JUDr. Ladislav Košt'ál
advokát
advokátní kancelát'se sícllern: 270 24 Zbečno, Na Riviéř-e 123
zapsaný v seznamu Čar pod č. osv. O 1 81 l

ústavnímusoudu
Joštova 8
660 83 Brno

stěžovatel

Ing. Marek Babuška, CSc., nar.28.4.1956
bytem 460 01 Liberec I - Staré Město, Fibichova

zastoupen

lt73lI7

rUDr, Ladislavem Košt'álem, advokátem

se sídlem advokátní kancelaře ve Zbečně, Nď
advo

270 24 Zbečno,

účastníciíízení

Nejvyššísprávní soud
zakterý jeďná předsedkyně senátu JuDr. Marie Žiskova
1)

2) Krajský soud v Plzni

za který jedná předseda senátu

JUDr. Petr Kuchynka

3) Krajský úřad Karlovarského kraje
se sídlem Závodní 353/88, Karlovy Váry
4) Městský úřad Cheb
se sídlem náměstí krále Jiřího z poděbrad 14,
cheb

Vedlejšíúčastník

čnZ Pistribuce,

a.s.

se sídiem Teplická 874l8,Děčín

ústavrrístíž1o.1 proti rozsudku Nejvyššíhosprávního
soudu ze
dne.11.10.2017 čj, 1 As 36I/2ďÚ-lS, rozsudku
Krájského

soudu

v

Plzni ze den 2.IL20I6

čj. 30A 179DOť54rc,
Krajského
úřadu
Karlovarského
l<raje zě dne
|"_49d"uti
6. 1 0.20 1 5 č j, 27 4 lLP l I 5 a rozhodnutí
o vyvlastnění Městského
úřadu Cheb ze dne 10.3,2015 čj. MUCH róssolzoii/il-^
1

šestkrát
plná moc ze dne 28. listopadu}}I7
seznam připojených příloh

-

-

:

kopie rozsudku NejvyŠŠÍho
správního soudu ze dne 11.10.2011 č.j. 1 As36112016-75
včetně
doručenky datové zprál,y

plná moc ze drre 28. 11.2011

IČ:61636312

tel.:

13 554 852
602 ]95 963
3

e-tnail ; kostaL@iol.cz
ťax: 3 13 554 931

StěŽovatel a vedlejŠÍÚČastník Črz^,YtsttiJuce
tyti.účastníkyŤízení,vekterém Městský
Úřad Cheb, odbor stavební a Životního_ prostředí"
jut o uyutustňovací úřad roáodnutím
o vyvlastnění ze dne.1 0.3,201 5 čj. MUCFI
j7šr"'r"riJř ;il;;.í
1 9880/20i
stěŽovatele
Práva
ňízenímvccneho břemene t por"-t,i* ve vlastnictvívlastnického
stěžovatele
v katastrálním Území Dolní Žanďov spočívajícího
ve strpění umístěnístavby distribuční
so_ustavy spočívající
v přetnutí pozemktlvodiči vedení.
Krajský Úřad Karlovarského kraje rozhodnutím ze
dne 16,10.2015 č.j. 274lLPl15 zamitl
odvolání stěžovatele proti uvedenému roáodnutí
o vyvlastnoní a potvrdil je.
Krajský soud vPlzni rozsudkem ze dne 2.11.201á
e;, go A 11912015-116 zamítlžalobu
stěŽovatele, kterou se stěŽovatel domáhal zrušení
uveáeného rozhodnutí Krajského úřadu
karlovarského kraje. vl9_váahu kvýrokům podle
§ 24 odst. 3 zákona o vyvlastnění, tj.
výrokŮm I. a II. uvedeného rozhodnúívyvlastriovacího
úřadu ze dnel0.3.2015.
NejvYŠŠÍ
sPrávní soud rozsudkem ze dne IL10,2017 čj. 1
As 36112016-15, který byl
stěŽovateli doruČen dne LII.20I7, zamítl kasační
stížnoststěžovatele proti uvedenému
rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne2.1t,2ol6.

