
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ 
JUDR. JAN WALTER 

ıv Městskému uradu Kadaň, odboru životního prostředí 

DATOvou ZPRÁVOU 

Žatec 15. listopadu 2022 

N‹ 
Im Q. ost O informace podle zál‹ona č. 106/1999 Sb. 

ıv Vazení, 

v Zastoupení 0 ý 
_ 

Si Vás 

na základě Zákona O svobodném přístupu k informacím dovoluji požádat o poskytnutí veškerých 
dokumentů (včetně případných příloh), které se týkají užívání pozemku p.č. 765/2 v l<.ú. Kovářská a 

které Váš úřad obdržel nebo vyhotovìl po 4.7.2022. informace, prosím, Zašlete v elektronické podobě 
do mé datové schránky. Děkuji. 

S pozdravem 
JUDr. Jan Walter, advokát 
v plné moci Za žadatelku 

Příloha 
Plná moc 

Juor. Jan Walter, advokát že sídlem vøıyňskýnh čechú 837, Žatec 43801, ıć 72825708, DIČ CZ72525708 
zapsán v Seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 13904 

tel. (+420) 415 749 609, GSM (+420) 603 746 039, fax (+420) 415 712 375, e›mail: jan.walter@SeZnam,cZ, IDDS mu5fwdt



V\ Městský úřad 
Kadaň 

Odbor životního prostředí 

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň 

ııııiııııııiıııuı111111ıııfljiiiiıgıjjıjıfljıfligi

v 
C.j. 

Spis. zıı. 

Sp.z./Sk.z. 

Vyřizuje 
Tel. 
E-mail 
Datum 

1\/IUKK/51671/2022 
ŽP/ 379/2022/sıflv 
52.2./V5 
Eliška Slavíková, DiS. 

474 319 559 
eliska.Slavikova@meSto-kadan.cz 
29. 11.2022 

Sdělení k žádosti o informaci podle Zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů 

Dne 15. 1 1. 2022 obdrřøl 1\/Ičøtglçý úřad Kadaň„ odboı` životního 
prostředí pod čj.: MUKK/51671/2022 

žádost od . . 

` kterou na základě 

plné moci zastupuje JUDı`. Jan Walter, ev. č. ČAK 13904, Volyňských Čechů 837, 438 01 Žatec. 

Zádost byla podána o poskytnutí informace podle Zákona 
č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu 

k informacím. 

Na základě Vaší žádosti sdělujeme následující: 
Přílohou tohoto sdělení poskytujeme veškeré dokumenty, 

které náš úřad obdržel nebo vyhotovil po 

4. 7. 2022, které se týkají užívání pozemku p. č. 765/2 v k.ú. 
Kovářská. 

ˇ\ -'ˇz‹‹ '.'
' WLS . ‹,._<›_.1lÉ 

ĚUQŘAN 
/- . , . , /ígljı rajt 4,, 

vedoucí odboru životního prostředí 

Příloha: 
1 x žádost O zaslání spisu od Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 1 1. 7. 2022 pod čj.: 

KUUK/105418/2022, doručena dne 1 1. 7. 2022 pod čj.: MUKK/31469/2022 (5 stran) 

1 X zaslání spisu ze dne 25. 7. 2022 pod čj.: 
1\/IUKK/31469/2022 (1 stı`ana) I 

1 x vrácení zaslaného spisu a vyžádání 
kompletního spisu ve věci od Krajského úřadu Usteckého 

kraje 

ze dne 26. 8. 2022 pod čj.: KUUK/128919/2022, doručeno dne 30. 8. 2022 pod čj.: 

MUKK/38913/2022 (1 strana) 
1 x Záznaın do spisu ze dne 7. 9. 2022 (1 stı`ana) 

1 X soupis spisu ŽP/48/2022/Slav (2 Stı`any)
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1 X Soupis spisu ŽP/224/2022/Slav (1 Strana) 

1 x Zaslání spisu Ze dne 7. 9. 2022 pod čj.: 
MUKK/38913/2022 (1 strana) 

\ x rozhodnutí od Krajského úřadu Ústeckého kraje 
Ze dne 22. 9. 2022 pod čj.: KUUK/138363/2022 

doručeno dne 26. 9. 2022 pod čj.: MUKK/43136/2022 (3 Strany) 

Obdrží: 

Zastoııpenz JUDr. Jan Walter, Volyňských Čechů 837, 438 
O1 Žatec
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V\ Městský úřad Kadaň Odbor životního prostředí 

Mírové náměstí I, 432 01 Kadaň 

ııııııııiiıııııııııııııııııııııııııfljıjıjgıjjjjjijgıj 

Č.j. 

Spis. zn. 

Vyřizuje 
Sp.z./Sk.z. 

Tel. 
E-mail 
Datum 

1\/IUKK/53939/2022 
ŽP/ 379/2022/sıflv 
Eliška Slavíková, DiS. 
84.1/S5 
474 319 559 
eliska.slavikova@mesto-kadan.cz 
29. 11.2022 

ROZHODNUTÍ 
Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Zákona 

č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších předpisů (dále 
jen Zákon 

o svobodném přístupu k informacím), ve věci žádosti O poskytnutí informace podané dne 
15. 1 1. 2022 

pod či.: MUKK/51671/2022 žadatelem , , 

, 
kterou na základě plné moci zastupuje JUDr. Jan Walter, advokát, ev. č. ČAK 13904, 

Volyňských Čechů 837, 438 01 Žatec, rozhodl takto: 

Podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím ve spojení s § 8a 

Zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím a čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických 
osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dálejen „nařízení 
GDPR“), se žádost žadatele 

částečně odmítá 

I. 

tak, že V kopii požadovaných dokumentů, nebudou poskytnuty osobní 
údaje účastníků řízení a třetích 

osob 

II. 

tak, že neposkytuje přílohy poskytnutých dokumentů. 

Odůvodnění: 

Dne 15. 1 1. 2022 byla pod čj.: 1\/IUKK/51671/2022 na 1\/Iěstský úřad Kadaň, 
odboı` životního prostředí, 

doručena žádost O poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve věci: „poskytnutí veškerých dokumentů (včetně 
případných příloh), ktere' se týkají 

užívání pozemku p.č. 765/2 V k.ú. Kovářská a ktere' Váš úřad obdržel 
nebo vyhotovil po 4. 7. 2022.“ 

Žádost podala A 
, 

. V 
ÍÉÍÖYOU 

na základě plné moci zastupuje JUDr. „lan Walter, advokát, ev. č. CAK 13904, Volyňských Cechů 
837, 438 oi žflżøø.
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Na základě uvedené žádosti vydal Městský úřad Kadaň, odbor 
životního prostředí, sdělení dne 29. l l. 

