
 
 

Ministerstvo zemědělství  
Těšnov 17, 117 05  Praha 1 

tel. 221 811 111 
 

 
 
Čj.:          MZE-35816/2022-15111 
Sp.zn.:  MZE-36194/2022-15111 
Vyřizuje:  Mgr. Lucie Zatloukalová 
Telefon: 221 812 741 
E-mail: lucie.zatloukalova@mze.cz 
Fax: 221 812 964 
 
 
V Praze dne 28. 7. 2022 

 

 

R O Z H O D N U T Í 
 

Ministerstvo zemědělství jako příslušný ústřední vodoprávní úřad podle ustanovení 
§ 108 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení 
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů, který je 
odvolacím správním orgánem podle ustanovení § 89 odst. 1 a § 178 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 92a písm. a) 
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

 

rozhodlo 

 

o odvolání Obce Radešín, IČ 00599727, Radešín 58, 592 55 Radešín ze dne 8.5.2022, proti 
rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, Žižkova 
57, 587 33 Jihlava, č.j. KUJI 39032/2022 ze dne 3.5.2022, kterým krajský úřad vydal povolení 
k provozování kanalizace a čistírny odpadních vod pro Balónový hotel s.r.o., IČO: 292 60 396, 
Bobrůvka 100, 592 55 Bobrová, kde vlastníkem majetku je Ing. Miloslav Škorpík, Radešín 26, 
592 55 Bobrová, dle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu 

Identifikace majetku: 

 Identifikační číslo 
majetkové evidence 

Název zařízení Počet 
připojených FO 

1. 6105-737551-01011964-4/1 ČOV Balónový hotel 130 

2. 6105-737551-01011964-3/1 Kanalizace Balónový hotel 130 

 

takto: 

rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, Žižkova 
57, 587 33 Jihlava, č.j, KUJI 39032/2022 ze dne 3.5.2022 

se ruší a věc se vrací k novému projednání. 
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Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu): 

Balónový hotel s.r.o., IČO: 292 60 396, Bobrůvka 100, 592 55 Bobrová 

  

 
O D Ů V O D N Ě N Í 

Ministerstvo zemědělství, odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí, (dále 
jen „Ministerstvo zemědělství“) obdrželo odvolání Obce Radešín, IČ 00599727, Radešín 58, 
592 55 Radešín ze dne 8.5.2022, proti rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru 
životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava (dále jen „krajský úřad“), č.j. KUJI 
39032/2022 ze dne 3.5.2022, kterým krajský úřad vydal povolení k provozování kanalizace 
a čistírny odpadních vod pro Balónový hotel s.r.o., IČO: 292 60 396, Bobrůvka 100, 592 55 
Bobrová, kde vlastníkem majetku je Ing. Miloslav Škorpík, Radešín 26, 592 55 Bobrová. 

Krajský úřad obdržel dne 25.4.2022 žádost o vydání povolení k provozování kanalizace 
a čistírny odpadních vod pro Balónový hotel s.r.o. Žádost byla doplněna dne 27.4.2022 o výpis 
z živnostenského rejstříku a dne 2.5.2022 o souhlas odborného zástupce provozovatele, 
doklady o kvalifikaci odborného zástupce provozovatele a byla upravena identifikace 
provozovaného majetku.  

Proti rozhodnutí krajského úřadu č.j. KUJI 39032/2022 ze dne 3.5.2022 se odvolala Obec 
Radešín svým podáním ze dne 5.5.2022, které bylo krajskému úřadu doručeno dne 8.5.2022. 

Ve svém odvolání obec Radešín uvedla, že je vlastníkem provozně související kanalizace pro 
veřejnou potřebu s vodohospodářským majetkem, který je předmětem řízení, a proto je 
vydaným rozhodnutím krajského úřadu bezprostředně dotčena na svých právech. Přestože 
má být obec Radešín účastníkem řízení, nebylo s ní takto jednáno, neboť nedostala žádnou 
možnost uplatňovat jako účastník řízení návrhy nebo důkazy a nebylo jí umožněno vyjádřit se 
k podkladům pro vydání rozhodnutí ani k předmětu řízení. 

Obec Radešín se proto cítí být opomenutým účastníkem řízení, který byl zkrácen na svých 
právech a napadené rozhodnutí je z uvedených důvodů nezákonné.  

K vlastnímu odvolání sděluje odvolací orgán následující: 

Ministerstvo zemědělství se v prvé řadě zabývalo otázkou, zda v daném případě nejde 
o odvolání nepřípustné či opožděné. Vzhledem k tomu, že předložené odvolání bylo podáno 
účastníkem řízení dne 8.5.2022, tj. v zákonné 15-ti denní lhůtě v souladu s ustanovením § 83 
odst. 1 správního řádu, jedná se o odvolání včasné a přípustné.   

Odvolací orgán dále přezkoumal v plném rozsahu soulad napadeného usnesení a řízení, které 
jeho vydání předcházelo, s právními předpisy a v rozsahu námitek uvedených v odvolání, 
přezkoumal věcnou správnost napadeného usnesení a přiloženou spisovou dokumentaci. 

Jak krajský úřad uvedl v odůvodnění napadeného rozhodnutí: „Protože bylo zjištěno, že výše 
citovanými právními předpisy stanovené podmínky byly splněny, bylo rozhodnuto, jak je 
uvedeno ve výroku rozhodnutí. Krajský úřad, OŽPZ rozhodl ve smyslu ustanovení § 71 odst. 
1 správního řádu bezodkladně, protože byly předloženy všechny potřebné podklady ve věci.“.  

