje z komentáře ke správnímu ř;idri, kde podmínkou připristiiosti
takovélio podkladu je jeho získání v soulad?i se zákonem. íS odvolatelé stojí na přesvědčen?í, ze abseíicí zapo)eíií účastníkč'i řízení do danélio šetí'ení daný podklad X7 souladu se zákonem získáíi íiebyl.

[41 Pokud zadatel íia str. 3 se vvjadřuje k v«-tce na kvalitu provec'lení ínístiulic?» pi:čizkuínu arch. ?Jakuba
Kyíičla, pak bohuzel špatně pochopil text odvolání. Odvolatelé nikdy íietvrdilii ze by arcli. Kynčl i'něl
postavení správního orgánu. Toliko předmětem své náímtky učinili to, ze ačkoliv měl arcli. Kynčl pros-e'rňt
stav na íi'us te' saíne'? a srovnat )e) s okohaín, í'esp. se záíne'í'eín, pak by ocekávah, z'e tento je íi;tvs'tíví a seznámí se s výbledy z jejich c'lomu, s pížísobeí'ffi'n novostavbv z jejich zal-u'ady, balkoím atp. Tedy, že posuzování věci pouze z veřejíiě přísnipných míst (zjevně iiavíc z dí'uhé strany doímí - z rilice), kdi-z posuzuji
věC, t';kající se i dvou konkí'étních domů, nepovažují odvolatelé za dostačuiící. Tedy pŤedmětem í'iáínitky byla (iie)kvalíta seznámení se posuzující osoby s místem samým.
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[5] Odvolatelé jako jediiu ze závazný-ch vad postup?i kí'U Jn-iK viděli v nevypořádám' odvolateli
předložených dokumentů - důkazů, a to odboííiébo vyjádřeíií ?íig. arch. Petía Hubáčka, Pli.D. a vy-

jádřeí'íi prof. Ing. arch. I.y=-ana Ruuera. Na to zadatel replikoval obecnýini odkazy n;l í"číznou juďkamn?'i. Ř?íezi n; třeba zmínil i I'l". 'Us 201 /04 nebo I. US 'í 29/20íX), které vš;ik íieirt-znívaií tak jediioznačně, jak se je
snazí pod;ivat R - Tíme. To )e X-1('1110 ?iz i tím, ze v Ol)Oll zíníněnť-cb liřípadech Ustaví'ií soud rozhodíiutí
ííizšícb soudíí právě kvůli ignorovánf důkazních prostředků zz3?.

[6] ST nálezu I. US 729/2000 naopak US tí'eba koíistatuje: ,,Tak :<r.'tiiié opoiiieiiiité di2k:ag, g. di»kti6; o
iiith2( r ri.7eiiz iieb)lo íoiideiii io:<hodiyiito, pí4xidiie di'ika.p )iiiit< íe ioiid při poútiipii podlt 2-(l{ml / oliie/io hodizoteiii íli2kazi» ne:<al3ýi.'ti4 pi'oío téměř vždy založí nejen nepřezkoumatelnost vydaného rozhodnutí, tile soiičtzsiiě íďi.
pl»o pioíiii»íainoít, " (l v ííalezu R- US 201 /(')4 pak ,,.?Xeiu idoboii Uútaiiidío íoiiílii t)ío <ai'ct?) oberiiydi soiiílix pi'ehodiior.'or'tií. Jelio i;koleiii je pi=ederííaiů posoiidif :<da -2(.ejiiit;iia pohíd jde o důkazní Hzen4 byl ve věci respektován princip rosrnosti zbraní. Dle iitž:<oi-ii Ushiriiiilro soiidii t'šak: ani odvolací soud v odůvodnění svého
rozsudku dostatečně neodpověděl na stěžovatelkou v odvolání specifikované námitky týka@cí se

