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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 

 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále též „odvolací správní 
orgán“) obdržel společné odvolání, které podali pan David Valc, paní Miroslava Valcová, pan Jaroslav 
Blažek a paní Dana Blažková, všichni bytem Ústí č.p. 8, 755 01 Vsetín, všichni zastoupení Mgr. Liborem 
Valentou, advokátem, se sídlem Křížová č.p. 18, 603 00 Brno, proti rozhodnutí Městského úřadu Vsetín, 
odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy (dále jen „stavební úřad“), vydanému dne          
22. 8. 2017 pod č. j. MUVS-S 6148/2017/OÚPSŘD-330/Ma-22. Tímto rozhodnutím rozhodl stavební úřad 
k žádosti Sdružení obcí Hornolidečska v územním řízení za použití ust. § 79 a 92 odst. 1 zákona              
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění platném v době 
podání žádosti o vydání územního rozhodnutí (dále jen "stavební zákon") a ust. § 9 vyhl. č. 503/2006 Sb., 
o  podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu o umístění stavby 
označené jako 
 

„I. Etapa cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska“  
 

na pozemcích parc. č. 7565, 7574, 7607/2, 7607/3, 14597 v katastrálním území Vsetín, pozemcích     
parc. č. 47/1, 110/2, 128, 129, 141/1, 141/2, 761/16, 761/19, 762/10, 762/12, 762/13, 789/1, 789/2, 790/3, 
790/7, 1538/1, 1544/3, 1545/1, 1556/1, 1556/3, 1556/4, 1556/5, 1579/1, 1586/1, 1588/1, 1588/2, 1589/1, 
1589/9, 1595/1, 1600, 1606, 1617, 1637/1 v katastrálním území Ústí u Vsetína, na pozemcích             
parc. č. 1237/3, 1237/4, 1237/6, 1238/1, 1238/2, 1238/3, 1240/2, 1240/3, 1241/5, 1258, 1267/1, 1559, 
1563/1, 1563/2, 1563/3, 1569/2, 1569/3, 1570, 1571, 1573, 1575/3, 1576/1, 1576/2, 1578/2, 1578/5, 
1830, 2149/1, 2149/2, 2223/1, 2223/4, 2223/5, 2224/1, 2224/2, 2227/1, 2227/2, 2228/1, 2228/2, 2248/2, 
2254/2, 2266/1, 2266/2, 2267, 2268/1, 2268/3, 2268/4, 2268/5, 2284/2, 2285/3, 2286/1, 2286/2, 2293/1, 
2299/2, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2365, 2384/1, 2400, 2401, 2437, 2446/2, 2448/1, 2450/2, 2452, 
2453/1, 2469/2, 2469/6, 2469/14, 2469/16, 2469/20, 2472/1, 2472/8, 2472/9, 2474/5, 2474/6, 2474/7, 
2475/1, 2477, 2505, 2509, 2518 v katastrálním území Leskovec, na pozemcích parc. č. 1287/1, 1287/3, 
1287/6, 1292, 1294, 1300, 1304, 1306/1, 1306/2, 1309, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1369/1, 
1369/2, 1491, 1492/1, 1493, 1494, 1495/3, 1556/1, 1558, 1561, 1563/1, 1578/2, 1596/4, 1596/5, 1596/6, 
1596/7, 1597, 2798, 2799, 2859/1, 2859/2, 2860, 2861, 2862, 2863/2, 2863/3, 2867/1, 2867/18, 2867/19, 
2867/20, 2867/21, 3322, 3325/1, 3325/6, 3337/1, 3341/1, 3345, 3351/1, 3351/3, 3351/6, 3351/15, 
3351/35, 3351/36, 3351/37, 3391/4, 3392/1, 3393, 3394/1, 3396/45 v katastrálním území Valašská 
Polanka, na pozemcích parc. č. 928/5, 930/1, 930/3, 930/4, 930/7, 2105/2, 2105/12, 2108/12, 2108/14, 
2110/1, 2110/8, 2110/9, 2181/2, 2788/1, 2788/2, 2859/2, 2861/1, 2861/2, 2861/3, 2861/5, 3280/15, 3281, 
3286/3, 2105/13 v katastrálním území Lužná u Vsetína, na pozemcích p.č.  3635/3, 4154/1 v katastrálním 
území Lidečko a pozemcích parc. č. 123, 137/2, 137/3, 146/1, 146/2, 146/3, 214/1, 214/2, 221, 528/4, 
528/5, 529/1, 529/2, 530/2, 530/3, 1572, 1593/1, 1595, 1597, 217 v katastrálním území Prlov.  
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Stavba obsahuje následující stavební objekty : v katastrálním území Ústí u Vsetína a katastrálním území 
Vsetín objekty SO 101 místní komunikace IV. Třídy (sdružená stezka pro chodce a cyklisty, cyklostezka), 
SO 102 lávka pro cyklisty přes vodní tok Bečva, SO 103 přeložka slaboproudého vedení Cetin                 
a SO 104 stranová přeložka vedení SŽDC s.o. - divize TDÚC. V katastrálním území Leskovec stavební 
objekty    SO 201 místní komunikace IV. třídy (sdružená stezka pro chodce a cyklisty, cyklostezka),       
SO 202 propustek přes Dluhovský potok a SO 203 opěrná zeď v místě souběhu s řekou Senicí.              
V katastrální území Valašská Polanka stavební objekty SO 301 místní komunikace IV. třídy (sdružená 
stezka pro chodce a cyklisty), SO 302 lávka pro pěší a cyklisty přes Veřečný potok (P1), SO 303 lávka 
pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice (P4), SO 304 lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok 
Pozděchůvka (P2), SO 305 lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Pozděchůvka (P3), SO 306 propustek 
přes LP Pozděchůvky č.2, SO 307 přeložka vodovodu, SO 308 přeložka oplocení na parcele 2798,       
SO 309 dešťová kanalizace podél silnice I/49 a SO 310 přeložka slaboproudého vedení Cetin.                  
V katastrálním území Lužná u Vsetína stavební objekty SO 401 místní komunikace IV. třídy (sdružená 
stezka pro chodce a cyklisty), SO 402 lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Luženka a SO 403 lávka 
pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice. V katastrálním území Prlov stavební objekty SO 501 místní 
komunikace IV. třídy (sdružená  stezka pro chodce a cyklisty), SO 502 oprava stávajícího krytu účelové 
komunikace   a SO 503 propustek přes PP Pozděchůvky č. 1.  
 
Současně tímto rozhodnutím stavební úřad stanovil podmínky pro využití a ochranu území, přípravu        
a realizaci záměru a projektovou přípravu stavby. Žadatelem o vydání územní rozhodnutí a stavebníkem 
je Sdružení obcí Hornolidečska, IČO 62334743, se sídlem Horní Lideč 292, 756 12  Horní Lideč, 
které zastupuje společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., IČO 64610357, se sídlem Legionářská 
1085/8, 779 00  Olomouc (dále jen "žadatel"). 
 
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu jako příslušný odvolací 
správní orgán podle ust. § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a § 89 odst. 1 a § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které 
vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy a správnost rozhodnutí v rozsahu námitek 
uvedených v odvolání a na základě zjištěných skutečností rozhodl podle ust. § 90 odst. 1 písm. b) 
správního řádu tak, že  
 
I. napadené rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 22.8.2017 č.j. MUVS-S 6148/2017/OÚPSŘD-330/Ma-22 
 

r u š í 
 
a věc 
 

v r a c í 
 
k novému projednání správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal. 
 