2022 pod čj.: MUKK/5l67l/2022, jehož součástí, jakožto přílohu, 
poskytl požadované podklady (l X 

žádost o Zaslání spisu od Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne ll. 7. 2022 pod 

KUUK/l054l8/2022, doručena dne ll. 7. 2022 pod MUKK/3l469/2022 (5 stran), l X zaslání 

spisu ze dne 25. 7. 2022 pod čj.: MUKK/31469/2022 tl strana); l X vrácení zaslaného spisu a 

vyžádání kompletního spisu ve věci od Krajského úřadu 
Usteckého kraje ze dne 26. 8. 2022 pod čj.: 

KUUK/l289l9/2022, doručeno dne 30. 8. 2022 pod čj.: MUKK/38913/2022 (l 
strana); l X záznam do 

spisu ze dne 7. 9. 2022 (1 strana), l X soupis spisu ŽP/48/2022/Slav (2 strany); l X soupis spisu 

ZP/224/2022/Slav (l strana), l X Zaslání spisu ze dne 7. 9. 2022 pod čj.: MUKK/38913/2022 (l 

strana), l X rozhodnutí od Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 22. 9. 2022 pod čj.: 

KUUK/138363/2022, doručeno dne 26. 9. 2022 pod čj.: MUKK/43136/2022 (3 
strany)). 

K výroku č. I 

S ohledem na to, že některé Z uvedených podkladů 
obsahují osobní údaje o fyzické osobě, jedná se o 

záznaın do spisu ze dne 7. 9. 2022 a rozhodnutí Kı`ajského 
úřadu Ústeckého kraje ze dne 22. 9. 2022 

pod čj.: KUUK/l38363, vydal Městský řad Kadaň, odbor 
životního prostředí toto rozhodnutí, kterým 

Z části odmítl poskytnutí informace a to s ohledem na 
anonymizaci osobních údajů uvedené fyzické 

osoby. 

K výroku rozhodnutí: 
Podle § l5 odst. l Zákona č. l06/l999 Sb., o svobodném přístupu k informacím „pokud povinný 

subjekt žádosti, byťjen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí 
o odmítnutí 

žádosti, případně o odmítnutí části žádostí 

Podle § 8a odst. l zákona č. l06/1999 Sb., O svobodném přístupu k 
informacím ,,informace týkající 

se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické 
osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne 

jen v souladu S právními předpisy, upravujícími jejich 
ochranu“. 

Podle čl. 4 odst. l nařízení GDPR se osobními údaji rozumí „veškeré informace O identifikované 
nebo 

ia'entifkovarelne' fyzické osobě (dále jen „subjekt úda/'ů"); identýikovatelnou JŠ/Zickou osobou 

je fižzická osoba, kterou /Ze přímo či nepřímo identifikovat, 
Zejınéna odkazem na určitý idenrifikátor, 

například jméno, identifikační číslo, lokační udaje, síťový 
idenIifiI‹átor nebo na jeden či více zvláštních 

prvků fižzické, fižziologické, genetické, psychické, 
ekonomické, kulturní nebo společenské identity této 

fyzické osoby“. 

Podle § 4 odst. 2 nařízení GDPR je zpracováním osobních 
údajů „jakákoliv operace nebo soubor 

operací S osobními údaji nebo Soubory osobních údajů, 
který je prováděn pomocí či bez pomoci 

automatízovaných postupů, jako je shromáždění, 
zaznamenání, uspořádání, Strukturování, uložení, 

přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nc“ıhle'dnutí, použití, Zpřístupneˇní přenosem, šíření nebo 

jakékolívjiné Zpřístupnění, seiˇ`aZení či Z/co/nbinování, 
omezení, výmaz nebo zničení 

Povinný subjekt však nemá od subjektů těchto údajů, které 
figurují v teXtu požadovaných dokumentů, 

souhlas S předáním osobních údajů jiné osobě, přitom 
nesplňuje ani další podmínky stanovené čl. 6 

odst. l nařízení GDPR, což poskytuje zákonný důvod pro částečné 
odmítnutí předmětné žádosti 

O poskytnutí informace v souladu s § 8a zákona 
č. 106/ l999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Povinný subjekt proto při vydání tohoto rozhodnutí ve věci žádosti o poskytnutí informace 

upřednostnil pi`ávo na ochranu osobnosti a osobních 
údajů účastníků řízení a tzv. třetích osob podle 

čl. l0 Listiny základních práv a svobod nad právem 
na informace podle čl. l7 odst. 5 Listiny. Povinný 

subjekt má za to, že tímto rozhodnutím současně žadateli nijak 
výı`azně neomezil obsah poskytované 

informace. 

Povinný subjekt se v této věci také zabýval testem 
proporcionality, který se obecně aplikuje ve třech 

krocích. Prvním krokem je tzv. test vhodnosti, tedy jinými 
Slovy odpověd“ na otázku, zda je omezení 

limitujici lidské právo (v tomto případě právo na 
informace podle čl. 17 odst. l Listiny) způsobilé 

dosáhnout požadovaného cíle. V ı`ámcí druhého kroku, tedy tzv. testu 
nezbytnosti, je Zkoumáno, zda 

neexistuje takové opatření, které je způsobilé 
dosáhnout stejného cíle přinejmenším ve stejné 

míře 

apřitoın je šetrnější vůči omezenému lidskému právu. V třetí fázi testu proporcionality (někdy 

nazývána jako test proporcionality strícto Sensu, 
tedy test pi`Oporcionality v užším slova smyslu),
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dochází k samotnému měření mezi lidským právem a jeho omezením 
na jedné straně a na druhé straně 

mezi jiným lidským právem či veřejným zájem ajeho naplněním na 
úkor omezeného lidského práva. 

K otázce vhodnosti omezení práva na informace má spı`ávní orgán za to, 
že neposkytnutí informací 

žadateli je vhodným a v celém kontextu dané situace nevyhnutelným 
postupem, jelikož právě a pouze 

neposkytnutím těchto osobních údajů dojde Zároveň k jejich 
ochraně. 

Z hlediska druhého kroku testu proporcionality, tedy tzv. testu 
nezbytnosti, je na tomto místě třeba 

konstatovat, že šetrnější či méně omezující opatření v této situaci správní orgán Z hlediska 

požadovaného cíle nespatřuje. Správní orgán uvádí, že již sama skutečnost, 
že správní orgán neodmítl 

žadatelovu žádost jako celek, dokazuje, že se správní orgán 
snažil v co největší míře vyhovět jeho 

žádosti a tak jeho právu na informace. Vzhledem k tomu, že institut 
práva na poskytnutí informací 

je zásadně vázán tím, zda povinný subjekt požadované informace 
poskytne či nikoli, a pokud ano, poté 

v jakém rozsahu, má správní orgán za to, že zde žádná alternativa, která by 
byla k omezenému právu 

šetrnější, neexistuje. Proto je rozhodnutí O částečném odmítnutí 
poskytnutí informací v požadovaném 

rozsahu jediným možným postupem v dané věci. vv 

Z hlediska třetího kroku daného testu, tedy provedení testu 
propoı`cionality v uzsím slova smyslu, 

dochází k samotnému porovnání omezovaného práva na informace 
podle čl. l7 odst. l Listiny a práva 

na ochranu osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické 
osoby a osobní údaje (viz § 8a odst. l 

zákona l06/1999 Sb.). 

