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Záznam
z jednání rozkladové komise ministra ž

dne 23. března 2018

Rozkladová komise ministra ŽP, ustavená v souladu s ustanovením
152 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „správní řád“), se po prostudováni příslušného spisového materiálu a následné
rozpravě u s n e s 1 a k dané věci takto:

Bod Č. 5 - Podnět společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., se sídlem
Purkyňova 2933/2, 695 01 Hodonín, ičo: 494 545 44, zastoupené společností
Frank Bold advokáti, s.r.o., podle ustanovení 149 odst. 5 správního řádu
k přezkoumání závazného stanoviska MŽP ze dne 26. 10. 2015, č.j.
24489/ENy/ls, k záměru Těžba a úprava štěrkopísku v Uherském Ostrohu
2“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a
o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzováni vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů

P/ 3581

Komise doporučuje uvedený podnět odložit jako nedůvodný, neboť předmětné
stanovisko ministerstva bylo vydáno v souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb.

Komise dospěla k závěru, že námitky podnětu nejsou důvodné, a není tak žádný
důvod pro změnu nebo zrušeni předmětného stanoviska ministerstva podle
ustanoveni 149 odst. 5 správniho řádu. Z tohoto ustanoveni zákona vyplývá:
„Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízeni, k němuž
je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné
stanovisko. Jestliže správní orgán při své úřední činnosti zjistí, že jiný správní orgán
učinil nezákonné závazné stanovisko, dá podnět správnímu orgánu příslušnému
k přezkumnému řízení a vyčká jeho rozhodnuti“ Jelikož nelze dovodit z námitek
podnětu žádnou nezákonnost předmětného stanoviska ministerstva ve smyslu
požadavků platného zákona č. 100/2001 Sb. na posouzení předmětného záměru,
doporučuje komise podnět odložit jako nedůvodný.

Projednáni tohoto bodu se zúčastnil zástupce MŽP, odboru posuzováni vlivů na
životni prostředí a integrované prevence (710).

Senát rozkladové komise zasedal ve složení:

RNDr. Martin Čihař, CSc.
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.



Doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc.
JUDr. Martin Řezáč
Ing. Lubomir Šálek, Ph.D.
JUDr. Martina Franková, Ph.D. ‘

RNDr. Jaroslav Obermajer
Václav Vétviéka
Mgr. Nela Vinlderová
Mgr. Petr Zeman
Mgr. Marek Geleta

Jednáni senátu předsedal: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.

Zaznamenal: Mgr. Jakub Augustinský