II. odvolání paní Miroslavy Valcové jako nepřípustné zamítá.  
 
 
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
Sdružení obcí Hornolidečska, IČO 62334743, Horní Lideč 292, 756 12  Horní Lideč 

 

 

Odůvodnění: 
 
Odvolacím správním orgánem bylo z předloženého spisového materiálu zjištěno, že dne 15. 5. 2017 
obdržel stavební úřad žádost žadatele o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby označené jako   
„I. Etapa cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska“ na výše uvedených pozemcích 
v katastrálním území Vsetín, katastrálním území Ústí u Vsetína, katastrálním území Leskovec, 
katastrálním území Valašská Polanka, katastrálním území Lužná u Vsetína, katastrálním území Lidečko  
a katastrálním území Prlov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění předmětné stavby. 
O zahájení řízení uvědomil stavební úřad jemu známé účastníky řízení a dotčené orgány oznámením ze 
dne 4. 7. 2017, vydaným pod č.j. MUVS-S 6148/2017/OÚPSŘD-330/Ma-8. Vzhledem k tomu, že se 
jednalo o řízení s velkým počtem účastníků, bylo oznámení o zahájení řízení v souladu s ust. § 87 odst. 1 
stavebního zákona doručováno postupem podle ust. § 144 odst. 6 správního řádu. Jelikož předmětný 
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záměr zasahuje do území několika obcí, postupoval stavební úřad při oznámení o zahájení řízení dle   
ust. § 87 odst. 3 stavebního zákona, dle něhož u záměrů zasahujících do území několika obcí se 
doručuje oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení vyvěšením na úředních deskách příslušných 
obecních úřadů; obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona se 
doručuje jednotlivě. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který je 
stavebním úřadem. Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona se v oznámení           
o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením 
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru. V oznámení o zahájení 
řízení byli účastníci řízení a dotčené orgány poučeni o možnosti, způsobu a lhůtě podání námitek,       
resp. závazných stanovisek. V průběhu řízení uplatnili někteří z účastníků řízení proti projednávanému 
záměru námitky, které následně vzali zpět. Po takto provedeném řízení vydal stavební úřad dne            
22. 8. 2017 územní rozhodnutí č.j. MUVS-S 6148/2017/OÚPSŘD-330/Ma-22, kterým rozhodl o umístění 
předmětné stavby a stanovil podmínky pro využití a ochranu území, přípravu a realizaci záměru                
a projektovou přípravu stavby.  
 
Proti tomuto rozhodnutí podal následně pan David Valc, paní Miroslava Valcová, pan Jaroslav Blažek     
a paní Dana Blažková, všichni bytem Ústí č.p. 8, 755 01 Vsetín, všichni zastoupení Mgr. Liborem 
Valentou, advokátem, se sídlem Křížová č.p. 18, 603 00 Brno (dále jen „odvolatelé“) společné odvolání. 
V podaném odvolání odvolatelé uvedli, že jsou podílovými spoluvlastníky pozemku st. pl. č. 34 
(zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je rodinný dům č. p. 8, pozemku st. pl. č. 204 (zastavěná 
plocha a nádvoří) jehož součástí je zemědělská stavba, pozemku p.č. 5/1 (zahrada) a pozemku             
p.č. 6 (ostatní plocha), uvedených na listu vlastnictví č. 490 pro katastrální území Ústí u Vsetína, obec 
Ústí, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Vsetín. V podaném odvolání odvolatelé 
dále uvedli, že cyklostezka by měla být provedena i na pozemcích p.č. 1617 o výměře 341 m² (ostatní 
plocha) a p.č. 1606 o výměře 6517 m² (ostatní plocha) v k.ú. Ústí u Vsetína (dále jen „pozemky pro 
cyklostezku“). Odvolatelé mají za to, že pozemky pro cyklostezku přímo sousedí s pozemky odvolatelů,    
a proto jim není známo, proč je stavební úřad nepřibral do řízení jako účastníky. Odvolatelé v podaném 
odvolání uvedli, že stavební úřad nesprávně určil okruh účastníků řízení a že tudíž s postupem 
stavebního úřadu nesouhlasí. Dále uvedli, že jejich názor ve věci účastenství v předmětném řízení se 
zakládá na tom, že pokud jejich pozemky přímo sousedí s výše uvedenými pozemky pro cyklostezku, 
stávají se de iure účastníky řízení dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona. S odvolateli jako 
účastníky řízení nebylo jednáno a nebylo jim tedy ani doručeno napadené rozhodnutí, ač bylo toto 
oznamováno veřejnou vyhláškou. Formálně však nebyli adresáty rozhodnutí. Odvolatelé dále uvedli, že 
svůj nesouhlas uplatňují včas, přičemž odkázali na judikaturu Nejvyššího správního soudu, týkající se 
odvolání účastníků řízení, kteří nebyli do řízení přizváni (viz. např. rozsudky Nejvyššího správního soudu 
sp zn. 4 As 27/2003, 3 As 58/2003, 3 As 14/2004, 3 As 35/2004, 2 As 20/2005, 4 As 36/2005                   
a 4 As 6/2006). V podaném odvolání odvolatelé dále uvedli, že z rozhodnutí není zřejmé, jak stavební 
úřad dospěl k závěru ohledně dotčení vlastnických a jiných práv vlastníků dotčených pozemků, včetně 
pozemků sousedních, tj. pozemků odvolatelů a pozemků pro cyklostezku. Rozhodnutí se nevypořádává 
s tím, zda nedojde ke změně kvality života na pozemcích odvolatelů realizací cyklostezky a zejména 
následným provozem. Odvolatelé se obávají, že imise z cyklostezky významně ovlivní životní podmínky 
odvolatelů ve vztahu k jejich pozemkům, zejména pak zvýšený hluk z několikanásobné koncentrace 
průchozích uživatelů cyklostezky a to i vzhledem k tomu, že někteří z odvolatelů a obyvatelů pozemků 
odvolatelů jsou lidé staršího věku, kteří jsou mnohonásobně náchylnější na náhlé negativní změny 
životních podmínek. V podaném odvolání odvolatelé dále uvedli, že ač by cyklostezka mohla nést veřejný 
zájem, nesmí jakýkoliv státní úřad opomínat práva menšin ve smyslu menšinového názoru účastníka 
řízení a stavební úřad měl a má povinnost zajistit, aby imise z cyklostezky na pozemcích odvolatelů 
nemohly vzniknout takřka žádné, či co možná nejmenší, což ale stavební úřad dle názoru odvolatelů 
neučinil. V závěru podaného odvolání odvolatelé uvedli, že napadené rozhodnutí je dle jejich názoru 
neplatným správním aktem a všechna obsahově navazující rozhodnutí jsou a budou zatížena stejnou 
vadou a navrhli, aby odvolací správní orgán napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání 
stavebnímu úřadu a aby ve svém rozhodnutí vyslovil právní názor, že odvolatelé jsou účastníky řízení. 
Přílohou podaného odvolání byla plná moc, kterou odvolatelé zmocnili Mgr. Libora Valentu, advokáta, 
k zastupování odvolatelů v řízení týkajícím se plánované cyklostezky Bečva – Vlára – Váh v obci Ústí       
u Vsetína a všech řízeních, navazujících na toto řízení a výřez z katastrální mapy, na němž odvolatelé 
růžovou barvou vyznačili „dotčené nemovitosti účastníků“ a žlutou barvou „nemovitosti, na nichž je         
mj. plánována cyklostezka“.      
 