Správní orgán uvádí, že dle nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 517/99 je třeba (v souladu 

s rozhodovací praxí Ústavního soudu i Evropského soudu pro lidská práva) reflektovat 
~ a to i při 

aplikaci komentovaného ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb., 
že respektování soukromého života 

v sobě musí zahı`novat do určité míry i právo na vytváření a rozvíjení vztahů s dalšími lidskými 

bytostmi. Ochrana osobnosti a soukromého života fyzických osob proto nesmí být 
interpretována 

restriktivně; v konkrétních věcech bude vždy potřeba zohlednit 
všechny jejich individuální okolnosti 

a v hraničních případech založit řešení na obecně 
akceptovaných pravidlech posouzení střetu práva 

na informace a práva na ochranu soukromého života, popř. osobních údajů v duchu zásady 

proporcionality (viz Furek, A., Rothanzl, L., Jírovec, T.,: 
Zákon o svobodném pristupu k informacím. 

Komentář. l. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016). 

Poskytnutím informací o osobních údajích jako jména a 
příjmení by mohlo dojít k identifikaci této 

osoby, přičemž specifická je okolnost, kdy jsou 
na tyto osobní údaje vázány další údaje, např. 

O začátku pracovního poměru se zaměstnavatelem, pracovní 
zařazení těchto zaměstnanců nebo adresa 

trvalého bydliště či datum narození. Správní orgán dále uvádí, 
že vzhledem ke všem těmto informacím 

by velmi snadno mohlo dojít ke ztotožnění 
příslušné osoby. Jedná se o takové údaje, které mohou 

subjekt údajů samy o sobě poškodit, a ınůže být V zájmu 
subjektu takovéto informace veřejnosti 

nesdělovat. Navíc je třeba zmínit, že žádost žadatele přímo na tyto osobní údaje nemíří, čímž 
vı 

je samotné právo na informace V tomto konkrétním 
prıpadě značně oslabeno. 

Na základě výše uvedeného a s ohledem na závěry uvedené ve vztahu k prvnímu 
kroku testu 

proporcionality, kdy na tomto místě na ně rovněž odkazuje, 
dle správního orgánu převažuje právo 

na ochranu osobnosti, projevů osobni povahy, 
soukromí fyzické osoby a osobní údaje nad právem 

na informace. 

S ohledem na výše uvedené povinný subjekt 
rozhodl výrokem tohoto ı`ozhodnutí tak, že žádost 

žadatele o poskytnutí informace v rozsahu osobních údajů účastníků řízení, popř. třetích osob, 

obsažených v textu záznamu do spisu Městského úřadu Kadaň, 
odboru životního prostředí ze dne 7. 9. 

2022 a ı`ozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje ze 
dne 22. 9. 2022 pod čj.: KUUK/l38363/2022, 

v souladu s § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím ve spojení s § lS odst. l 

Zákona č. l06/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím 
částečně odmítl a zaslal žadateli pouze 

anonymizovanou kopii požadovaného. 

K výroku č. ll. 

Žadatel požadoval poskytnutí dokumentů, včetně příloh. 
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S ohledem na skutečnost, že veškeré přílohy, které jsou součástí 
aktuálně poskytovaných dokumentů, 

již byly žadateli V ıninulosti poskytnuty a tojako přílohy k 
následujícím sdělením: Ze dne 19. 11. 2020 

pod čj.: MUKK/46332/2020; ze dne 29. 4. 2021 pod čj.: 1\/IUKK/17007/2021; 
ze dne 14. 6. 2021 pod 

čj.: MUKK/24325/2021; ze dne 30. 7. 2021 pod čj.: MUKK/31892/2021; 
Ze dne 27. 10. 2021 pod čj.: 

MUKK/46176/2021 a Ze dne 30. 6. 2022 pod čj.: MUKK/30463/2022. 

Vzhledem k výše uvedenému, rozhodl Městský úřad Kadaň, odbor životního 
prostředí, že nebude tyto 

přílohy poskytovat duplicitně. 

Poučení: 

Žadatel může podle § 16 zákona o Svobodnéın přístupu k informacím a následně podle Zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
podat proti tomuto rozhodnutí odvolání 

ke Kı`ajskému úřadu Ústeckého kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu Kadaň, odboru 

životního prostředí, 1\/Iírové náměstí 1, 432 01 Kadaň, do 15-ti dnů ode dne doručení tohoto 

rozhodnutí. 

'ÚŘ 43 3310 

fˇl NXĚST6,

s 

131 

ˇ-7ˇ€1*“Ý* 

- 
vedoucí odboru Zivotního prostředí 

Rozdělovníkz 

Obdrží do vlastních ı`ukOu: _ 

1. _ , 

_. , 

Zastoupena: JUDr. Jan Walter, Volyňských Cechů 837, 438 01 
Zatec
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;Dokuım-ııi je podepsâıı cløktıoıúckýııı podpisem 
1P‹›dı:pi›`ı\jix`i: Ing. Jakub Skoupý 

I , V ;Oąjıı\ı\iZaı`c. OJ:
I 

I I I
` 
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Důvod 
i\ti=tx\> 

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Odbor životního prostředí a zemědělství 

Městský úřad Kadaň 

Odbor životního prostředí 
Mírové náměstí 1 

432 01 Kadaň 

Datum: 11. července 2022 
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Vyřizuje/linka: Ing. Martina Müllerová/912 
Počet listů/příloh: 1/1 

Žádost o Zaslání spisu 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a Zemědělství, obdržel dne 4. 7. 2022 

podnět JUDr. Jana Waitera, advokáta se sídlem Volyňských Čechů 837, Žatec 438 01, IČ: 
72625708 k přezkumnému řízení ve věci Vámi vydaného usnesení Ze dne 1. 6. 2022, pod č.j.: 
MUKK/25626/2022. Z tohoto důvodu Vás žádáme o Zaslání kompietního spisu ve věci. 

Ing. Jakub Skoupý 
vedoucí oddělení Zemědělství 

Příloha: 
Podnět k přezkumu rozhodnutí JUDr. Jan Walter

I RoZděIovn'k 
Doručí se: 
adresát 
Na vědomí: 
vlastni 

Ústecký Kraj, veıká Hradební 3118/48, 400 O2 Usti nad Labem 

Tel.: +420 475 657111 url: www.kr-usieckycz IČ: 70892156 DIČ: CZ70892156 
Fax: +420 475 200 245 e-mail: epodateina@kr-usiecky.cZ ID: t9Zbsva č. ú. 882733379/0800 

1/1



ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ 
. E JUDR JAN WALT R 

Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru Zemědělství a životního prostředí 

DATOVOU ZPRÁVOU 

V Kovářské dne 4. Července 2022 

Nedovolené užívání pozemků ZPF parc.č. 765/2 a 765/8 V k.ú. Kovářská k nezemědělským účelům 

Podnět k přezkumu usnesení Městského úřadu Kadaň, odboru životního prostředí ze dne 1.6.2022, 

Č.j. MUKK/25626/2022 

Vážení, 

ve věci shora jsem se obracel na Krajský úřadu Ústeckého kraje, odbor Zemědělství a životního 

prostředí, jako na příslušný orgán ochrany Zemědělského půdního fondu již svými podněty 

Z 31.8.2020, 4.2.2021, 2.8.2021 a 19.4.2022. 

Připomínám, že v rámci výkonu své advokátní praxe jsem se Seznámil se skutečnostmi vypovidající
o 

tom, že Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, dlouhodobě toleruje nedovolené 
užívání 

pozemků ZPF parc.Č. 765/2 a 765/8 v k.ú. Kovářská k nezemědělským účelům. 