jí předložených písemných důkazů, a mdíž uvedený základní princip spravedfivého Hzen4 tj.
princip rosrnosti zbran4 nerespektoval Oběiiia sfraiitžtii ítikío iiebylti dle pi'esr'ědt'eiii Lkrímiiiho soiidii .<ákoiieiii
odpoudtiptiiii :@iisobeiii dom úteliia iiio.:ziio»t litqú l/la piaria T'e sít/e okoliioútt piopdiiar'tineho pi'tpadii Uítariii iond
ii.:<íitiia, :<í doao A- poiií»eiiz yLtik/tzdiizlio ptara ste.fioititelÁ-) im ptar edlii?) piotc i 2(tikoti eiielío r d 6 odít / Uiiilin) iep
r.'f 36 odst. 1 Li.í'tii.i)i."

[7] Z výše rivecleného odvolatelům vypl;-í-á, ze pn-ostupňoi"'é správí'íi org;ííi sice íienmsí hodnotit
pí'eďozenú clukaz íia c'lesítky stran, ale adekvátně by se jun zab'ý"'t-;it měl - v námi íi:unítaném řízení se však

Íimi íiezabýi-al VUBEC. z'ni íievvsvětlil, pí'oč je do svého důkaznnio zvazování nezařadil, am ie nijak ne?-

i)-hodnotil - pí'ostě jako bv i-iAbec nebvl:í oc'lvolateli navr-í.eíiy. Odvolatelé jsou t;ik liřesvědčeíii, ze KrU
JmK nedoďržel citovaný základní princip spravedlivého řízení a romosti zbraní, kde v'5=pořácial a
osvcijil si všechíyv důkazni prostredl-lo ž;idatele (pak rovněz těžko hovořit o tom, ze bs: kí'ajský ťií'ad postasr'A ,,itistnt' ?icelený arg?imentačni svstén-i, )ak tí=rdi ž;idatel), zatímco n- oí:ls=olatelu nechal zcela bez povŠimínítÍ.

Iydvz p;ik -v-<-še uvedené zasadffie do íiesy-pořádání i dalších nín'ůtek octvolatelťi (viz za všedíny jiz citovaná
emočně zabars=ená tq-jádřein I(í'U Jí'nK - str. 4('): ,,iiebude [náinitkami] .,ztil2ýpat iieboí'. je poi'a::ige r'i2b'i těiiito iie.pori3ým osobiiostem pi»sobůím t' obltisti architektiii)í za <tx:la iiei}»oílne"), tak je zjevné, ze zde íiet-ií ,,vlastní" ?iceleíiý argumeíitačni systém ki:ajského úřadu, ale prosté nezohlednování íiavrzem;ch dukazů/ í'iámitek.

IV. Problematika dvojdomu

[8] Kdyz odvolatelé (coby netechnici) použili zauzívan<- pojem dvojdomu, netušili, jakou odezííi u zadatele vys=olají. Kazdopádně se i'íní tak potvrďilo, že ,,t'ali" do živého - tam, kde se to ;žadmeli nel-iodí a je
iridno, že mu ;'u'gumenty nejsou ku pí:ospěchu - vrhne Své sily íia jejich í)i=í'acení, byt' se jedná o sebelneílSl ?21rgln?alhl.

[9] Oc'lvolatelé koiistatují, že pojem dvojdům není nijak legislatimě upraven - tedy jeho ?i:žitím se
odvolatelé nedoporiští ničeho protÁprávního. To, jak si jej í7klád.i ;žadatel, je jeho subjektivní X7ěcí - POdobně í iia straně odvolatelíí. Na dí'uliou stranu toto nem€sze automaticky (jak ts=r«:h zadatel) zna.menat,
že by označení domů Rezkova 25c a 25d coby dvojdomu neodpovídalo ,,objektivní realitě".
[10] Odvolatelé jsou pí'esvědčeni, že chaíakter dvojdomu dokMdá např. stejný '? střechy, steiíiá sťška
střešního hřebene, zhn?'iba stejíiý zastavěnÝ objem, přiblizíiě stejíiť- c'r-ercosr<- půdorvs a vedení oL»vodoi%-ch zdí atd. To vše je u domů Rezkova 25c a 25d dáno (viz i n?ae scaíiy Přnoby č. 4 ze zadatelova vy-