Dne 10. 10. 2017 postoupil stavební úřad podané odvolání včetně příslušného spisového materiálu 
odvolacímu správnímu orgánu, přičemž v předkládací zprávě k podanému odvolání uvedl, že dle jeho 
názoru odvolatelé nejsou účastníky řízení, neboť umisťovaná cyklostezka přímo nesousedí s pozemky   
st. pl. č. 204 a 34 a pozemky p.č. 5/1 a 6 v k.ú. Ústí u Vsetína. Umisťovaná cyklostezka je od hranice 
pozemku p.č. 5/1 k.ú. Ústí u Vsetína vzdálena cca 35 m a od rodinného domu č.p. 8 na pozemku            
st. pl. č. 34 ve vzdálenosti cca 40 m. V těsné blízkosti nemovitosti odvolatelů povede cyklotrasa, která 
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využívá již stávající komunikaci na pozemku p.č. 1617 k.ú. Ústí u Vsetína, která je dle sdělení starosty 
obce vedena jako místní komunikace III. Třídy 06c „U trati“ – způsob využití ostatní komunikace, na 
kterou byl zpracován pasport komunikací. Tato komunikace slouží jako přístup k rodinným domů a na 
obecní pozemky, ve kterých je vedena splašková kanalizace.  Vedení cyklotrasy po obecních pozemcích 
je jedinou možnou trasou mimo frekventovanou silnici I. třídy I/57.  Využití stávajících komunikací pro 
cyklotrasu je i v ostatních obcích, přes které je plánována cyklostezka „Bečva – Vlára – Váh“. Cyklotrasy, 
které využívají stávající komunikace, nejsou předmětem územního rozhodnutí. V souvislosti s námitkou 
odvolatelů, týkající se obavy ze zvýšení imisí a hluku stavební úřad v předkládací zprávě k podanému 
odvolání uvedl, že cyklotrasa je vedena po stávající komunikaci opatřené asfaltovým povrchem                 
a průjezdem cyklistů nemůže dojít ke zvýšení imisí. Plánovanou výstavbou cyklostezky dojde k rozložení 
cyklistů, neboť v současné době cyklisté využívají již vybudovanou cyklostezku vedoucí ze Vsetína do 
Velkých Karlovic, přičemž i tato cyklostezka využívá stávající komunikace vedoucí v těsné blízkosti 
rodinných domů a ze strany vlastníků těchto nemovitostí dosud nebyly podány žádné stížnosti, směřující 
ke zhoršení kvality života. V závěru předkládací zprávy stavební úřad uvedl, že oznámení o zahájení 
řízení včetně územního rozhodnutí bylo účastníkům řízení vymezeným v ust. § 85 odst. 2 stavebního 
zákona doručováno veřejnou vyhláškou a navrhl, aby odvolací správní orgán podané odvolání zamítl jako 
nepřípustné.     
   

Odvolací správní orgán se po obdržení podaného odvolání a příslušného spisového materiálu nejprve 
zabýval otázkou, zda se jedná o odvolání řádné, tzn. odvolání podané účastníky řízení v zákonné lhůtě. 
Podle ust. § 192 stavebního zákona se na postupy a řízení použijí ustanovení správního řádu, pokud 
stavební zákon nestanoví jinak. Stavební zákon, jako právní předpis speciální ve vztahu k obecné úpravě 
správního řádu, stanoví vlastní právní úpravu okruhu účastníků územního řízení. Vzhledem k této 
speciální a obligatorní právní úpravě v ust. § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona, jenž účastenství v řízení 
komplexně upravuje, se v předmětné věci nepoužije obecné právní úpravy správního řádu.  Odvolací 
správní orgán tedy při posuzování účastenství v řízení vycházel z ust. § 85 stavebního zákona, v němž je 
vymezen okruh účastníků územního řízení. Dle ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníky 
územního řízení a) žadatel a b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. Dle        
ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona jsou účastníky územního řízení dále a) vlastník pozemku nebo 
stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné 
věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo                 
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním 
rozhodnutím přímo dotčeno a c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. V ust. § 85 odst. 3 
vymezuje stavební zákon okruh účastníků řízení negativně a stanoví, že účastníky řízení nejsou nájemci 
bytů, nebytových prostor nebo pozemků.  

Z předešlého vyplývá, že účastenství v územním řízení má vždy dvě podmínky: existenci vlastnického 
práva k pozemku či stavbě na něm a tvrzení o přímém dotčení existujícího práva. Protože jde                  
o kumulativní podmínky, musí osoba, které má být přiznáno postavení účastníka řízení, splňovat oba 
zákonné předpoklady současně. Řádné vymezení okruhu účastníků řízení je jednou ze základních 
povinností správního orgánu v každém správním řízení bez ohledu na okolnost, zda je zahájeno k návrhu 
fyzické či právnické osoby nebo z moci úřední. To znamená, že správní orgán je v každém individuálním 
případě povinen stanovit okruh účastníků řízení podle okolností konkrétního případu. Právě okolnosti 
konkrétního případu mohou způsobit, že ačkoliv se vždy bude jednat o územní řízení, okruh účastníků 
bude různý. Nikoliv každý vlastník sousedního pozemku či stavby na sousedním pozemku bude 
v každém územním řízení účastníkem řízení. Bude jím vždy jen ten vlastník, jehož vlastnická nebo jiná 
věcná práva budou nebo mohou být rozhodnutím, k němuž územní řízení směřuje, přímo dotčena. 
Jestliže někdo tvrdí, že s ním v řízení má být jednáno v procesní pozici účastníka řízení, musí především 
právo potencionálně rozhodnutím zasažené a stavebně správními předpisy chráněné specifikovat a dále 
své tvrzení opřít o konkrétní skutkové důvody.  