Tyto pozemky se nacházejí v blízkosti haly na st.p.č. 531 v k.ú. Kovářská, která je od 
přelomu let 

2009/2010 využívána jako pìlnice pilařského Závodu. Na uvedených pozemcích provozovatel 
skladuje 

dřevěnou kulcıtinu, řezivo ajiné produkty dřevovýroby (krajinky, odřezky). Dále Zde 
pravidelně 

parkuje nákladrfisouprava s přivěsem na transport kulatìny. 

Využití těchto pozemků pro uvedené účely je dobře patrné Z veřejně dostupných leteckých 
snímků. 

i 

" ` " ' ' ' 

Zk.cZĹ): 

.nn-nv 

iuov. Jan waırøv, advøkáí ze fliflıøm vøıvñských ćeflhú 837, žflıøn 43801, 
ıć 72825708, Dıč cZ72e2S7o8 

zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod Č. 
13904 

tel. (+420) 415 749 609, GSM (+420) 603 746 039, fax (+420) 415 712 375, e‹mail: 
jan.walter@SeZnam.cZ, IDDS muSfwdt



Takto uvedené pozemky vypadaly ještě v roce 2006, tedy před zahájením provozu pilařského Závodu 

Po Zahájení provozu pily je již patrné užívání pozemků k uskladněn 
Fotografie Z leteckého Snímkován N) 012 (Zdroj www.maQy.cZ) 
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Užívání Zemědělské půdu k nezemědělským účelům bez souhlasu S jejím odnětím ze 
zemědělského 

půdního fondu, vyjma případů, kdy takového souhlasu není třeba, je správním 
deliktem, resp. 

přestupkem podle § 20 odst. 1 písm. c) Zákona č.334/1992 Sb., O ochraně 
Zemědělského půdního 

fondu, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZoOZPF"). Vzhledem k poloze 
předmětných pozemků 

je příslušným ke stíhání tohoto deliktu Městský úřad Kadaň, odbor životního 
prostředí (dále jen 

,,MěÚ Kadaň"). MěÚ Kadaň se porušováním ZOOZPF v souvislosti S užíváním předmětných 
pozemků 

zabýval až na základě mých podnětů, které jsem u něj učinil 17.05.2018, 01.06.2018, 
02.07.2018, 

14.03.2019, 19.03.2019, 26.04.2019, 24.09.2019, 09.11.2019, 23.12.2019, 
03.01.2020, 26.01.2020, 

02.02.2020, 28.03.2020, 19.04.2020, 29.05.2020, 20.1.2021, 6.2.2022, 
10.3.2022. K těmto podnětům 

jsem připojil rozsáhlý důkazní materiál v podobě fotografií, které jsem pořizoval 
já Sám, případně 

které byly pořízenyjinými správními orgány. 

Z informací, které mám k dispozici vyplývá, že za celých dvanáct let, od přelomu let 2009/2010 do 
současnosti, postihl MěÚ Kadaň deliktníjednání pouze jednou, a to příkazem ze dne 11.3.2019 č.j. 
MUKK/11027/2019, které se týká časového úseku od 17.5.2018 do 1.8.2018, tedy 

necelých čtyř 

měsíců. MěÚ Kadaň za toto užívání uložil symbolickou pokutu 1000 Kč. 

Kromě toho vedl MěÚ Kadaň od 9.3.2020 Správní řízení O přestupku podle § 20 odst. 1 písm. c) 
ZOOZPF, k němuž docházelo v neurčitém časovém úseku „nejméně ode dne 

24.9.2019". Toto říze 3



MěÚ Kadaň zastavil usnesením ze dne 23.7.2020, č.j. l\/IUKK/29352/2020, S odůvodněním, že 
spáchání skutku nebylo obviněnému prokázáno. Po opakovaných zásazích l<ÚÚK (zrušení 

V přezkumném řízení, příkaz k odstranění nečinnosti) rozhodoval l\/lěÚ Kadaň ve věci Znovu a 

usnesením ze dne 1.6.2022, č.j. MUKK/25626/2022 řízení opět zastavil, tentokráte Z důvodu, že 

skutek se nestal. 

1. Ve Světle všech důkazů, které měl MěÚ Kadaň k dispozici, považuji zdůvodnění tohoto 
usnesení za naprosto skandální. MěÚ Kadaň naprosto ignoroval důkazy vypovídající o tom, že 
pozemky ZPF byly užívány k nezemědělským účelům. 

2. Skandálníje rovněž to, s jakým zpožděním za skutkovým zjištěním správní orgán ve věci 

rozhodl. l\/lěÚ Kadaň opírá výrok O zjištění, která učinil sám na místě při terénním šetření 
15.11.2019, kdy „porušení zákona na místě nezjistíl", resp. jen v minimálním rozsahu. Tento 

Závěr tedy správní orgán mohl učinitjíž před dva a půl lety! Jakje možné, že takové 

rozhodnutí nevydal dříve? 

Domnívám Se, že MěÚ Kadaň není schopen případ objektivně vyšetřit. Sám má zájem na to, aby byl 
,,Zameten pod koberec", nebot' odhaluje, S jakou benevolencí k porušování zákona 

MěÚ Kadaň 
dlouhodobě přistupoval, když (1.) po řadu let toleroval protiprávní užívání ZPF a (2.) když 

jsem na to 

upozornil, neváhal opakovaně vydávat Souhlas S „dočasným“ užíváním k nezemědělským 
účelům, a 

obcházel tak zákonný požadavek na odnětí ze ZPF. 

S ohledem na výše uvedené činím tímto podnět, aby krajský úřad V provedl přezkum výše 

označeného rozhodnutí MěÚ Kadaň, a pokud dojde k závěru, že je třeba rozhodnuti zrušit, aby věc 
delegoval jinému správnímu orgánu. 

Prosím zdvořile o vyrozumění o učiněných Zjištěních a přijatých opatřeních. Děkuji. 

S pozdravem 
JUDr. Jan Walter, advokát 

Bez příloh
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1 1. 7, 2022 Ze dne 

Č.j. 
\/yři“/.ııjc 

Spxz./Sl‹.Z. 

Tel. 
lă-nmìl 
Džılum 

Odbor 'I.,i\-'oiııíhu prosií“ edí 

1 
V Měsˇtský úřad Kadaň ıımııflııııııımıııšııımmIıžıggìıgłflgımggggıjflW 

Mírové ııžııııčstí 1,432 (H Ka‹J›ıIˇı 

K1 xˇl 1<Ĺ.='ł O5-'I 1 8/'2()22 

1 
MIJKIŘ/'3 l4(§9f.7.02Iì 

1 }:`.iiška S1č\\›ˇík0väı, DiS 
: 52.2 V5 
1 474 319 S59 
1 cliskzıššlavìlšcıvažżìàıııe 

„ W..-M.„~....„„.„„_.......,.-.,..-.......í..í. __ „__ "MM ____,›___ 

st‹`›~lš.”ı‹ižııı.‹`,7.= 

: 25. 7. 2022 

Ĺžıžšlzšııí spisu 

Mëčsıský fıřżıd Kadaň, Odbor ži\'0\níh‹› pı“uSı\"c-„ìi„ uš^§_.zžxčı OL`hı“čıny Zıtıwčdčlskćlıo půdního fondu, Obdržel dne I 1. 7. 

