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OZNÁMENÍ 

O POKRAČOVÁNÍ V ŘÍZENÍ 

 

Městský úřad  Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, jako příslušný správní orgán 
v souladu s ustanovením § 101 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů vyrozumívá účastníky řízení, že 

 

p o k r a č u j e   v   ř í z e n í 

 

zahájeném dne 6.11.2017 na žádost, kterou podal 

Miloslav Augustín, nar. 30.1.1957, Velký Bor 107, 341 01  Horažďovice, 
kterého zastupuje Vítězslav Dohnal Advokátní kancelář Dohnal & Bernard, IČO 01825666, 
Klokotská 103/13, 390 01  Tábor 1, 
Hana Augustínová, nar. 16.4.1958, Velký Bor 107, 341 01  Horažďovice 

(dále jen "žadatel"), ve věci 

 

Provozní objekt pro chov včel a čmeláka zemního na pozemku p.č. 1469/3 v k.ú. Velký Bor 

 

na pozemku parc. č. 1441/3, 1441/4, 1469/3 v katastrálním území Velký Bor u Horažďovic, protože 
rozhodnutí Odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Horažďovice ze dne 9.8. 2019 č.j. 
MH/10144/2019 bylo zrušeno rozhodnutím Krajského soudu v Plzni č.j. 77/A10/2020-84 ze dne 
30.5.2022. Původní rozhodnutí Městského úřadu Horažďovice ze dne 9.8. 2019 č.j. MH/10144/2019 
nenabylo právní moci a bylo zrušeno. Z daného důvodu nedochází k novému řízení, ale bude 
pokračováno v dosavadním řízení, které nebylo doposud pravomocně ukončeno.  
 

Krajský soud v Plzni v rozhodnutí č.j. 77/A10/2020-84 ze dne 30.5.2022 v bodě 56 mimo jiné uvedl: 
Vzhledem k tomu, že soud dospěl k závěru o nepřezkoumatelnosti napadeného i prvoinstančního 
rozhodnutí pro nedostatek důvodů co do nezbytnosti vypořádání se s obsahem závazného stanoviska, 
zrušil rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, ze dne 20.11.2019 č.j. PK/RR/4035/19, i rozhodnutí 
Městského úřadu Horažďovice ze dne 9.8. 2019 č.j. MH/10144/2019 a věc vrátil žalovanému k dalšímu 
řízení.  
 
S ohledem na rozhodnutí Krajského soudu v Plzni č.j. 77/A10/2020-84 ze dne 30.5.2022 Odbor výstavby 
a územního plánování MěÚ Horažďovice požádal dne 1.7.2022 Odbor životního prostředí MěÚ 
Horažďovice o aktuální posouzení rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č.j. MZP/2018/520/885 ze 
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dne 5.11.2018, kterým bylo změněno souhlasné stanovisko Krajského úřadu Plzeňského kraj č.j. PK-
ŽP/2614/18, tak že potvrdilo závazné stanovisko Městského úřadu Horažďovice č.j. MH/15145/2017 ze 
dne 25.10.2017. 
 
Odbor životního prostředí MěÚ Horažďovice ve své sdělení č.j. MH/10858/2022 ze dne 2.8.2022 uvedl: 

„Výše uvedeným rozhodnutím ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec zamítl rozklad odvolatele 
a potvrdil rozhodnutí MŽP ze dne 5.11.2018 č.j. MZP/2018/520/885, kterým bylo změněno stanovisko 
KU a bylo potvrzeno závazné stanovisko MěÚ Horažďovice, odboru životního prostředí ze dne 25. 10. 
2017 č.j. MH/15145/2017, kterým nebyl udělen souhlas se zásahem do krajinného rázu podle 
ustanovení § 12 odst. 2 ZOPK pro realizaci předmětného záměru, a to provozního objektu k chovu včel 
a čmeláka na pozemku p.č. 1469/3 v k.ú. Velký Bor u Horažďovic. 