Z podaného odvolání je zřejmé, že odvolatelé dovozují své postavení účastníků řízení s ohledem na 
skutečnost, že jsou podílovými spoluvlastníky pozemku st. pl. č. 34, jehož součástí je rodinný dům           
č. p. 8, pozemku st. pl. č. 204, jehož součástí je zemědělská stavba a pozemků p.č. 5/1 a p.č. 6, 
uvedených na listu vlastnictví č. 490 pro katastrální území Ústí u Vsetína, obec Ústí, přičemž cyklostezka 
by měla být provedena i na pozemcích p.č. 1617 a p.č. 1606 v k.ú. Ústí u Vsetína, kdy odvolatelé mají za 
to, že pozemky pro cyklostezku přímo sousedí s pozemky a stavbami v jejich vlastnictví a tato skutečnost 
dle jejich názoru svědčila tomu, že jim mělo být v předmětném územním řízení přiznáno postavení 
účastníků řízení. Součástí podaného odvolání je, jak odvolací správní orgán již výše v textu uvedl, 
písemnost označená jako „výřez katastrální mapy“ v níž odvolatelé růžovou barvou vyznačili „dotčené 
nemovitosti účastníků“ a žlutou barvou vyznačily „nemovitosti, na nichž je mj. plánována cyklostezka“, 
přičemž toto přímé sousedství (kdy nemovitosti vyznačené růžovou barvou přímo navazují na nemovitosti 
vyznačené žlutou barvou) je dle odvolatelů důvodem pro jejich zařazení do okruhu účastníků řízení. 
Odvolací správní orgán z předloženého spisového materiálu, zejména z předložené projektové 
dokumentace, ověřené autorizovanou osobou Ing. Petrem Krajčovičem, autorizovaným inženýrem pro 
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dopravní stavby zjistil, že území vyznačené odvolateli v příloze k podanému odvolání žlutě s označením 
„nemovitosti, na nichž je plánována cyklostezka“ jsou v koordinačním situačním výkrese C.3.1. zahrnuty 
v části označené jako „úsek č. 4 – staničení 0,603 75 ~ 1,053 19 km“.  V souhrnné technické zprávě, 
bodě „B.2.6. základní technický popis staveb“ se pak k tomuto úseku uvádí, že „v tomto úseku je cyklista 
veden po stávajících zklidněných místních či účelových komunikacích. Cyklotrasa zde bude vyznačena 
pomocí svislého dopravního značení. V úseku kde je cyklista trasován po stávajícím chodníku před 
obecním úřadem podél silnice I/57, je navržena změna tohoto chodníku na sdruženou stezku pro chodce 
a cyklisty. Změna je navržena pomocí trvalého dopravního značení“. Trvalé dopravní značení pak nebylo 
předmětem rozhodování stavebního úřadu v rámci vedeného územního řízení, neboť v těchto 
záležitostech není obecný stavební úřad příslušným správním orgánem. Z předložené dokumentace je 
tedy zřejmé, že v úseku stávající místní komunikace na pozemku p.č. 1617 k.ú. Ústí u Vsetína, který 
přímo sousedí s pozemky či stavbami odvolatelů, nedochází k umístění žádné nové cyklotrasy, či její 
části, neboť v tomto úseku bude cyklotrasa vedena již po stávající (tj. umístěné a realizované) stavbě 
místní komunikace. Odvolací správní orgán tak dospěl k závěru, že přímá dotčenost pozemků odvolatelů 
v souvislosti s umístěním předmětné cyklostezky na pozemcích označených v příloze podaného odvolání 
se tak neprokázala, neboť tyto nebudou předmětným rozhodnutím o umístění stavby dotčeny. Nově 
umisťovaná cyklotrasa bude vedena až v úseku označeném v koordinačním situačním výkresu C.3.1. 
jako úsek č. 3 – staničení 0,352 96 ~ 0,603 75 km, který je v souhrnné technické zprávě popsán tak, že 
„v rámci tohoto úseku je navržena nová sdružená stezka pro chodce a cyklisty o šířce krytu 2,5-3m, 
vyjma krátkého úseku, kde stezka podchází pod železničním mostem trati Vsetín – Velké Karlovice, kde 
je stezka zúžena na 2m. Na začátku tohoto úseku tato stezka navazuje na úsek č. 2. Na konci úseku se 
stezka napojuje na stávající místní komunikaci….“ Odvolací správní orgán s ohledem na výše uvedená 
zjištění konstatoval, že argumentaci odvolatelů o nesprávném vymezení okruhu účastníků řízení 
v souvislosti s dotčením jejich vlastnických práv k pozemkům uvedeným na LV č. 490 pro katastrální 
území Ústí u Vsetína, obec Ústí, kdy tyto pozemky dle názoru odvolatelů přímo sousedí s pozemky pro 
cyklostezku, nelze podle předložené projektové dokumentace přisvědčit.  Výše uvedené pozemky 
odvolatelů sice přímo sousedí s pozemkem p.č. 1617 k.ú. Ústí u Vsetína, nicméně v části tohoto 
pozemku, vyznačeném odvolateli v příloze k podanému odvolání žlutou barvou s popisem „nemovitosti, 
na nichž je mj. plánována cyklostezka“ nebyla napadeným rozhodnutím stavba cyklostezky umisťována, 
neboť, jak je odvolacím správním orgánem již výše v textu uvedeno, v této části bude využito již stávající, 
tedy umístěné místní komunikace.  

 

Nově umisťovaná cyklostezka, v koordinačním situačním výkresu C.3.1. označená jako úsek č. 3, se 
nachází mimo území, vyznačené odvolateli v příloze podaného odvolání, a je od pozemku odvolatelů ve 
vzdálenosti cca 35 - 40 m. Tuto vzdálenost považoval odvolací správní orgán s ohledem na účel užívání, 
pouze pro chodce a cyklisty za vzdálenost, kdy již nemůže dojít k přímému dotčení vlastnických práv 
odvolatelů. Obavy odvolatelů, že imise z cyklostezky významně ovlivní životní podmínky ve vztahu 
k jejich pozemkům, zejména pak zvýšený hluk z několikanásobné koncentrace průchozích uživatelů 
cyklostezky byly dle názoru odvolacího správního orgánu v daném případě neopodstatněné, neboť 
z koordinačního výkresu C.3.1. je zřejmé, že v bezprostředním sousedství pozemku odvolatelů se 
nachází silnice I/57, přičemž z výsledků sčítání dopravy, provedeném Ředitelství silnic a dálnic ČR v roce 

2016 a dostupných na adrese http://scitani2016.rsd.cz  je zřejmé, že po této komunikaci projede více 

než 7000 vozidel denně. Ve srovnání s tímto provozem, který probíhá v bezprostřední blízkosti pozemku 
odvolatelů, nemohlo umístění nově navrhované cyklotrasy ve vzdálenosti cca 35 - 40 m od pozemku 
odvolatelů s ohledem na způsob využívání chodci či cyklisty, na skutečnost, že se jedná o sezónní 
záležitost, kdy zpravidla v zimních měsících nejsou tyto cyklotrasy nijak intenzivně využívány, způsobit 
ovlivnění nad rámec již stávajícího celoročního provozu po bezprostředně sousedící komunikaci I/57        
a tudíž dle názoru odvolacího správního orgánu v daném případě nebyl předpoklad přímého dotčení 
vlastnického práva odvolatelů předmětným záměrem. Přímým dotčením je nutno rozumět takovou 
možnou změnu poměrů v lokalitě vyvolanou zamýšlenou stavbou, která má vliv na podstatu, obsah nebo 
výkon vlastnických či jiných relevantních práv těmi, kdo tato práva mají. Odvolací správní orgán na 
základě výše uvedeného dospěl k závěru, že v daném případě nebudou odvolatelé přímo dotčeni na 
svém vlastnickém právu k jejich nemovitostem. K tomuto závěru dospěl odvolací správní orgán i na 
základě zjištění, že předmětný záměr byl v průběhu řízení projednáván s dotčenými orgány, které proti 
umístění předmětné stavbě neměly námitky a vyslovily s ním souhlas. Navrhovaný záměr byl mimo jiné 
posuzován orgány ochrany veřejného zdraví i orgány ochrany životního prostředí. Krajská hygienická 
stanice Zlínského kraje vydala dne 10. 1. 2017 k předmětnému záměru závazné stanovisko č.j. KHSZL 
31918/2016, v němž uvedla, že po zhodnocení souladu předložené dokumentace stavby s požadavky 
předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví s předloženou projektovou dokumentací souhlasí. 
Předložená projektová dokumentace byla rovněž přezkoumána odborem životního prostředí Městského 
úřadu Vsetín, který k ní dne 6. 4. 2017 vydal pod č.j. MUVS 15569/2017 OŽP koordinované závazné 
stanovisko, v němž předloženou projektovou dokumentaci přezkoumal z hlediska jejího souladu se 
zákony na ochranu životního prostředí (vodní zákon, zákon o odpadech, zákon o ochraně přírody            

http://scitani2016.rsd.cz/
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a krajiny, zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, zákon o lesích) přičemž tento dotčený orgán 
s předmětným záměrem souhlasil, případně souhlasil za podmínek, které stavební úřad  zapracoval do 
výroku napadeného rozhodnutí jako podmínky pro využití a ochranu území, přípravu a realizaci záměru   
a projektovou přípravu stavby a stavebníka tímto zavázal k jejich splnění. Vlivem stavby na okolní 
pozemky a stavby se zabýval rovněž projektant v průvodní zprávě, kde konstatoval, že s ohledem na 
charakter území a souvislosti v území je vymezen stavební pozemek tak, aby nezhoršil kvalitu prostředí a 
hodnotu území.  I s ohledem na tyto skutečnosti dospěl odvolací správní orgán závěru, že rozhodnutím   
o umístění cyklostezky nemůže dojít k přímému dotčení vlastnických práv odvolatelů. V daném případě 
tak dle názoru odvolacího správního orgánu nebyly splněny podmínky pro účastenství odvolatelů 
v předmětném územní řízení (přímé sousedství a přímá dotčenost) stanovené v ust. § 85 odst. 2 písm. b) 
stavebního zákona.     