jádřeíu). V detailech se mohou obě poloviny dvojdoími snad í li.šit, ale gros zťístíívá stejné. Nikde není kogentně pŤik;ízáíio, :že jednotlivé poloviny dvojdomu musí být postaveny současně a musí být zí'cac'llově
shodné, inusí sclílet jedíni zed' apod.
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[11] Pokridtedvžad;itelh=rd?í,zeiťšezolxazen«-dvojdčunjsoudvěíiapí'ostoodlisnéstavbv,,,*tqz-i*.i'bb;; toliko při/é%j4jcdiioii obi'odoi'oií .<dť, a snaži se irí-tí-ořit dojem, ze jde o dvě samostatné stavbv, )e tak spíše
Oíl popíračem objektivi'ff reatffi3a. Ostatně í samo ulični zíi;ičení (i:ozlišovací písíneíi;i u orientačnícli č;sel
doínů 25c ;i 25d) íxazíqac?ije, z:e Se jedná o si b]izké clomy.
V. Jednotná linie stavby

[12] Zadatelí'ozpoíti)etezíodvolatelůojediiotnéliíiiistaveb.Pokudtec'lvíiastr.5zad;iteluvádí:,,...í',!»jYpatlí iiiorlie luitt »taiít b iiel.:ze o , ,píliiotiie ':<ahiadiu hiiii" } iibet horíoi-it, iiebot iimi 17(:'/7/ )ediioNtr ) r li iieiiioiozío Ih iia po íii>kor íiiieiii
i2:;eiiiije i'ebiii iii;iiomdé {/ 4t)4nr'iýe.jtikoiikol4jedixoíiyosf. . ., jsou odvolatelé přesvědčeni, ze zad;iteleí'n zíi'íííiěné pí'vky
(tzn. relativně subtilíiě a vzdušně í'ešené balkoí'iy, rsrl-ŇŤ) jsou spíše vecflejším dop]íikem lilavní stavbv a nemění nic podstatného na jeho vyznění (hlamí hmotě), přičemž i různorc>dé pí'i=ky molio?i b<-t seřazeny
do jednotíié lií'íie, resp. li podstatíiě íiei:ušit. Při opačném (zadatelově) az absurclí'íim íi;ihlizeíff, by u'z tí'elra )en
um?ístění satelitní aíitény nebo prevétí?i íi=i stěnu domu došlo k í7chýleí-ff stavby míino linii a íiešlc'i by o zádí'ié
liíi hovořit. Zaluaiff linii chápei'ne jako urč?í'ff rámcos'ý faktor, nikoli jako pai:aínetr měřený na nílimehi-.
[13] Opakov;uqě, pmtoze jiíi;ik už dané ;isi prokázat nelze, porikazujeme na leteckj- poblec'l na Rezkot"'i?i
i.ilici, kde je zahradíff liíiie jasně prstríiá. z{í;guinentaci zadatele ,,. . .proto taM iiel:<e do.pět k'<áriěrii, ýe íy :<ámťa podaíele tt'oi'il sqýiii ,pix2iiikeiy do zalir"atlníth pattií ci:<orotjý priiek. . ." tedy odvolatelé cl'iápou opět s= širší souvislosti
cobv aserúvrii nap;ic'lání tol"io kterél"io aspekt?i, kteí'Ia- se zadateli íiehodí. Odvolatelé í'n;ijí za to, ze pokud někdo neni schopen uzíiat, ze 1 + 1 = 2 ;1 ne 3, pak je daiié posouzeí'ff uz: třeb;i ponechat ii;i treti osobě.
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[14] Odvolatelé zároveň porikazují lla přílohu č. 7 a IC)a žadatele, kde je íia katastr;uiií ínape (?: do
zán"iěm a jebo limots- je třeťra poc'itat i tu část obíq-su, kterou zadatel nev-vbaí-t-il temíiějši b;'in-ou - lépe je
limota viditelná prás=;e na přnoze č. IC)á) a vizualizaci (ale ani na ní íieíií podíioz Plílě vidět a je sl-ryta za
blize stojící b?idovu; tedv íiejobjektivnéBíí bv bvlo dodat vizualizaci bez této ,,shí'ffcí" budovy) s-í«Met, j;ik Zakreslen«- záměí' žadatele přes;il'nije zaliradní liiiii domči íia Rezkově. Zvláště upozoráu%í na m nejspodíiější
hí'notu, která má největší vliv na pol'iodu bydlem 21 pobytu na zaliradě a která p.i-esahuje I C) m oí?'l stěnv novélio domu - výsffip deseti metrů (!) s výškou 5,9 (!) m do zabrady není již jen kosmetickým, zanedbatelným doplňujícím stavebním prvkem jako třeba aíkýř, o němž žadatel ale tvrdí, že už i ten
stačí, aby naíušil 'jednotnou linii staveb.