Z uvedeného vyplývá, že krajský úřad přistoupil k bezodkladnému vydání rozhodnutí ve věci 
dle ustanovení § 71 odst. 1 správního řádu. K tomuto postupu lze v případě rozhodnutí 
o vydání povolení k provozování vodohospodářské infrastruktury ze strany správního orgánu 
přistoupit, ale pouze v případě, že v řízení není další účastník řízení, tj. pokud by vlastníkem 
předmětné infrastruktury byla obec, na jejímž území se infrastruktura nachází a nebyl by 
v řízení, kromě provozovatele a odborného zástupce, žádný další účastník řízení. Dle výkladu 
k ustanovení § 71 odst. 1 správního řádu - Josef Vedral:  Správní řád, Komentář, II. vydání, 
2012 – „Správní řád nekonkretizuje (ani nemůže), za jakých podmínek a v jakých případech 
má správní orgán vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu a v jakých případech a za jakých 
podmínek ve lhůtách podle odst. 3 tohoto ustanovení, resp. jiných lhůtách vyplývajících ze 
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zvláštních zákonů pro některé zvláštní typy správních řízení. Toto posouzení záleží v konkrétní 
věci na správním orgánu, který je příslušný rozhodnutí vydat a bude záležet na mnoha 
faktorech, např. na tom, zda žadatel podá bezvadnou žádost (§ 45 odst. 2), na tom, jaké 
podklady pro vydání rozhodnutí bude třeba shromažďovat (§ 50 a násl.), kolik bude v řízení 
účastníků a jaké návrhy budou uplatňovat a jak se budou vyjadřovat k podkladům rozhodnutí 
(§ 36 odst. 1 a 3), na tom, jak budou plnit povinnost součinnosti se správním orgánem (§ 50 
odst. 2) atd.“. 

Jak je dále v uvedeném komentáři uvedeno, povinnost správního orgánu vydat správní 
rozhodnutí bez zbytečného odkladu není absolutní. Správní orgán nemůže na úkor 
bezodkladného vydání rozhodnutí upřít účastníkům řízení jejich práva vyplývající z obecných 
principů správního řízení vyplývajících ze správního řádu.  

S ohledem na uvedené je třeba souhlasit s námitkou Obce Radešín, že jí nebylo, jakožto 
účastníku řízení, umožněno hájit svá práva ve smyslu jednotlivých ustanovení § 36 správního 
řádu.  

Účastenství obce, na jejímž území se vodohospodářská infrastruktura nachází, v řízeních 
o povolení k provozování vodohospodářského majetku potvrzuje mj. Nejvyšší správní soud 
v rozsudku č.j. 9 As 13/2009 – 75 ze dne 20. ledna 2010, kde je uvedeno, že „…může v řízení 
o povolení k provozování vodohospodářského majetku vystupovat více účastníků. Mimo 
žadatele je účastníkem tohoto řízení i obec, na jejímž území se vodovod nebo kanalizace 
nachází,…“. Tento názor, s odkazem na uvedený rozsudek Nejvyššího správního soudu, 
potvrdil v poslední době i Krajský soud v Brně ve svém rozsudku č.j. 29 A 201/2016-317 ze 
dne 30.9.2021.  

Z uvedeného vyplývá, že obec Radešín je bez pochyb účastníkem předmětného řízení, a aby 
mohla hájit v řízení svá práva v plném rozsahu tak, jak to umožňuje platná legislativa, bylo 
povinností správního orgánu oznámit zahájení řízení, dle ustanovení § 47 odst. 1 správního 
řádu, všem účastníkům řízení. 

Vzhledem k tomu, že krajský úřad, po procesní stránce věci, nepostupoval správně, což 
způsobilo obci Radešín, tedy účastníkovi předmětného řízení, zkrácení jeho práv, které, 
vzhledem k charakteru odvolacích námitek, nelze zhojit v odvolacím řízení, nezbývá proto 
Ministerstvu zemědělství, než přistoupit ke zrušení rozhodnutí krajského úřadu a vrátit mu věc 
k novému projednání.  

Vzhledem k výše uvedeným důvodům rozhodlo Ministerstvo zemědělství tak, jak je uvedeno 
ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 
P O U Č E N Í   Ú Č A S T N Í K Ů 

 
 Toto rozhodnutí je konečné. Vzhledem k ustanovení § 91 odst. 1 správního řádu 
se proti tomuto rozhodnutí nelze dále odvolat. 
 
 
otisk úředního razítka 
 
 
 
 
 

 __________________ 
  

Ing. Daniel Pokorný, v.r.  
ředitel odboru státní správy 

ve vodním hospodářství a správy 
povodí 
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Rozdělovník 
 
Na doručenku: 

- Balónový hotel s.r.o., IČO: 292 60 396, Bobrůvka 100, 592 55 Bobrová - DS 
- Ing. Miloslav Škorpík, Radešín 26, 592 55 Bobrová – DS 
- Ing. Milan Jun, Nížkov 137, 592 12 Nížkov 
- Obec Radešín, IČ 00599727, Radešín 58, 592 55 Radešín – DS 

 

 
Po nabytí právní moci 

- Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 
33 Jihlava + spisová dokumentace 

 

Na vědomí: 

- Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, vodoprávní 
úřad, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě - DS 

 
 
 
Vypraveno dne:       
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