 
Jelikož ve smyslu ust. § 81 odst. 1 správního řádu je oprávněn podat odvolání proti rozhodnutí pouze 
účastník řízení, bylo odvolání odvolatelů posouzeno odvolacím správním orgánem s ohledem na výše 
uvedené skutečnosti  jako odvolání nepřípustné dle ust. § 92 odst. 1 věty první správního řádu, o čemž 
vydal odvolací správní orgán rozhodnutí č.j. KUZL 75856/2017 sp. zn. 68135/2017 ÚP-Do ze dne 
20.11.2019.  
 
Toto rozhodnutí odvolacího správního orgánu bylo odvolateli napadeno správní žalobou u Krajského 
soudu v Brně, který rozsudkem sp. zn. 62 A 295/2017-103 ze dne 12. 12. 2019 rozhodl tak, že rozhodnutí 
odvolacího správního orgánu zrušil a věc mu vrátil k novému projednání. V odůvodnění rozsudku krajský 
soud uvedl : „Namítají-li žalobci, že měli být účastníky územního řízení, respektive, že žalovaný 
nesprávně jejich odvolání jako nepřípustné zamítl, tak zdejší soud jim dává za pravdu. Bez ohledu na 
skutečnost, zda námitky žalobců proti umisťované stavbě jsou důvodné či nikoli, což v této fázi nemůže 
být předmětem přezkumu zdejšího soudu, důsledkem územního rozhodnutí je umístění cyklostezky 
v bezprostřední blízkosti nemovitostí žalobců; v důsledku územního rozhodnutí dojde ke změně 
charakteru místní komunikace IV.třídy, způsobu jejího používání, cyklostezka zde bude trasována           
a především bude v těchto místech lokality umístěna (§ 79 odst. 1 stavebního zákona). Žalobci tudíž již 
v žádném z dalších navazujících samostatných správních řízení (stavební, o umístění dopravního 
značení) nebudou moci proti samotnému jejímu umístění brojit. Zdejší soud se s ohledem na účel 
územního řízení nemůže ztotožnit s názorem žalovaného, že v úsecích, kde bude cyklostezka vedena po 
stávajících komunikacích, k žádnému umístění stavby „de facto“ nedochází; to je ostatně  v rozporu          
i s tím, jak je stavba vymezena v územním rozhodnutí a jeho podkladech. Žalovaný tak pochybil, pokud 
dospěl k závěru, že u žalobců žádná potencialita možného dotčení jejich vlastnických práv není dána, 
neboť v těsném sousedství jejich nemovitosti povede cyklostezka, jinými slovy budou zde naváděni 
cyklisté projíždějící předchozími úseky stavby“…….“ Zdejší soud tedy souhlasí se žalobci v tom, že 
jim svědčila práva účastníků řízení v územním řízení o umístění cyklostezky a že žalovaný pochybil, 
pokud odvolání žalobců coby nepřípustné zamítl“. 
 
Proti tomuto rozsudku podali odvolatelé dne 27. 12. 2019 kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu 
soudu, o níž dosud nebylo rozhodnuto, nicméně tato skutečnost nezbavuje odvolací správní orgán 
povinnosti pokračovat v řízení a řídit se přitom závazným právním názorem vyjádřeným v pravomocném 
soudním rozhodnutí.  
 
Na základě výše uvedeného rozsudku, jehož právním názorem je odvolací správní orgán vázán, odvolací 
správní orgán opakovaně přezkoumal včasnost a přípustnost podaného odvolání odvolatelů.  

Vzhledem ke skutečnosti, že dne 1. ledna 2018 nabyl účinnosti zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění 
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a některé související zákony, který ve svém článku II. Přechodná ustanovení v bodu č. 10 
stanoví, že správní řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů, postupoval odvolací správní orgán 
v odvolacím řízení podle dosavadního právního předpisu, tj. podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění platném a účinném v době zahájení řízení            
o umístění předmětné stavby, tj. v roce 2017. 
 
Pokud se jedná o odvolání pana Davida Valce, pana Jaroslava Blažka a paní Dany Blažkové (dále též 
„odvolatelé 1-3“), vyhodnotil odvolací správní orgán s ohledem na výše uvedený rozsudek Krajského 
soudu v Brně jejich odvolání jako odvolání přípustné, podané účastníky řízení – vlastníky nemovitostí 
uvedených na listu vlastnickém č. 490 pro obec Ústí a katastrální území Ústí u Vsetína, jejichž vlastnická 
práva k těmto nemovitostem mohou být územním rozhodnutím přímo dotčena. Pokud se jedná                 
o posouzení včasnosti podaného odvolání, vycházel odvolací správní orgán z ust. § 84 odst. 1 správního 
řádu, dle něhož osoba, která byla účastníkem, ale rozhodnutí jí nebylo správním orgánem oznámeno, 
může podat odvolání do 30 dnů ode dne, kdy se o vydání rozhodnutí a řešení otázky, jež byla předmětem 
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rozhodování, dozvěděla, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy bylo rozhodnutí oznámeno poslednímu 
z účastníků, kterým ho správní orgán byl oznámil. Z předloženého spisového materiálu je zřejmé, že 
předmětné územní rozhodnutí bylo oznamováno veřejnou vyhláškou, která byla na úřední desce 
správního orgánu, který písemnost doručoval (Městského úřadu Vsetín) vyvěšena v období od 1. 9. 2017 
do 18. 9.2017. 
 
Odvolání odvolatelů bylo správnímu orgánu prvního stupně doručeno dne 11. 9. 2017, z čehož je zřejmé, 
že zákonem stanovená lhůta pro podání odvolání v případě, kdy rozhodnutí nebylo účastníku řízení 
správním orgánem oznámeno, byla dodržena. Odvolání odvolatelů 1-3 tak považuje odvolací správní 
orgán za odvolání řádné.  
 
Pokud se jedná o odvolání paní Miroslavy Valcové, zjistil odvolací správní orgán z výpisu z katastru 
nemovitostí na listu vlastnickém 490 pro obec Ústí a katastrální území Ústí u Vsetína, že paní Miroslava 
Valcová již není ke dni vydání tohoto rozhodnutí spoluvlastnicí nemovitostí na tomto listu vlastnickém 
uvedeném, a tudíž nemůže být umístěním předmětné stavby na svých vlastnických ani jiných věcných 
právech přímo dotčena. S ohledem na tuto skutečnost považuje odvolací správní orgán odvolání paní 
Miroslavy Valcové za odvolání nepřípustné. Odvolací správní orgán se v případě paní Miroslavy Valcové 
neřídil právním názorem uvedeným v rozsudku Krajského soudu v Brně, neboť ten v souladu s ust. § 75 
odst. 1 soudního řádu správního přezkoumal napadené rozhodnutí podle skutkového a právního stavu 
v době rozhodování odvolacího správního orgánu, napadeného správní žalobou, tj. ke dni 20. 11. 2017. 
V mezidobí však u nemovitostí uvedených na LV č. 490 došlo ke změně, kdy paní Miroslava Valcová 
darovací smlouvou ze dne 19. 8. 2019 převedla svůj spoluvlastnický podíl k těmto nemovitostem na 
nabyvatele pana Davida Valce. Právní účinky zápisu do katastru nemovitostí nastaly ke dni 27. 8. 2019. 
Jelikož odvolací správní orgán je povinen rozhodovat dle skutkového a právního stavu v době vydávání 
správního rozhodnutí, rozhodl odvolací správní orgán odchylně od názoru krajského soudu a paní 
Miroslavu Valcovou do okruhu účastníků řízení nezahrnul a její odvolání považuje za odvolání 
nepřípustné.   
 