Žadatel bohuzel stále (a zjevně záměíně) opoíníjí práve tento desetimetroi'ý iťstupek, proto'ze jej nijak
nepojíi'ná do jím la:eslem'-cli linff ve své prnoze č. 7a. Pokud takto selektivně si dle své potřeby vytsráH
a definrije ,,jednotnou linii staveb" a zahínuje do ní pouze ty obrysy, které se mu hodí, pak je tato
neodpovídající a nevyužitelný doklad. Polaid i tímto zám;er přesahí?íje s'sťí'n pťidoí')-sem do zalií'adv íiejvíce ze všech (tzn. v takto iťrazném přesalm je jecliíiým z této celé stranv Rezkovv ulíce), pak stavebni í
Z;?bnldlll ?lnle ZáTne'renl ííal'us'eíía íednOznac'ne' le.
[15] Pokud ,žadatel íia stí'. 6 utvrzuje I%J:U JmK, ze nemrisel 'zádné prohlic'lky místa činít a molil Plllě X-'S=
jít jen z katastíální mapy a ze z katastiíií mapv je dolozena neexistence jednotné zalii:adní linie staveb,
pak se opět ocitáme X= situ;ici, kdy jeden tvrd;r, ze 1 + 1 = 2 a ckriliý, ze 3. Pokuc'l se na katastíálm: mapu clíV;líla O(IX-Olaíelea, p>?k Olll f?al'n le('IllOflaCl 111111 X" Z21bí:;?dllt pasa"z'í Spati:tlil (sarflozre.)í?e', Z'e l]elZe llžl preíne' roVállí
bí'át škoh'ff pravítko, jak bv así neí,r;sdéli čií'iil zadatel, a při kazdém púlmetrovét'n tŤstupku ts-rďít, že zde
zádííá glob;ílní linie dána iieíx0.

VI.