 
Odbor životního prostředí MěÚ Horažďovice není kompetentní k posuzování pravomocného konečného 
rozhodnutí ministra životního prostředí, kterým zamítl rozklad pana Miloslava Augustina a Hany 
Augustinové, oba Velký Bor 107, 341 01 Horažďovice.“ 
  

Odbor výstavby a územního plánování MěÚ Horažďovice upozorňuje, že rozhodnutím ministra životního 
prostředí Mgr. Richarda Brabce č.j. MZP/2019/430/261 ze dne 16.5.2019 bylo potvrzeno závazné 
stanovisko MěÚ Horažďovice, odboru životního prostředí č.j. MH/15145/2017 ze dne 25. 10. 2017, 
kterým městský úřad neudělil souhlas se zásahem do krajinného rázu dle § 12 odst. 2 zákona č. 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, pro realizaci předmětného záměru.  

 

Obsah závazného stanoviska je ve smyslu ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, závazný pro výrokovou část rozhodnutí a ve smyslu § 149 odst. 3 správního 
řádu znemožňuje žádosti vyhovět. 

 

V souladu s rozhodnutím Krajského soudu v Plzni č.j. 77/A10/2020-84 ze dne 30.5.2022 se stavební 
úřad vypořádá v novém rozhodnutí s obsahem předmětného závazného stanoviska tak, aby respektoval 
závěry rozsudku Krajského soudu v Plzni č.j. 30/A57/2012-84 ze dne 27.2.2014. Zákon mu však nedává 
možnost závazné stanovisko dotčeného orgánu MěÚ Horažďovice, odboru životního prostředí č.j. 
MH/15145/2017 ze dne 25. 10. 2017 měnit či rušit. S ohledem na tuto skutečnost tak bude stavební úřad 
i nadále vázán tímto závazným stanoviskem, který bude i nadále závazný pro výrokovou část 
rozhodnutí. 

 

Podle § 36 odst. 3 správního řádu máte možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům, 
a to včetně způsobu jejich opatření. Můžete tak učinit nahlédnutím do příslušného spisu sp. Zn. 
MH/15762/2017 v kanceláři Odboru výstavby a územního plánování MěÚ Horažďovice v úřední dny 
(pondělí, středa od 7:30 – 11:00 a 12:00 – 17:00 a v pátek od 7:30 – 11:00 hodin) a na základě 
telefonické domluvy i mimo úřední dny (úterý a čtvrtek od 8:00 – 11:00 a 12:00 – 14:00 hodin). 

 

Své vyjádření k podkladům můžete učinit a to do 15 dnů od dne doručení tohoto oznámení u Odboru 
výstavby a územního plánování MěÚ Horažďovice. 

 

Případné další informace Vám rádi sdělíme na Odboru výstavby a územního plánování MěÚ 
Horažďovice. 
 
 
 
 
Mgr. Robert Flachs 
Vedoucí odboru výstavby a územního plánování 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů na úředních deskách Městského úřadu  
Horažďovice a příslušného obecního úřadu a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněno 
Městským úřadem Horažďovice způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
Za den vyvěšení se považuje den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost 
doručuje.  
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................      Sejmuto dne: .................................... 
 
……………………………………………………………………….. 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.  
 
 

 
 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Vítězslav Dohnal Advokátní kancelář Dohnal & Bernard, IDDS: gasv6rj 
 místo podnikání: Klokotská č.p. 103/13, 390 01  Tábor 1 
 zastoupení pro: Miloslav Augustín, Velký Bor 107, 341 01  Horažďovice 
Hana Augustínová, Velký Bor č.p. 107, 341 01  Horažďovice 
Mgr. Lenka Váchová, IDDS: weqf2q2 
 místo podnikání: Plav č.p. 126, 370 07  České Budějovice 
 zastoupení pro: REALISTAV s.r.o., U Výstaviště 506/4, České Budějovice 2, 370 05  České 
Budějovice 5 
Obec Velký Bor, IDDS: iyuauy4 
 sídlo: Velký Bor č.p. 71, 341 01  Horažďovice 
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
 sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Ing. Ladislav Kovařík, Do Zámostí č.p. 340/4, Černice, 326 00  Plzeň 26 
Alena Kovaříková, Do Zámostí č.p. 340/4, Černice, 326 00  Plzeň 26 
  
dotčené správní úřady 
Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy, IDDS: 
samai8a 
 sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj, IDDS: z5d8b62 
 sídlo: Družstevní č.p. 1846/13, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, IDDS: p36ab6k 
 sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 
 sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00  Praha 5-Smíchov 
  
ostatní 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
GasNet  s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
ČEZ ICT Services, a.s., IDDS: zbsdk9i 
 sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 53  Praha 4 
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 
 sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00  Praha 5-Smíchov 
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