Podle ust. § 92 odst. 1 správního řádu opožděné nebo nepřípustné odvolání odvolací správní orgán 
zamítne. Jestliže rozhodnutí již nabylo právní moci, následně zkoumá, zda nejsou dány předpoklady    
pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí. 
V daném případě je však tento postup bezpředmětný s ohledem na skutečnost, že proti rozhodnutí 
stavebního úřadu byla kromě nepřípustného odvolání paní Valcové uplatněna i řádné odvolání odvolatelů 
1-3, proto přezkoumal odvolací správní orgán postup stavebního úřadu v řízení a při vydání napadeného 
rozhodnutí podle kritérií stanovených v ust. § 89 odst. 2 správního řádu (tj. jeho soulad s právními 
předpisy, a v rozsahu námitek uvedených v odvolání i jeho správnost) na základě těchto řádně podaných 
odvolání, přičemž vycházel z podkladů, které jsou součástí spisového materiálu předloženého stavebním 
úřadem.  
 
Odvolací správní orgán, vázán názorem Krajského soudu v Brně odvoláním napadené územní 
rozhodnutí zrušil pro nezákonnost, spočívající v nesprávném vyhodnocení okruhu účastníků územního 
řízení. Tento okruh byl stavebním úřadem vymezen na str. 18 napadeného rozhodnutí, kde stavební úřad 
uvedl pod jednotlivými písmeny ust. 85 stavebního zákona osoby, které považoval za účastníky 
vedeného územního řízení a kterým v průběhu správního řízení umožnil uplatňovat jejich veškerá 
procesní práva s účastenstvím spojená. Dle výše uvedeného závěru krajského soudu svědčilo 
odvolatelům postavení účastníků řízení s ohledem na skutečnost, že se jedná o osoby, jejichž vlastnické 
nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může 
být územním rozhodnutím přímo dotčeno (ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona.) Dle ust. § 87 
odst. 1 stavebního zákona oznámí stavební úřad zahájení územního řízení a k projednání žádosti nařídí 
ústní jednání, a je-li to účelné, spojí jej s ohledáním na místě, přičemž oznámení o zahájení územního 
řízení a další úkony v řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li           
o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení     
a další úkony v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu (v případě územního řízení   
o umístění předmětné stavby se jednalo o řízení s velkým počtem účastníků). Dle ust. § 87 odst. 3 
stavebního zákona se účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) v oznámení o zahájení řízení                 
a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru. Z oznámení o zahájení územního řízení      
i z napadeného rozhodnutí je zřejmé, že pozemky a stavby odvolatelů 1-3, evidované v katastru 
nemovitostí pro obec Ústí a katastrální území Ústí u Vsetína na listu vlastnickém 490, tj. pozemek           
st. pl. č. 34 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je rodinný dům č.p. 8, pozemek st.pl. č. 204 
(zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je zemědělská stavba, pozemek p.č. 5/1 (zahrada)                  
a pozemek p.č. 6 (ostatní plocha)) nebyly v uvedeném výčtu stavebním úřadem zahrnuty a stavební 
úřady tedy s jejich vlastníky jako s účastníky řízení nejednal a neumožnil jim tak v jím vedeném řízení 
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uplatnit jejich práva, která jim jako účastníkům řízení náležela. S ohledem na skutečnost, že tuto 
nezákonnost není možné napravit v rámci odvolacího řízení, nezbylo odvolacímu správnímu orgánu než 
napadené rozhodnutí zrušit a věc vrátit stavebnímu úřadu k novému projednání.    
 
K námitkám, uvedeným v podaném odvolání, resp. ke skutečnostem, jimiž odvolatelé odůvodňují své 
postavení účastníků v předmětném územním řízení, odvolací správní orgán uvádí, že těmto bylo 
odvolacím správním orgánem s ohledem na vázanost názorem správního soudu vyhověno výrokem 
tohoto rozhodnutí.  
 
Při novém projednání správní orgán znovu posoudí, kterým subjektům náleží v daném řízení postavení 
účastníků řízení, s těmito předložený návrh znovu projedná a na základě výsledku tohoto projednání ve 
věci znovu rozhodne. V případě, že pro daný záměr bylo již vydáno stavební povolení a nejedná se         
o záměr, pro který bylo vydáno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní 
prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bude stavební úřad postupovat dle        
ust. § 94 odst. 5 stavebního zákona.  
 

Okruh účastníků řízení vymezil odvolací správní orgán tak, jak byl vymezen stavebním úřadem ve 
vedeném územním řízení (tj. žadatel; obce, na jejichž území má být požadovaný záměr uskutečněn; 
vlastníci pozemků a staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ti, kdo mají jiné 
věcné právo k těmto pozemkům nebo stavbám; osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo 
k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním 
rozhodnutím přímo dotčeno a osoby, o nichž tak stanoví zvláštní právní předpis), přičemž tento okruh byl 
dále s ohledem na skutečnosti výše v textu uvedené rozšířen o vlastníky pozemku st. pl. č. 34 k.ú. Ústí    
u Vsetína, jehož součástí je rodinný dům č. p. 8, pozemku st. pl. č. 204 k.ú. Ústí u Vsetína, jehož součástí 
je zemědělská stavba a pozemků p.č. 5/1 a p.č. 6 k.ú. Ústí u Vsetína, uvedených na listu vlastnictví        
č. 490 pro obec Ústí a katastrální území Ústí u Vsetína. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