[16] Na str;uiě 6 l'iovoŤí podatel o maí-iipulativí'? znázoííiěí'ií zti:áty výliledu ze smny odvolatelů.
K daíiéínu odvol;itelé pí'ikládají tento nák?res:
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X-' současnosti je tj-hled z krajních oken doínu oclvolatelů pŤí l'u'aíiici se sousedním pozeínkem (znázoíněílO čeí'venÝm bodem) v rozsahu 180o - zíiázoíněno čenrenou carou. Hmota vih'idoín?i o šířce 4,59 m zúží
úhel tréhledu o plicli 45o, tj. o celo?i jedíui čtví'tíím (25 '3/;O). A zal'u-adní křídlo viladc?íírui, které podatel n:'izýavá ,,podnozí" s výškou skoro 6 metrů nad terénem se také č;'istečíxé pod;L na ztrátě vj:-hledi?í, což jsme
zolilednili n'ts našicli fotogí'afiicli (znázoí'něíio zeleíiou čaí'o?i).
Odvolatelé )eště )edíiori ověřili fotogt'afii, kterori riplatnili v odvol;'u'ff proti přezkutmiému řízení n;i straíiě 9
s-prtxs-o a S kterou žad;itel íieso?ilql;isí. Odvolatelé coby laikové nově za technické pomoci převedli náčí't to110 omezeni l:íozorc?ívacffio úhlu o velikosti 45o n;l letecký snffi'nek:
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Rameno úlilu rnír;. na roh bytosrého domu íia ulici Bohrislava Martinči (dům označen :žliitým teí'číkem). Je
to tentýz díiín, který je na půvoclní fotogí'aíu odvolatelů, s tun rozdílem, ze pčivoc'líií čeí'vená čára zasahuje
do boční stěíiy c'lomu, kdeztc» nová, iq-zíiačená žlutě, je kousek íiapravo od té původní. Rozďil je zí'ejmě
zpčisobeii tíín, ze X- době, kdy odvolatelé se snažili vyměřit zastínění a omezení tj-hledu, neměli všecbny
potřebné přesné i:oziněi'y o plánovaíiéi'n viladomu a iiemají je pořádíiě vlastíiě dodnes (ťiřadv nec'lovolily si
zkopíí'ovat projektovou dokumeíitaci).

V zádíiém případě se však nejec'lná o írí-zíiamíiější opi'avu íiebo ,,přestřelet'ií o více j;ik 50 procent", jak
tvrdi žadatel. S' tomto smvslu tedv odvolatelé upi:airují a ;iktualizují svo?i n;ímitku, za případné vzniklé Ol)tíze se omlouvají, ale i tak zůstává ztráta výhledu a vliv na pohodu a kvalitu bydlení stále nezanedbatelná.
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VII.

[17] Co se týče výpočtu IPP, zťístávají odvolatelé í'ia své náínitce. Aalezi účastníkí- je rozporné, nakolik
Ize pc»dlazí, kteá si síí'n pí'ojektant nazval podzemní, za podzemíff opras:du i oficiálně pos-xzovat. l<í>x%sl-<úřad zde plně vyšel právě jen z projektantova í'iázom a nepopsal, proč je iialůzení odvolatelu í"iesprávíié.
Rozpor je právé v pojíínáí'ff podzeínnosti poďaží, na kterou by nemělo být naMfženo ? - pokrid
je zde část objektri, která nad terén zahrady vystupuie do délky í33? metm a výšky více jak p?
metrů nad povtch okolního terénu, není dle odvolatel'ů obhajitelné, že se takové podlaží považuje
nekriticky za podzemní a nezapočítává se do výpočtu indexu podlažní plochy.

[18] Je evidentní, že v (soričasným projektein naz%riném) píynffin podzemmm poc{laží le;zí v rozhodujícím íozsahu ol:»vodu i rozliochíjicím podilu plochy nad stávaiícím terénem. Zde je dííležité, ze jde
bezpocliybv o případ, kdy nad teréíiem leží "převažrrjicí části podlazí" ;l naop;ik jeí'i mal;í část u vsmpu pří
?ilíci Rezkova lezi níže, íiez 800 í'nm pod nejiryšši úroví'ff pí-ilehlélio upí'avenélio terénu. V pí'ipadě vil;idoínu je však n:ivíc "upraven<;m terénem" stavba s;iina (parkovací plcicl"ia, zvýšená manip?il;iční plošína ;mtoirýtahu), íiebot' staveliní objem domnělého "2.PP" br;u'ůčí s pozemkein statutárínlio íněsta Bí'íia (veřejná
koíminikace, chc..íc'lnik). Stavebnik t;'ík vl>ístwe sám SOI)ě určuje poměřovaíiý terén a to ími dovolu)e leccos.