]

StěŽovdtel :Podává ústavní stížnostp^rotilloyror.l.r I.
uvedeného rozsudku Nejvyššího
sPrávního'soudu ze dne.11 .La.2O17 čj. 30 1 As'361l2016-75,kterým
byla zamítnuta kasační
stÍŽnost stěŽovatele Proti uvedenómu iozsudku Krajského
soudu v'plzní ze dne 2.1t.20I6 , a
souČasně i Proti výroku I. uvedeného rozsudku Krajského
soudu v plzni ze dne 2.11.2016 č.j.
30 A I'I9l20i5-116, kterým bYla zamítnuta žalobá stěžovatele
proti uvedenému rozhodnutí
Krajského Úřadu Karlovarského kraje ze dne 16.10,2015, pioti
uvedenému rozhodnutí
Krajského Úřadu Karlovarského kraje ze dne 16.10.2015, jakož^iproti
uvedenému rozhodnutí
vyvlastňovacího úřadu o vyvlastnění ze dne 10.3,2015.

StěŽovatel tvrdÍ, Že těmito rozhodnutími došlo k zásahu do
zékladního práva stěžovatele
vlastnit majetek garantovaného Článkem 11 odst. i Listiny základních
práv asvobod, práva
stěŽovatele na sPravedlivý proces garantovaného článkem jo
oa.t. 1 Listiny základnichpráv a
svobod a ČláŇem 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv azákladníchsvobod
a rovněž tak
ŽebYla PoruŠena zásaďa rovnosti ÚČastníkŮ Ťízenigarantovaná
článkem 37 odst. 3 Listiny
základních práv a svobod.

ilI.

StěŽovatel Po celou dobu správního řízení i Ťizení před správními
soudy kladl důraz na to,
Že Krajský Úřad Karlov,arského kraje i oba správni soudy
se měly zabývaíiovněž podmínkami
vYdání samotného rozhodnutí o umístěníitavby, kteié předcházelo
rozhodnutí o omezení
vlastnického Práva stěŽovatele zŤízenímvěcného břemene k pozemkům.
ve vlastnictví
stěŽovatele. StěŽovatel zejména kladl důraz na to, že účastníkttÁrizení
podle § 85 odst. 2
stavebního záŮ<ona, mezi které patŤil téžstěžovatel, bylo územnírozhodnuti
o umístěnístavby
venkovního vedení Jindřichov
Drmoul ze dne il,t.zotz jako jediným doručováno ve
smYslu § i44 odst. 6 sPrávního řádu veřejnou vyhlášk ou, že r. n.r.rná;"; s touto veřejnou
vYhláŠkou - o tomto Územním rozhodnutí neaozveaúl, resp. že se
o něm dozvědé1 až
v souvislosti s vYvlastiovacím ŤÍzením,a nemohl tak včas uptatnit své
námitky proti vydání
tohoto Územního rozhodnutÍ, které pak opakovaně přednášel v následném
vyvlastňovacím
íizeníav Ťízeníchpřed správními soudy.

-

SPrávní orgánY i sPrávní soudy shodně poukazovaly na to, že řízení o vydání
územního
rozhodnutí o umístění stavby vedení 2x 110 kV Jindřichov - Drmoul
uýlo pravomocně