 
Město Vsetín, Obec Ústí, Obec Valašská Polanka, Obec Lužná, Obec Lidečko, Obec Leskovec, Obec 
Prlov, Radek Bubela, Olga Cedidlová, Petr Fojtík, Lucie Fojtíková, Miroslav Galda, Vladimír Galda, 
Zdenka Galdová, Radomír Hájek, Ing. Eduard Hromada, Luděk Hromada, Ing. Radomír Hromada,  
Marta Hromadová, Antonín Hyžák, Josef Hyžák, Miroslav Hyžák, Oldřiška Chrástecká, Jan Chrástecký,  
JEDNOTA, spotřební družstvo ve Vsetíně, Josef Juhaňák, Lenka Juhaňáková, Jaroslav Juřica, Hana 
Juřicová, Ing. Zdeněk Karlach, Jaroslav Klícha, Ing. Dušan Konečný, RNDr. Milan Konečný, CSc., 
Vlastimil Koníček, Jan Kovář, Jiří Kovář, Jaroslava Kucejová, Miroslav Kučeřík, Božena Kučná, Ivo Labaj, 
Lenka Lalošáková, Antonín Liška, Jana Machalová, Věra Maierová, Ing. Jan Mrnuštík, Josef Mucha, 
Zdenka Ondrušková, Martina Pacoňová, Vladislava Peltsarszká, Jiří Polách, Dagmar Poláchová,          
Ing. Dalibor Polášek, Karel Pončík, Martin Ptáček, MUDr. Petr Rohlík, Vladimíra Rohlíková, Jana 
Řepková, Dagmar Schaedlbauerová, RNDr. Jindřich Srba, Vladimír Srba, Michaela Srbová, Ing. Zdeňka 
Srbová, Bohuslav Surý, JUDr. František Šafárik, Michal Šafárik, Marie Škabrahová, Josef Šťastný,       
Ing. Václav Švácha, Karel Švirák, Josef Talaš, Jaroslav Tkadlec, Vlasta Vráblová, Miroslav Výchopeň, 
Lydie Závodná, Jiří Závodný, Lenka Zemanová, Ing. Petr Zgarba, Jiří Žák, Vladimír Žák, Zdeněk Žák,    
ČD - Telematika a.s., GasNet, s.r.o., GridServices, s.r.o., Hnutí DUHA Olomouc, KOVAR a.s., Lesy 
České republiky, s.p., Lesy ČR, s.p., Správa toků, oblast povodí Moravy, MONETA Money Bank, a.s., 
Povodí Moravy, s.p., Ředitelství silnic a dálnic ČR, Vodafone Czech Republic a.s., Vodovody                    
a kanalizace Vsetín, a.s.,Česká telekomunikační infrastruktura, ČEZ Distribuce, a.s., příspěvková 
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství 
Olomouc, CZ TOP TRADE s. r. o., Sdružení obcí VSACKO v likvidaci, vlastníci pozemků parc. č. 1240/4, 
1244/2, 1256/1, 1267/2, 1407/2, 1544/1, 1544/2, 1544/3, 1547/2, 1556/1, 1560, 1561, 1564/1, 1564/2, 
1578/4, 2222/2, 2222/4, 2222/5, 2222/6, 2225/3, 2285/4, 2366/5, 2384/2, 2385, 2387, 2388, 2389, 2402, 
2475/2, 2475/3, 2513 v katastrálním území Leskovec, st. p. 597, 634/1, parc. č. 2105/8, 810/1, 830/3, 
930/6, 931/1, 2105/7, 2105/9, 2105/10, 2108/6, 2110/7, 3330, 2181/18 v katastrálním území Lužná           
u Vsetína,  st. p.  34, 59/1, 60/1, 204, 238, 259, 394, 414, parc. č. 5/1, 6, 47/2, 53/1, 53/2, 62/1, 67/1, 
113/1, 121/1, 131/2, 761/2, 761/17, 762/4, 1579/2, 1579/4, 1579/5, 1647 v katastrálním území Ústí u 
Vsetína, st. p. 600, 765, parc. č. 1578/3, 1599, 1650/2, 1650/3, 2801/3, 3324/10, 3325/7, 3325/8, 3351/2, 
3351/16, 1293, 1298, 1487/3, 3351/18, 3351/43 v katastrálním území Valašská Polanka, parc. č. 7606, 
7608 v katastrálním území Vsetín, parc. č. 3634, 3635/2, 3287 v katastrálním území Lidečko,               
parc. č. 218, 219, 133, 527/3, 556/1, 220 v katastrálním území Prlov 
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Poučení účastníků: 

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

Rozhodnutí odvolacího správního orgánu je v právní moci, jestliže bylo oznámeno všem odvolatelům       
a účastníkům uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ing. Dana Dohnálková 
vedoucí oddělení stavebního řádu 
 
 
 
 
Veřejná vyhláška bude vyvěšena na úředních deskách Krajského úřadu Zlínského kraje, Obecních úřadů 
Ústí, Leskovec, Valašská Polanka, Lužná, Lidečko a Prlov po dobu 15 dnů. Veřejná vyhláška se zveřejní 
též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Krajského 
úřadu Zlínského kraje se písemnost považuje za doručenou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne………………..                                                 Sejmuto dne………………………. 
 
 
 
 
 
 
Razítko úřadu, na jehož úřední desce byla veřejná vyhláška vyvěšena, jméno, příjmení a podpis osoby, 
která vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky zajistila: 
 
 
 
 
Obdrží: 

Městský úřad Vsetín k vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí rozhodnutí a o zveřejnění 
způsobem umožňující dálkový přístup 
Obecní úřad Ústí k vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí rozhodnutí a o zveřejnění 
způsobem umožňující dálkový přístup 
Obecní úřad Leskovec k vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí rozhodnutí a o zveřejnění 
způsobem umožňující dálkový přístup 
Obecní úřad Valašská Polanka k vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí rozhodnutí           
a o zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup 
Obecní úřad Lužná k vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí rozhodnutí a o zveřejnění 
způsobem umožňující dálkový přístup 
Obecní úřad Lidečko k vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí rozhodnutí a o zveřejnění 
způsobem umožňující dálkový přístup 
Obecní úřad Prlov k vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí rozhodnutí a o zveřejnění 
způsobem umožňující dálkový přístup 
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Do vlastních rukou: 
Sdružení obcí Hornolidečska, IČO 62334743, Horní Lideč 292, 756 12  Horní Lideč, které zastupuje 
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., IČO 64610357, Legionářská 1085/8, 779 00  Olomouc 
Město Vsetín, IDDS:75sb29d 
Obec Ústí, IDDS: 973b3ic 
Obec Valašská Polanka, IDDS: 6ivbsar 
Obec Lužná, IDDS: fmeb44s 
Obec Lidečko, IDDS: ka7bc3c 
Obec Leskovec, IDDS: q5nb2ep 
Obec Prlov, IDDS: i45aret 
 