2.022 pod čj.: 1\/ÍUKK./ˇ3 lflóš)/2()T2L?., žžˇıćìosı od I<ı“žš_iSì‹ćh€› úřžžáłu I'§_×:tťckćl\O kıˇżıje, Odboru životního prostředí a 

'/.cnıčdčlSwí. Žfıdost byla pudžııııfı O Lnslžıııí kúıupìcžuí Spìsıš vc \`č€i pš`n.`Zk.\ııIıııé1ıO ří'/.ení vyL!ane'zhO usnesení 

pud čj.: ı\“íL.IK\K./25626/'ÍZOZZ ze dne 1. (S 2022. 

\/yj2'\(ìT'Cní k podnčiıı Sa přz=7.É~<ıııTııı“ 

Sdčlcní JUDIˇ. Jzmıı Wzxhcııı. že dloxıhodobć ıošcž“ıı}cıu›e ž`z‹cˇ/.cnı(`d{“ìSìšé 
\ıž.:'\-'žıní u to mìııimžıhıč od roku 'l()()9/20H) 

do současnosti, nťní pravdìxfé, 
První pO(łm`=,t Obdı`žOI (›rgž'ıu Ochržuıy Zeıııčdëlslšćlıø p*Ĺ:›:ìu“§ìı‹› fmıáišı tepž`~.=€ dne 17. 5. 2018, kdy toto bylo ıˇ'cšcnO a 

Oı`g_án Ochržmy ˇćcıIı(°dèlskćh‹› půdııílıu 1ˇOndu pıˇxżššıııpek pmıì 4/.ákomı č. 334/1992 Sb., O ochraně 

7.cmčděìSl<é/ho půdního fondu nbcluhí m‹37.i 17. Íiëlıšëì do 1. S. 1038, kdy byla zemědělská půcìžı pmkazatelně 

Lı'7.iv`.i"mžı k ııczcıııčćłëìskýıìx \'ıů€`.lům žı nžıslccìné ł;)ìu aıhùcrıžı pøłšııızı výši 1 000; Kč, kdy Správní Orgán 

pO\/žıž0\=aš pokutu xf níˇ/.ké výměře za přiıı1čí'€,ıš‹,m 2*. oxìp‹i›\=i<ìa_ìící Z/=ÉištC=ı“\émLı. 

.IUDx“. Jan \\fl'2ıłtcıˇ ncusxžıle up‹›/.c›xˇı”ıuj€. zıčı Ix“\'č`mì ;›i`v:.\±uıpI\ˇıı ml ı`‹;›š<;z ?,O()9/"2()\() za to i přes X0, že mu bylo 

n{škL›ììkš`€ĹL Sdčlážžıu ııáslecíııjícíç ,.D\€ \'8à'€!ì<> 'ní šı€Zv9ıw1è<ìčìS!šćm\ı u'}'.í\‹'áııí (ł(›'n`.łıú7.í_ììZ od roku 2009. V této 

době byl v plfltııostì xžˇxkon Č. '2.(_)(_`ì-'1\.3ř>\) Í\`b.„ O přżsxıšpflršššlı, pì`cSIu;_`zc!< by musel být také podle tohoto 7.ák0nu 

p‹›s\ı'/.‹›vž'ın. S <›hle<lem na tuto Skutčùmçžst je m‹›'Zıı_\" pí`c<[upuk v à-éru <1‹›bčjìž. pr‹›mlčL=ıı)'-ˇ, Z tohoto důvodu nebude 

prO_j€dn2'\\'áı\.“ (>pOpı'\fć Sdčlcııím z\“Iè.ťšìSkć-i\‹› š'ıí'a{lu K‹ı‹Iżuˇ“x. <.›dbOš`u ;`/.i\‹'uu*ıilıO p1`OSlřcdı', ze (hw 24. 5. 7.019 pod čzj.: 

M1 EKK/1 8 V29/`2() ł 9), 

Q. _;‹ ;_. 

\Í)rLıhý podnčl, I<t0ı`>" se lýlšžı p‹3dı\ë›ìıı 1< pì*‹3'/.k\ıımı. Obdš`?“„`1 ‹›ı`g,ž'ıı“. Oż`Iu`żuı_\_v` 7.€ıuě-‹ìč\Skćh0 půdııího fondu dne 24‹ 9. 

2019 3 týkul SQ* pouze pOZ0ıı“xkO\“ć p2u'‹:‹“,ly Cıíršlo '?6."Ű'.`›í (Lcd)-“ še ucıýkčıl pO7,em\‹‹)vć parcely Č. 7(›5f8„ jak je 

\ı\'€`,dv.ım v pťıdııćlıı nd jl ÉDIZ .lama \\L"'n\iwıˇa'). 

V uvedené včıci ‹lž'ı\c trvúınc na \fyjı'ıd›ˇ`cııí, kıeıxí hylú _“\<\uèž\Sti \`_\-jžlxšìˇcšıi k ue.čìnn‹›Sti Zn: dm: 27. 4. 2022 pod čj.: 

MLĚKK/182 l6.“'2()Ĺ22. 

S ohledem na uvecšené si m*m_\jS\íı“ııu, že by byl Sıćw přcłxìížeıı. (Ĺ)ı'g,ž'ın ‹›chı'any 'zemědělského půdního fmıdu 

ııcıııťıžc řešil Situaci na daném puzćnıku (p‹ı7,c`mCí‹:h) umi \`‹›ì<ťm ŘOK8, 
jclìlmž možné Spáchžıní pflžsıupku jejíž 

moıulčťcnć. 
Džılcjżıkjćž uv`cdcn‹› \Q\,Íšc. uclćlìì ‹›ť'gáıı ochrzmy 

zmıšàJxˇŠš`.`I:~.ì<‹':lıx“› píıziìžıíìııv I`‹›ııúŠ\ı pokuıu za 0b(I‹›ł›í od 17. 5. 2018 do 

I. 8. 20ł8, kdy byla pı'‹_wš<ž'ı'/ž'mO, že k nc'/„‹:ıı`.{›‹l(`‹`šSk€É Čiıžııosıì d‹›cìıê'\Zcł0. 

“ \

& 
VW>Tä\1(}*n0 mm. Í' 

Z 6

~)



K px`Ojc.‹lnání cìıˇuhćho pošìııčìıı, na které byl podán podnčľ 
k pì`c>`mpku, má orgán Ochıˇaııy Zemědělského půdního 

fondu za LO, že provedl všechny poıřebnć íıìámıy ž\ rO7.h‹›d\, tak jak je uvedeno \/usnesení pod 

čj.: š\/IUKK/2562(›.f'202?. ze dne I. 6. 2022. 

POZ.ı\žımkž\: pro p0'7..eınkO\;‹›\ı [ıčxrccìu 765.22 \v1<.ú, K‹“w;~'ıì'šÉšš'ı (pm její Čásı), vydžın Souhlas Sdočzasným 

odněıím, ZL: dne 18. 3. 3012(`) pod L\\'1Uł<l<./'5\<‰i). 3Uì<) v SS-H). (.)ıˇ§;“‹'ın cıchı`fmy 7.‹:ınèdč\fšl<ć~|ıO půdního fondu 

také jìˇ7. pmx-'ed\ l<‹m\ı`Ohı plnění pOömìııeì< 
plnění =.š€ìì~!x*ıı`z'*.\\(› sçıuhlżısıı dne 19. 4. 2022. 