2

/

skonČeno, Že Územni rozhodnutí o umístěnístavby, které nebylo následně zrušeno ani
změněno, nabylo právní moci a že knámitkám stěžovatele spočívající
vtom, že nebyly
naPlněnY PodmínkY stanovené závérem zjišt'ovacího řízeníministerstva životního prostředize
dne 10.8.201i, stanovisko posouzení vlivů záméŇ na žívotníprostředí, že nebyiy dodrženy
ZásadY Územního rozvoje Karlovarského kraje, izemní plan obce Dolní Žandov, a nebyly
vzatY v Potaz varianty moŽných jiných tras předmětného vedení, které měl stěžovatel uplaiú
v ŤÍzenío vydání Územního rozhodnutÍ, nelze přihlížet. Správní orgány i Krajský soud v plzni
se vŠakjiŽ ntjak nevypořádaly s námitkami stěžovatele, jimiž brojil proti iomu, že uzemní
rozhodnutí o umístění stavby nebylo stěžovateli doručeno jednotlivě, ale veřejnou vyhláškou,
tedY námitkami stěžovatele vztahujícímise kpodmínkám vydáni rozhodnutí o umístění
stavby.

Pouze NejvyŠŠÍ
správní soud se touto argumentací stěžovatele podrobněji zabýval. Dospěl
vŠak k závéru, Že Pokud se stěžovatel na dotčených pozemcích fakticky nezdržqe u ,-rór"
proto rizika spojená se správou nemovitostí ,,na dálku," mě1 si poěínai tak, aby si jiným
zPŮsobem přiměřeně zajistil povědomí o Ťízeníchtýkajících se pózemků vjeho vlastnictví.
Dle NejvYŠŠÍhosPrávního soudu stěžovatel nepostupoval v souládu se zásaáou vigilantibus
iura slcriPta Sunt a nemŮŽe se proto nyní v Ťízenío vyvlastnění domáhat přezkumu vyd,ání
PŤedcházejícího územníhorozhodnutí, naopak lze po něm nyní spravedlivi žád,at, abý nesl
nePříznivé následkY sPojené s řádným neuplatněním nyní uváděn}ch námitek směřujícich
ke
zvráceni stavu za|oŽeného pro něj negativním rozhodnutím o umísiění stavby.

Iv.

StěŽovatel s touto interpretací Nejvyššíhosprávního soudu nesouhlasí
zjednodušujícía nesprávnou.

,

považlqe jí za

V řízeníchPodle stavebního zákona představuje doručování účastníkům
řízení podle

§
odst, 2 stavebního z_ákona veřejnou vyhláškou oá prvopoč átkl
zvýhodnění žadateleo vydání
rozhodnutí stavebního Úřadu, neboť lze důvodnC oOekávat že ne každý
z účastníků
,
Ťizeni ve
85

smyslu § 85 odst.2 stavebního zákona se o rozhodnutí stavebního
úřadu doručovaného mu
veřejnou vYhláŠkou dozvi. V danóm případě to platí nejen o
stěžovateli, ale také o dalších
účastnících,kteří se o předmětném územnímrozhódnutí áozvěděli
až odstěžovatele.
Pouze velký PoČet ÚěastníkŮ řizeni nemůžebez dalšíhoodůvodňovat
resp. ospravedlňovat,
abY sPrávni orgán své rozhodnutí doruěoval úěastníkůmveřejnou
vyhláškou. Rozhodujícím
zákonnjrrn kritériem pro posouzení toho, zd,a lze účastníkům
doručit písemnost veřejnou
vYhláŠkou anebo zda je třeba jim písemnost doručit jednotlivě, je
podleiÁ ÁvateIe to, jaké
doPadY mŮŽe mít veřejnou vYhláškou doručovaná písámnost
na práva a povinnosti účastníků.
Toto kritérium musí být sPrávním orgánem, v dan6m případě
stavebním'úřadem, posuzováno
prioritně. Dospěje-li stavební Úřad k závěru, Že jeho
rozhodnutí, jehož vydání žadatelnavrhl,
Pr-edstavuje Podstatný zásah do stávajících práv účastníků
podle § 85 odst. 2 stavebního
zákona, je doruČovánítakovóho roáodnuti veřejnou
vyhláškou právě z obavy, že tito
ÚČastníci bY se o něm nemuseli dozvědět,
u
_vvl9učerro |o,rin rostí staiebního uřadu je doručit
těmto ÚěastníkŮm rozhodnutí jednotlivě, obŽvláště
,u .ii.,u"., jsou-li mu tito účastníciznťmi.
Stavební Úřad se tímto ner'Ídil. Jediným clůvodem, pro
který účastníkům
podie § 85 odst. 2
stavebního zákona doručoval stavební úřad územni
rozhodnutí o umístěrri ,iurruy veřejnou
vYhláŠkou, bYl velký Počet účastníků
ŤIzení.Nemůžeb| pritom pochybnos
ti, že uvedené
rozhodnutí o umístěnístavbY má podstatný dopad
do stávajicích práv tju.Ú.i Ťízernpodle
§ 85 odst, 2 stavebního zákona, má-li b}t-nu
Pno poJtiuae umístěna na pozemcích v jejich