[19] Odvolatelé zde tedv víí??í velkou snal'ui žadatele, abs- jeho d€im byl bráíi se třemi íiadzei'rnííni podlažími a tíemi podzet'níuiní podlažíím, ačkoliv í'ealita je zcela jíiiá - tj. 4 nadzeínní pod'vtxzí + 2 podzemn?í.
Tato tu:čitá ínanip?ilace síněřuje současí'ié k pHzii'ísreiší lioc'lnotě vypočteíiého IPP. Tomu íiasvěclčuje 1
smvíúni dřívější podob)=- (:resp. okótování) projektu.
Pro úplnosti )e treb;i dodat, ze zadatel se snažil iŤ-škově slioc'iíi<- c?íbjekt postavit )i,ž jednou - s- daném projektu z r. 2014 měl dčim 4 nadzemní a 2 podzemní po&tszr. ?Jeliko,ž však mu takovori podobu zamítl
Magistrát města Bma (í'ozliodiiuti Odbom úzeínmho a stavebn.aqo řízen?í AL"ííB ze díie 17.12.2014 č.j.
MAoíB/047 6536/2014), přikročil žadatel k určitému až ,,kouzlení" s tím, jak které podlaží označil a
následně zde máme obiemově steiný obiekt, ktei naiednou ztratil iedno nadzemní ? k?
by se iinak do indexu podlažní plochy započítávalo.

[20] "<a následujícím obíázku je i'iákí'es ffi varí'tuits- domu z roku 2C)14. Na tomto obrázku í'á
dťun kótovaná čtyři nadzemní poďa.ži a dvě podzemni. ?A nulová iŤšková kóta íná hodnotu 312,36 m
n.m. (viz zyíýt'azíiěiié čen-ené rámečki').
Mimochodem tento bocni pol'iled také celkem pěkně demoí'istmie, jaká masa hmoty bude zasahovat
do zahradní pasáže a jak inoc předstupuje před objekt odvolatelči. Pobvt u tal-to vysokÝch a mohutnýcli
stěn íieíná jiz nic společíiého s kvalitoii pobytu na zahradě. Byduení, kde část vašeho sousedství tvc»ří íieprůhledná zeď, jiz íielze nazvat kvalitn?í, natoz nezhoršující obvyklé poměrv X= lokalitě.
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[21] Na i'íize uvedeném obrázku je % projekt doi'nu z rokri 2015. Najectno?i se z prvnffio nadzemního podlaží stává podzemnf a ínilová kóBi se přesouvá íia nadínořskou ii-šku 315,Ol m n.m. Přičeínž výška budovy se nijak nezměnila (!!) - jak sr r. 2014, tak v současném návrhti dosahuje návrh
do výšky 324,56 m n.m.
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[22] N;l olxázku ze so?ičasnélío projektu se pěkně ukazuje ještě jedíia věc, ktei:;A dále pots-rzuje aí'g"iment s účeloiťm oznaéovái'íií"iq podla2aí podzemnit'n místo íiadzeínním. Na iťkresu je u domu odvolateli:i
í'rulová sff-'sko-vá kóta 312,11 m n.m. a iia straíiě Viladomu je 315,Ol m n.m., ačkoli se jedná o sousedni
domv. Tento vÝškový roza X- kótácl'i se cibjevuje na všech ;iktri;ílm"cl'i v"'ékresech X"iladcimu, nejde tedv o
nábodnou Cllvl)Il nebo opoíneímtí. Bez zajíínavosti iieni srovníí'ff iiulového boclu z;.u'něni s kótou chod-

níku ulice Rezkova. Teiq lezí tl záměru ve výšce 313.13 m n.m. - z toho sas:pK,-í=á, :že 1. naclzen"iní podlazí
záměm začíná až vlastně skoío dva (!) metry nad úrovní vedlejšího chodníku, ccíz l)1'O odvolatele
opět budí dojem z;Áměrného ,,pr;icováíff" s kótováním ve prospěcl"i ,,papíi:ovélio" sn?ízeíff obieinu zíměru,
kfelJa' Se X"S'ak 11] 11;?mr;ťl]] ílll21k I'iellle'llÍ.
+0 980

5m =

%

Č.