Výhlcdem kvýše Lıvcdenššımš příìohmı ıołıoıu ćż*.fli\€'\ı'ı\€ špisovou (l‹)kLııı1ex\ł8<:i vıždcııoxı pod Spis. Zı\,: 

ZPf'4S›'202()/Slžxv. 

4/ 
.. f /,? 

,, iz 
z/ 

„~f” 
A 
,,.«~/ 

ˇ lııg/Íhř`ıI*`rżx_|t ~\ 

~.ˇćd‹›\ıcí mìì7~;›ı'^ıš životního pı'OStŤedi 

Příl‹›hžı: V 

1 x Spis pod zn: Zl*/48/202().fSl:\\` 

Podııčty pıˇ“c(!c\ıá7.e.jíc.í ří'/.eııí vcdeııć-.ııııı pod Spíš. zn.: 
Ž-l'ž48.~2()2(\:'Sìı\\' 

I 'ze dne 9. 11.2019 pod čj.: i\'IUKK›'466Jv1.‹'Z(H9 

0 ze dııc 7.3. 12. 2019 pod čj.: 
MUKl<z'53(Ĺ)5‹ì,‹'Z()19 

0 ze dne 3. 1. 2020 pod čj.: ı\'IUKK»'4l2,-"2(ì2(') 

0 `/.‹* dne 26. 1. 2020 pod čj.: ı\'lĹšKˇK}`42'.78.f2(ì2() 

B ze (Inc 2. 2. 2020 pod čj.: MUKK./:”\4 
il./2()2(ì 

“ ze dne 12. 2. 2020 pud čj.: 
MIĚKK.f"()24fl“2U2O 

0 ze dm* 28. 3. 2020 pm! čj.: 1\"lIšl(Kž'l384252020 

0 Ze dne 19. 4. 2(J2() pod čj.: 
š\'1L?KI(/1575(›ı'"2(_›30 

“ ze dnu 2*). 5. 2020 pod č.j.ı 
'żN1UI<ĹK;2l3<ı'()/2021) 

()hdı"Ž.í:

, 

Kı“n}5\;\'z („ˇ‹‹d<1 L',š5,ı0c1‹ćłı‹› krćıjšı, (`)dbOı` '2ì\'0uıíłı‹> pı“Lì›-šıřı-dí 21 7.e,n`.C.‹EëìS\\*í, \/clkžı Hı“a‹lebı\í 
BH8,/48, 400 O2 Usti 

nad Labem (lng. š`\/>ìux`Lìmı š\fH'ıllcı'‹>\v'ž'ı)

3
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Kvfliflký úřflú Úflıønkêhn ınflifl 
1 

“ liší 2022 ì,( 

ˇM, 
,n‹„.„ 

Velká Hradební 3118/48, 400 O2 Ústí nad Labem 
A í 

Odbor životního prostředí a Zemědělství 
x\ 

„

„ 

\.
Ě 

\ ć~4.n.„„.\„W, , 

Městský úřad Kadaň “Ž”?ì„ 

Odbor životního prostředí 
Mírové náměstí 1 

432 01 Kadaň 

Ššíëľľìë ìŤ›'öl‹ííÉf5Š52‹›22/5 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

cisıø ıeónøøšż KUUK/128919/2022 PQQBEFJM 
UlD: kuukes861e9d9e 

MUKK 
Vyřizuje/linka: lng. Martina Müllerová/912 
Počet listů/příloh: 1/1 

Vrácení zaslaného spisu a vyžádání kompletního spisu ve věci 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a Zemědělství, si 
vyžádal dne 11. 7. 

2022 Spis ve věci Vámi vydaného usnesení ze dne 1. 6. 2022, pod ‹ˇ3.j.: MUKK/25626/2022. 

Dne 27. 7. 2022 jsme od Vás obdrželi Spis, který však není kompletní. Z předložené 
Spisové 

dokumentace vyplývá, že byla vedena řízení S dvěma pachateii, tj. jednalo se O dvě řízení. 

Dáie ve spisu chybí protokol Z terénního šetření. Žádáme tedy O předložení kompletní 
Spisové 

dokumentace v předmětné věci. 
~‹ˇ_. 

23; 

73 

F3“ 

.z`>ˇ 

3>~ 

135 

ší; 
li R A ší. 

" t 

U ČŠ Ă l..`„(, ì<.,í;LÍ`łU K 
odbor ìživninìluw fıxožšttc H W 

ší Z.c›nv3dčššu=i 
-šp- 

lng. Jakub Skoupý 
vedoucí Oddělení Zemědělství 

Přílona: í 

Spis ZP/48/2020/Slav 

Rozdělovnik 
Doručí se: 
adresát 
Na vědomí: 
vlastní 

Ústecký kraji Velká Hradební 3118/48. 400 02 Usti nad Labem 

Tel; +420 475 657 11 í url: fg,Q\*,‹;y,`k_r;_L_i_ęteçšlgy._‹§šě 
lČ: 70892156 DlČ: CZ70892156 

Fax. +420 475 200 245 e-mail: er;9š`l,ąk;ln,e(§‰r;_gi;š_tgflg{„g;z ID. t9zbSva Č. ú. 882733379/0800 

1/1
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Ě 

V Městský úřad Kadaň w ()db‹.›ı` 'ˇ[.ì\ˇ0(ııíhu pı“‹›Stıˇ`cdí 

Mírové ııúıııěsští I. 432 OI Kžıdařı 

Zázııžıııı do spisu vedeného pod 

Spis. zn.z ŽP/48/2‹)2‹)/sınv 
2! 

Spis. zn.z 'ZP/224/Z‹›22/Sınv 

(_)rgĹın Ocłnˇany Imnčdflˇżlskćhø půdního fondu 
vcdc pod Spis. zn.: ŽP\l8.`Í3()2()íSla\' řízení 

ve věci „Nedovolenćho 

Lı'?.ı'vč'n\í puzcınkn pt. 'ø'(›5 2 \ k,L`ı. !\'‹›\=ní“žš\-ıá 1; nc/€šnè“dč\>`ì\)xn íıčflżìnın". 

Pod [mno SpìS‹›\›ˇOu “/.nˇćıč\šx›n jsou vcdcna 
*r`al‹t`ıc§xˇy` dvě řízení n ln S š'ıC`ı\Snıíkeın říˇ/.eníı 

1. Dabcn KO\vˇz'\í`Skz`\ S.r.O,. IČ“. 287 08 95% TU\ı`\ı'ni 227. «`}3 X _86 Kovářská 

2. 