l
I

vlastnictví stavba vedlejšíhoúčastníkaČEzoistribuce, a.s. Tato
skrrtečnost dle stěžovatele
vYluČuje moŽnost doruČit těmto ÚČastníkŮm rozhodnutí o umístění
stavby veřejnou vyhláškou
a naoPak je dŮvodem Pro to, aby i těmto účastníkůmbylo rozhodnutí o umístěnístavby
doruČeno jednotlivě stejně jako všem ostatním účastníkům
stavebního Ťizení.
Tuto argumentaci stěžovatele o nezákonnosti cloručování ťlzemníhorozlrodrrutí o ur,iístění
stavbY ÚČastníkŮm Podle § 85 odst. 2 stavebnílro zákona veřejnolr vyhláškour nclze odbý tírr-r,
Že Územni rozhodnutí o umístění stavby je pravomocné a že ne|ze clále zkournat podrrrínky

jeho vYdánÍ, jestliŽe toto rozhodnutí je, jak správnč konstatova1 Nejvyššísprávní soud,

Právním Podkladem pro následné vydání rozhodnutí o otnezení vlastnického práva stěžovatele
zÍÍzenim věcného břemene. Rozhodnutí o vyvlastnění nemůže bln vystav8no na územnítn
rozhodnutí o urlístění stavby, pro jehož vydání nebyiy dány zákonLré podrnínky.

v.

Pro takto zdŮvodněnátvrzení stěžovatel navrlruje, aby Ústavní sorrd vyda1 vylrovující

nález
vněmŽ vyslovÍ, Že výrokem I. rozsudku Nejvyššíhosprávního soudrr ze dne 11.10.2017 č.j.
1 As36|12016-75, výrokem I. rozsudku Krajského soudu vPlzni ze dne 2.I1.2016 č.j.30A
1791201'6,1 16, rozhodnutím Krajského úřadu Karlovarského kraje ze dne 16.10.2015 č.j.
274lLPl15 arozhodnutím o vyvlastnění Městského úřadu Cheb ze dne 10.3.2015 č.j. MUCH
19880/2015/Šin došlo kzásahu do základních práv stěžovatele garantovaných v čiánku 36
odst. 1 Listiny základnich práv a svobod a článku 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a
základních svobod, v článku 11 odst. 1 Listiny základních práv a svoboc1 a v článku 37 odst. 3
Listiny základních práv a svobod
aŽerczsudekNejvyššího správního soudu zedne 11.10.2017 č.J. I As 361/2O16-75, rozsudek
Krajského soudu vPlzni ze dne 2.1I.2016 č.j. 30A l79l2ot6-7l6, rozhoclnutí Krajského
Úřadu Karlovarského kraje ze clne 16.10.2015 č.j.274lLPl15 a rozhodnutí o vyvlastněr,í
Městskélro úřadu Cheb ze drre 10.3.2015 č.j. MUCH 19880/201siŠin, se ruší.

V Liberci

dne 29.

prosince 20I]

.

Ing. Marek Babuška, CSc.
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