[23] Pásmo široké 5,0 m po obvoclu objekm je třeba chápat tak, že se neinčize ;ir@iínentovat pouze dílč-i, menšinovou částí obvod?i podlazí při ulici Rezkcwa, kde je podlalia vst?ipníbo liodlaží skritečíiě inže než
801) mm pod ripravenou plochori (na stíopě doínnělého "2.PP") Pl'o venkovíff ptxrkos:áni :uit a íi"ianipulačllí ploc}m autoir<-talm. Tento zhruba čtí-rtuioi'ý úsek t-íbvodu posuzovaného podlazí íiemťize l'»<?t základen'i
pro náhled, že celé toto poc'llazí je podzemí'ií. "Po obvodri objektri" tedv znameíiá skuteciiě po celém obvodu posuzovanébo po«31=szí, tedy i po ostatnicli třecli stranách, kdy dané pocllazí záměm je 'sj-razíiě nad
teréneín, v zahradí'ff části dokonce o několik í-netí'ů (konkrétiié o 7,15 in!). ?Je-li tec'lv převa2iiiící část podla'zí sr<-ríxz?ně? nad terénem a jen zloí'nková část ol:ívodu í plochv poďaží iiíže ne'. 800 mm pod úrovní i.ipraveíiébo okolíblio teréíui (kteí'ý je v tomto případě íxota beíie staírbou), pak se iiei'm'iže )ednat o poc'lzemní
p o cu >s zi'.

[24] Oc'lvc?ílatelé zde odkazují n=x názomé zpodobněn?í z předměm Pozemní stavitelsm a stavební fvzíka,
vedenél"io proE. Ing. Aíiloslavem Novotíiým, CSc. ze St;ivebíí fak?iltv X"ysokého ričeí'ff tecl'nbckélio v Brne
(přednáška Defiínce a názvosloví st;ivebních objekt€i, záUadni pojmv a pojt-nv ?izívané ve stavebnich-í,
hlavm konstíukčí'u částí l)udOv - ke SfaZení: http:/ /t'nx"'i.v.fce.i'utbr.cz/PST/novotíiy.m/Oll?ívod do predmelxí.pdf).
Z něj je zřejmé, ze jako nadzemní podlaží označuje i to, které má jednu stěnu O,8 m pod upraveným terénem, ovšem zbývající jsou již nad ním.
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[25] XTÝše ?ivedeiié aspektya Isa'U Jmk ve svém rozhodn?ití nijak ol:»jektivně 21 ki:iticky íieposoudil, nevyliodiiotil je aíí íiezohlednil.
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VIII. Námitka podjatosti
[26] U námitky tzv. systémové podjatosti je zadatel (str. 9) přesvědčen, že v řízen?í íienast;'ila žádíiá ze