\*_\'^`Šc u\‹ed‹:\ınŤìıO Ox`_~ıı'\n nchrany 7.cmědč\Sl~ıéhn pndnıˇhn fondu 
řízcıxí S účnstııílušın řízení 

oddčlil od spisu vedęného pödv SĎÍSÍ 'znf 

Lk'ž'4ł8/ˇ2()2()›'Slž\\' ıı pıˇˇidćliì mu Sınnosıznnoıı spisovon Z.n.ı /„P JM ;'\Ĺì22.-'Sìžwą 

Pod Spisovon Znžıùkonı 7,P‹“48.f2()Í20/'S\żı\' 
7.fıS\z`ıne vcdenn í`íZ,cı\í se Spnlcčnosti Dabcn 

KO\/ářská S,r.O., IČ: 287 08 

954, T0\›ˇz'nˇní 227. »E31 S6 
KO\fż'nˇ'Skžı. 

Zu spisu vedeného pod Spis. zn.: 
7.P.='48.f2020:Slı\\‹= bylo nždy nddèlcno nžıslednjicí: 

0 Oznàıncní 0 Zzıhnìcııí řízení ze dnv: 12. 7. 
Íłnľì pod tj; í\*“iUl<l<'3\2()9í2()2\ 

I protokol ‹› íısıııíııı jcdními ze dne 26. 7. 203i 
pod Čj.: .\‹ˇ1\JKK.f33S4<);'2()2l 

0 OZııš'm“n:ní O ukončení d‹›l<aZOváııí Zu dnę ł6. 5. 
2022 pod čj.: ż\ťIUKK/25215/2022 

I usneseni Ze dne \. (5. 2022 pod Čj.: 1×/1LH<K‹"2:ˇ»(526/'E022 

Nově vedeno pod zpìs. Zn.: ŽPŠZZÁ/2022.='Slı\v. 

O.3 (12 `v'\0"/.ono dn spisu 7. Q 2022 

/z 
‹ 

'J 
///1

/

l



Soupis spisu 
( dle § 17 Zák. Č. 500/2004 Sb., Správní řád ) 

Spisøvá znflčıxzz ŽP/48/2020/sınv 

Skartační znak: V15 

SD isová značka: 201.2 

Věc - Podnět- Nedovolené užívání pozeınků p.č. 765/2 v katastrálním území Kovářská 
k nezemědělskýın účelům 

Číslo 
ˇ P ˇ

t 
Císlo ÝCŠ jednací 

lıstu MUKK/ 
Založeno 

dne 
Název (obsah) přílohy Poznámky 

1.
1 9. 3.2020 Záznam O osobě oprávněné 

2. 3 11356/2020 9.3.2020 
Oznámení o Zahájení řízení O 

přestupku a předvolání k ústnímu 
jednání 

Doručeno: 
9. 3. 2020 

ı 1 13425/2020 25. 3. 2020 Změna termínu ústního jednání 
Doručeno: 
25. 3. 2020 

4 1 1 845 9/2020 11.5.2020 Změna termínu ústního jednání 
Doručeno: 
13. 5. 2020 

S 4 19583/2020 20. 5.2020 Protokol o ústním jednání 

5 3 29352/2020 23. 7.2020 Usnesení ~ zastavení řízení 
NPM: 

14. 8. 2020 

I 2 6796/2021 12.2.2021 Opatření proti nečinnosti 
oá 

KUÚK 

8.
l 11013/2021 9.3.2021 Žádost o prodloužení lhůty 

9.
1 11214/2021 10.3.2021 Usnesení ~ prodloužení lhůty 

od 
KÚUK 

io 2 16155/2021 12.4.2021 
Oznámení O pokračování v řízení 
a předvolání k ústnímu jednání 

Doručeno: 
14. 4. 2021 

ır 4 19204/2021 22. 4. 2021 Protokol o ústním jednání 

12 2 21157/2021 10.5.2021 Usnesení 
Doručeno: 
1 1. 5. 2021

1



„_ , , _ , 
Doručeno: 

21166/2021 10. 5.2021 Pıedldadacı dopıs k usnesem H. 5- 2021 

Smlouva O nájmu 

19204/2021 2. 9. 2021 Usnesení 
NPM 

22. 9. 2021 

7. 9. 2022 Záznam do spisu

2



Věc - Podnět ~ Nedovolené užívání pozemků p.č. 765/2 v katastrálním 
území Kovářská 

Spisøvá znnčıxnz ŽP/224/2022/Sınv 

Sougis spisu 
( dle § 17 Zá1<.č. 500/2004 Sb.. Správní řádì 

Skartační znak: V15 

Sp isová Značka: 201.2 

k nezenıědělským účelům 

Číslo 
v P ˇ 

Í _ , Z 1
ˇ 

Císlo SÍŤ jednací ašzìno 
IS ll Il 

Název (obsah) přílohy Poznámky 

L 1 12. 7. 2021 Záznam O osobě oprávněné 

2 
2 31209/202 1 12 7.2021 Oznámení O zahájení řízení 

3. 
4 33549/2021 26. 7. 2021 Protokol o ústnímjednání 

4. 
1 25215/2022 16. 5. 2022 

Oznámení o ukončení 
dokazování 

5 
5 25626/2022 1. 6. 2022 Usnesení 

6_
1 

7.9.2022 Záznam do spisu 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12.

1



()dl_›‹›\' žìvotníłıø pr‹›Střc‹Ií 1 
V Městský ı'ııˇ~ad Kadaň HllìllíìllHlšllllìłłIlllllìillflłlllflül1H!l|!łflIIä'IiłI||il 

Ú , _* “"ı 

mz- 

MUK}'\'XO0MK96() 

Mn'O\'L ııánıestí I, 43201 Ixadžın 

Váš dopis Zn. : KLH řI<.' I 
'E80 1 CJLŽOŠZ 

'Le dne 2 26, 8 2022 

z x\vıUı<K,~ˇ389ı3x“2022 
Vyřizuje : iìłiška SIu\'íI‹Ovž'ı,[)iS. 
Sp.z./xı‹.z. z 52,2% 
Tel. : 474319559 
E-mail 1 eliskżı.S!żı\“iI‹‹›vıı‹2ì2=mestn-kèıdzınu. 
Datum 1 7. 0. 2632

_ 

Zaslání spisu 

Městský úřad Kadaň, Odbor ži\›'OıııíhO pı'ťıSłí'edí. Oıgzäıı ‹,>chı“€ııı_\“ zemědělského půdního fondu. Obdržel dne 30. 8. 
2022 pod čj.: I\4l,1l<lI\'v/1š89l3;"2()Í".3. Žádost od Kı“ê\jskćž\‹\ úřćıdu Lfstcckélw kraje, Odbımı životního prostředí žı 

pod cj.: ľ\4l_šI<l<řÍ23(›2‹ú;"2(ì2?. ze dne I. 6. 2023. 
Zemčdělsıví. Zádosı byla podána 0 Zaslání koımıiezııílıçı spisu ve věci pře7.kuııın‹éhO í“iZˇ.<:ııi vydaného usnesení 

, 

, „ , 

Tímto d0|›|ıˇuı_iemc 7.flSIı'ìnı' spisu dne 25. 7. ŽOŽŤŽ pád ćj.: z\“H.`ˇ}\'!\'f31-%6<)i3022. 