 
Veřejnou vyhláškou: 
Radek Bubela, Sušilova č.p. 1335, 755 01  Vsetín 1 
Olga Cedidlová, Valašská Polanka č.p. 327, 756 11  Valašská Polanka 
Petr Fojtík, Leskovec č.p. 226, 756 11  Valašská Polanka 
Lucie Fojtíková, Leskovec č.p. 226, 756 11  Valašská Polanka 
Miroslav Galda, Valašská Polanka č.p. 110, 756 11  Valašská Polanka 
Vladimír Galda, nám. Svobody č.p. 1321, 755 01  Vsetín 1 
Zdenka Galdová, Benátky č.p. 1890, 755 01  Vsetín 1 
Radomír Hájek, Valašská Polanka č.p. 111, 756 11  Valašská Polanka 
Ing. Eduard Hromada, Černokostelecká č.p. 2111/131, 100 00  Praha 10-Strašnice 
Luděk Hromada, Leskovec č.p. 69, 756 11  Valašská Polanka 
Ing. Radomír Hromada, Leskovec č.p. 210, 756 11  Valašská Polanka 
Marta Hromadová, Leskovec č.p. 34, 756 11  Valašská Polanka 
Antonín Hyžák, Valašská Polanka č.p. 326, 756 11  Valašská Polanka 
Josef Hyžák, Stará cesta č.p. 1781, 755 01  Vsetín 1 
Miroslav Hyžák, Valašská Polanka č.p. 42, 756 11  Valašská Polanka 
Oldřiška Chrástecká, Leskovec č.p. 57, 756 11  Valašská Polanka 
Jan Chrástecký, Leskovec č.p. 57, 756 11  Valašská Polanka 
JEDNOTA, spotřební družstvo ve Vsetíně, IDDS: ascdqmv 
Josef Juhaňák, Valašská Polanka č.p. 26, 756 11  Valašská Polanka 
Lenka Juhaňáková, Valašská Polanka č.p. 26, 756 11  Valašská Polanka 
Jaroslav Juřica, Valašská Polanka č.p. 299, 756 11  Valašská Polanka 
Hana Juřicová, Valašská Polanka č.p. 299, 756 11  Valašská Polanka 
Ing. Zdeněk Karlach, Bělá č.p. 81, Malonty, 382 41  Kaplice 1 
Jaroslav Klícha, Leskovec č.p. 179, 756 11  Valašská Polanka 
Ing. Dušan Konečný, nám. Mládežníků č.p. 669, Lobeček, 278 01  Kralupy nad Vltavou 1 
RNDr. Milan Konečný, CSc., Teyschlova č.p. 1118/1, Bystrc, 635 00  Brno 35 
Vlastimil Koníček, IDDS: 6a8rkhs 
Jan Kovář, Prlov č.p. 121, 756 11  Valašská Polanka 
Jiří Kovář, Přímá č.p. 179/20, Bosonohy, 642 00  Brno 42 
Jaroslava Kucejová, Valašská Polanka č.p. 125, 756 11  Valašská Polanka 
Miroslav Kučeřík, Starohorská č.p. 6151/16, 97411 Banská Bystrica, Slovenská republika 
Božena Kučná, Leskovec č.p. 50, 756 11  Valašská Polanka 
Ivo Labaj, Podlesí č.p. 281, 757 01  Valašské Meziříčí 1 
Lenka Lalošáková, Prlov č.p. 48, 756 11  Valašská Polanka 
Antonín Liška, Lužná č.p. 48, 756 11  Valašská Polanka 
Jana Machalová, Okružní č.p. 420, Rokytnice, 755 01  Vsetín 1 
Věra Maierová, Libina č.p. 725, 788 05  Libina 
Ing. Jan Mrnuštík, Svážná č.p. 391/14, Nový Lískovec, 634 00  Brno 34 
Josef Mucha, Ohrada č.p. 1875, 755 01  Vsetín 1 
Zdenka Ondrušková, Okružní č.p. 450, Rokytnice, 755 01  Vsetín 1 
Martina Pacoňová, Bratří Hlaviců č.p. 85, 755 01  Vsetín 1 
Vladislava Peltsarszká, Bratří Hlaviců č.p. 122, 755 01  Vsetín 1 
Jiří Polách, Valašská Polanka č.p. 111, 756 11  Valašská Polanka 
Dagmar Poláchová, Valašská Polanka č.p. 111, 756 11  Valašská Polanka 
Ing. Dalibor Polášek, Seninka č.p. 107, 756 11  Valašská Polanka 
Karel Pončík, Zděchov č.p. 28, 756 07  Zděchov 
Martin Ptáček, Říky č.p. 1358, Bylnice, 763 31  Brumov-Bylnice 
MUDr. Petr Rohlík, Josefa Sousedíka č.p. 1429, 755 01  Vsetín 1 
Vladimíra Rohlíková, Josefa Sousedíka č.p. 1429, 755 01  Vsetín 1 
Jana Řepková, Valašská Polanka č.p. 221, 756 11  Valašská Polanka 
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Dagmar Schaedlbauerová, Bratří Hlaviců č.p. 66, 755 01  Vsetín 1 
RNDr. Jindřich Srba, Vyšehněvice č.p. 90, 533 41  Lázně Bohdaneč 
Vladimír Srba, Hláska č.p. 12, Liberk, 516 01  Rychnov nad Kněžnou 
Michaela Srbová, Konečná č.p. 1177, 755 01  Vsetín 1 
Ing. Zdeňka Srbová, Družnosti č.p. 1083/4, 140 00  Praha 4-Nusle 
Bohuslav Surý, Lužná č.p. 271, 756 11  Valašská Polanka 
JUDr. František Šafárik, Sedlovská č.p. 51, 281 41  Ratboř 
Michal Šafárik, Písecká č.p. 2229/6, 130 00  Praha 3-Vinohrady 
Marie Škabrahová, Valašská Polanka č.p. 252, 756 11  Valašská Polanka 
Josef Šťastný, Leskovec č.p. 121, 756 11  Valašská Polanka 
Ing. Václav Švácha, Valašská Polanka č.p. 53, 756 11  Valašská Polanka 
Karel Švirák, Pod Žamboškou č.p. 252, Rokytnice, 755 01  Vsetín 1 
Josef Talaš, Okružní č.p. 408, Rokytnice, 755 01  Vsetín 1 
Jaroslav Tkadlec, Oskava č.p. 26, 788 01  Oskava 
Vlasta Vráblová, Valašská Polanka č.p. 306, 756 11  Valašská Polanka 
Miroslav Výchopeň, Leskovec č.p. 41, 756 11  Valašská Polanka 
Lydie Závodná, Leskovec č.p. 182, 756 11  Valašská Polanka 
Jiří Závodný, Leskovec č.p. 182, 756 11  Valašská Polanka 
Lenka Zemanová, Leskovec č.p. 174, 756 11  Valašská Polanka 
Ing. Petr Zgarba, Petrkov č.p. 58, Lípa, 580 01  Havlíčkův Brod 1 
Jiří Žák, Československé armády č.p. 487, Místek, 738 01  Frýdek-Místek 1 
Vladimír Žák, Duklianských hrdinů č.p. 875, Trenčín, Slovensko 
Zdeněk Žák, Valašská Polanka č.p. 224, 756 11  Valašská Polanka 
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp 
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
Hnutí DUHA Olomouc, IDDS: npqpkpq 
KOVAR a.s., IDDS: jfdgnhe 
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 
Lesy ČR, s.p., Správa toků, oblast povodí Moravy, IDDS: e8jcfsn 
MONETA Money Bank, a.s., IDDS: 3kpd8nk 
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr 
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IDDS: hcxgx4k 
Česká telekomunikační infrastruktura, IDDS: qa7425t 
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy 
příspěvková organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, IDDS: jjfsbqc 
Mgr. Libor Valenta, advokát, Křížová 96/18, 603 00 Brno 
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Olomouc, IDDS: uccchjm 
CZ TOP TRADE s. r. o., IDDS: v93w6zb 
Sdružení obcí VSACKO v likvidaci, Huslenky č.p. 494, 756 02  Huslenky 
 
vlastníci pozemků parc. č. 1240/4, 1244/2, 1256/1, 1267/2, 1407/2, 1544/1, 1544/2, 1544/3, 1547/2, 
1556/1, 1560, 1561, 1564/1, 1564/2, 1578/4, 2222/2, 2222/4, 2222/5, 2222/6, 2225/3, 2285/4, 2366/5, 
2384/2, 2385, 2387, 2388, 2389, 2402, 2475/2, 2475/3, 2513 v katastrálním území Leskovec,  
st. p. 597, 634/1, parc. č. 2105/8, 810/1, 830/3, 930/6, 931/1, 2105/7, 2105/9, 2105/10, 2108/6, 2110/7, 
3330, 2181/18 v katastrálním území Lužná u Vsetína,  
st. p.  34, 59/1, 60/1, 204, 238, 259, 394, 414, parc. č. 5/1, 6, 47/2, 53/1, 53/2, 62/1, 67/1, 113/1, 121/1, 
131/2, 761/2, 761/17, 762/4, 1579/2, 1579/4, 1579/5, 1647 v katastrálním území Ústí u Vsetína, 
st. p. 600, 765, parc. č. 1578/3, 1599, 1650/2, 1650/3, 2801/3, 3324/10, 3325/7, 3325/8, 3351/2, 3351/16, 
1293, 1298, 1487/3, 3351/18, 3351/43 v katastrálním území Valašská Polanka,  
parc. č. 7606, 7608 v katastrálním území Vsetín,  
parc. č. 3634, 3635/2, 3287 v katastrálním území Lidečko,  
parc. č. 218, 219, 133, 527/3, 556/1, 220 v katastrálním území Prlov 
 
 
na vědomí 
Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, IDDS: 75sb29d 
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