sít?iací jím zíníněných - odvolatelé jsou opí'ičného názom, kdy jen upozorímjí na to, ze systémová podjatost íná príínárne preventivíiě cluaáíiit před íiastání?rn pak jiz nez;AkoíiíiýCl] inteí"s-enci, tedy íiei'nrisí k nim
X= rámci ;?;zení pŤůo dojít, ale postačí, ze pro takové jedíiání je dáiia potencialita. Ze zcie tato d;ína je, odvolatelé dokladovali oliakovaně. Nadto s>unotné přístup IůU JmK, l-teti- jejicli dúkazm iiávrliv a náínitkv
íiijak íiezohlednil a lilně i)-liověl žadateli, ktei?'ý iná propojeni na JmK, 'na-se uvedené jen více podpor?i)e.
[27'l Pokud zadatel tt-rdi, ze ocivolatelé jiz s- roce 2016 znali ídentitu účastn?íka řízen?í a měli uplatnit námitku dříve, pak odvolatelé k toí'rui uvádějí, že společiiost R-Txme se jim iiijak zevrubíiě nepředstavovala a
ani si ne)sou vědomi, že by sám zadatel R-Time bvl členem Jiliomoravského inovačnílio centr:'í nebo že by
k íiiín do doí'nu úeba přisel íiěkdo a vystupoval oficifflně za Jiliomoravské inovacní ceíítn?im. Na vn'ítžní
propojení přišlí az po íiějaké době a jakmile daíié zjistili, ihned n;ímitku uplati'fflli - pokud zadatel ttrrdí
opak, í'ieclit' dané dolozaí. Nelze sousedv povazovat za jakousi policii čí orgán s s"yíšetíos-aci kompetencí,
abv peí'lristrovali a rozknavali všecl'inv vzrahv a propo)ení úíEastníkú řízen?í.
[28] Pokud ;ž;idatel poukazu)e na to, 'ze odvolatelé íiámitku s)í-stémové podjatosti neripl:'ítíiili včíči statutáríffími měsm Bí'nu, í'esp. magistrátu, pak ?ze lakonickv konstatovat, 'ze vzíiést námitku pod%r'itostí je právem, nikoli povinností ťičastíffka řízeí'ff 21 Z tolio, zc'la íiámitku ?ičinil/íie?ičiiiil, nelze nic dalšího vyvozovat, ani to brát k tíži odvolatelů. Navíc X- d;u-ié době je.;tě odvolatelé íieměli povědomí o daném propojení, tuíiiz ji aí'ú nemohli fiíktickv uplatnit.
[29] Odvolatelé setí'vávají rovněz na tom, ze vvpořádáni námitk-'t- podjatosti toliko sdéleí'í?ňii ze stíany
Kí'L' JmK bez možíiosti odvoláí'ií I?»vlo špatii'n procesním postupem tohoto úíadu, kdy o rozhodnutí o
námitce podjatosti musí být dáno namítajícímu možnost se řádně odvolat, což zde splněno nebylo.
IX. Požadavky přiměřenosti a zdrženlivosti
[30] Pokud žadatel uvádi, zze ze zt'risemí magístí'átnílío odvolacího rozhodíiutí nemohla účastníkču'n
vzniknorit zádná práv'tx, mýh se, resp. zapoíníná na to, že íia základě vázanosti pt'vosmpňovélio org;un:í názorem oí'gánu dn'ihosmpňového šlo opí'á's-iiěně očekávat, 'ze by došlo k zaínítnutí 'zádost'i zad;itele a tedy bv

bvlo ocly;ííiěno pí'ávo odvolatelú kupí-. na zachováíff k"í-úty pí'ostřei b,víJlen?í, prás-o i'ra sprrwedlisK proces
(dvouiíístančnost řffiem') a dodrzováí'ff stavebnaio zákon;i. Zásaliem I<i:U Ji'nK se odvolatelé musí s-yrovrr:vat s dalšííni píocesnííni úkonv (včehiě liodání odvoláí'ff nebo pE;.pts«3n<-ch správí'íicli zíaloLi) a nákladv s nimi
spojenťmi, kteíé bv vůbec nevzi'iiklv, kdvby I<?t'U Ji'nK í'iepostupoval nestand;u'*ě aktivisfickv.
[31] Pí'edevšim však odvolatelé naínítali, že I(t'U JmK nedbal tolio, že přezkumné rizení je mimořádíiý-m procesi'iffin píostředkem dozorc;lío práva, iiikoli opravnÝm prostředkem, teclv ze měl b«-t podstatíiě
zdáeÁísréjši, a to i bez ohledu n>'i to, zda někteíénm z ťičastníkťi jiz vzí'ůkla prásiís íiabytá v «lobré vHe.

X.

[32] S obledem na výse uvedené odvolatelé nadále n;ivi:?mjí, aby odvolací správní orgán napadené rozhodimtí zaíšil a přezkumíié íízeí'ff zastavil.

Mgr. Lucie Stejskalová
advokátka v phié moci

'l

S ':?::' H

***

K

1l

(

í

C)dvólání prosíme vytisknout barevně kvůli fotografiím.
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