Výhledcm kvýše u\*nždenćımı pñlohohš ınłıoıxš Ažáíìšíınť Spisoxou dokunıentaci vedenou pod Spis. Zn.: 
ŽP/48f2()20,~"Słžı\f zı pod .spisd Zn.: 7,.P'2'2~ì 25323 Sšzı 

Přílolıžız
ˇ 

I .\` Spis pod Zn: z,P/4S,*'2()20/Slžıv 
I X Spis pud ın: 7.Pfl'224,'2()22/Slxıxˇ 

Obdrží: 

/"/` 

; ` 

' 
lııgz/.Izìı“í“Fí'ž\jt 

\-“cd<_ıLžc` 0db.‹›ı'Lı żi\=0mı'hO přöštředí 

Kı`ż\jSký úřad ÚS\cclx“c'h0 l<ı“żıj€, Odbor životního pı'us&í“cdí :-1 '/.cmšdć1S%\“í. Velká Hradební 31 IS/48, 400 O2 Ústí 
nad Lżıbem (Ing. I\"laı^ıìııž1 I\/H`ıl|€ı`Ov›ìJ 

///›/ 
M .

Ě í 
1 Vyçıravêno dne: 

ıüg' Z022
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Krajsky urad Usteckeho kraje 
ˇ ˇ -~v› ›.v;›. ..„„; 

`ı.I 
(H ' 

~'‹5ˇŠı ,Š ?žŠ)"/Š 

P ‹ 

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem \ 1' ;““‹ž`~.J,=č<;=.1“ušžzxžż 

...M ø ~„_,_,.ę.._ň,4_§ 

Odbor životního prostředí a zemědělství 
` ˇ' 

Ĺ, z›,
1 

Datum: 22. 9.2022 . 

= . 

Sí 

”šŠ}z^ÍŠÍ'Í~'Š'ˇ 

\\Ř \
_ 

. 4 5 l„_l, Ý 

Spisová značka: KUUK/104090/2022/8 X5 7/f«'×ť„'.×.Č77_ - 

É
ˇ 

UIDI kuukoS861ecb33 
Vyřizuje/linka: lng. Martina Müllerová/912 , 

C1510 jednací: KUUK/138368/2022 / 
Pøćøt ıšsıú/prııøhz 3/1 .v 3 8, 

ROZHODNUTÍ 
Krajský úřad Usteckého kraje, odbor životního prostředí a Zemědělství, jako správní orgán 
věcně a místně příslušný podle § 67 odst. 1 písm. a) Zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské 
Zřízení), v platném Znění, a dále podle § 98 zakona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve Znění 
pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ve Zkráceném přezkumném řízení, rozhodl dle § 
97 odst. 3 správního řadu takto: 

Usnesení Městského úřadu Kadaň ze dne, 1. 6.12022. č. l.: MLJKK/25626/2022, sp. Zn. 

ŽP/48/2020/Slav, kterým bylo podle § 86 odst. 1 písm. c) Zákona č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dale jen Zákona O odpovědností za přestupky) 
Zastaveno řízení O přestupku podle § 20 Odst. 1 písm. c) Zákona č. 334/1992 Sb., O ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF) 
spočívajícího v tom, že byla užívána Zemědělská půda na pozemku parc. č. 765/2 k.ú. 

Kovářská k nezemědělským účelům v rozporu S § 3 odst. 1 písm. O) Zákona O ochraně ZPF 

se ve zkráceném přezkumném řízení dle § 97 odst. 3 správního řádu mění takto 

na Straně první se text výroku 
„...říZen/ zahájené Z moci úřední dne 12. 7. 2021 pod MU/<K/31209/2021 vřízení O 
přestupku proti ust. § 20 oc/st. 1 písm. O) Zákona č. 334/1992 Sb., O ochraně Zemědělského 
půdního fondu, kterého se nejméně ode dne 24. 9. 2019 do 18. 3. 2020 8 to na p.p.č. 765/2 VM /<‹>~/àfřs/‹à› mě/ 0/‹›››L/Sfff 
mění následovně 
,,...říZen/ zahájené Zmocı' úřední dne 12. 7. 2021 pod MUKK/81209/2021 vřízení o 
přestup/‹u proti ust. § 20 odst. 1 písm. O) Zákona č. 334/1992 Sb., O ochraně Zemědělského 
půdního fondu, kterého se nejméně ode dne 24. 9. 2019 do 31. 12. 2019 a to na p.p.č. 765/2 
V M Kflvàfskàz mě/ ‹*‹>fl>“~““'f 
Ve smyslu § 99 odst. 3 správního řádu nastávajl účinky tohoto rozhodnutí dnem právní moci 
tohoto rozhodnutí. 

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je: 
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oDúvODNÉNí 
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel od 

JUDr. Jana 

Warrera, advøkáża se státem vøıyňskýøh čeøhú 837, Žatec 488 01. ıč; 72625708 pøúnèt 

k přezkumu usnesení Městského úřadu Kadaň ze dne 1. 6. 2022, č. j.: MUKK/25626/2022, 
sp. 

zn. ŽP/48/2020/Slav, kterým bylo podle § 86 Odst. 1 písm. c) Zákona O odpovědnosti za 

přestupky Zastaveno řízení O přestupku podle § 20 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně ZPF 
spočívajícího v tom, že byla užívána Zemědělská půda na pozemku parc. č. 766/2 k.ú. 

Kovářská k nezemédělským účelům v rozporu s § 3 odst. 1 písm. O) zákona o ochraně ZPF. 

Na základě tohoto podnětu si Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a 

Zemědělství (dále jen krajský úřad) vyžádal od Městského úřadu Kadaň, odboru životního 

prostředí (dále jen městský úřad) spisový materiál k předmětnému řízení. Dne 27. 7. 2022 
obdržel od městského úřadu spis ve věcí, vzhledem ktomu, že nebyl doručen celý spis 

v předmětné věci, vrátil krajský úřad dopisem ze dne 26. 8. 2022 zaslaný spis městskému 

úřadu a vyžádal si zaslání kompletního spisu ve věci. Dne 9. 9. 2022 byl krajskému 
úřadu 

doručen kompletní spis ve věcí. 

Zdejší správní orgán po prostudování spisu ve věcí uvádí následující. 

V přezkumném řízení se Z moci úřední přezkoumávají pravomocná rozhodnutí v případě, že 
lze dùvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je V souladu S právními předpisy. 

V procesu 
řízení zjistil krajský úřad pochybení městského úřadu, které spočívá v nesprávněm 

popisu 

skutku resp. ve vymezení časového rámce, ve kterém mělo dojít ke spáchání 
přestupku. Ve 

svém usnesení uvedl městský úřad časový rámec ode dne 24. 9. 2019 do 18. 3. 2020, 
ovšem 

ze smlouvy O nájmu od, které městský úřad odvodit odpovědnost za stav předmětného 

pozemku, vyplývá, že doba nájmu obviněného byla vymezena na dobu určitou od 
1. 1. 2019 

do 31. 12. 2019. Z uvedeného lze tedy dovodlt, že časový rámec měl být 
stanoven ode dne 

24.9.2019 do 31. 12.2019. 

Dále krajský úřad uvádí, že předmětné usnesení bylo nedostatečně 
odůvodněné Z hlediska 

vypořádání zaslané fotodokumentace od JUDr. Waltera a to Z časového období, které 

odpovídá vymezenému období, kdy mělo dojít ke spáchání přestupku. Jedná se tedy O 

fotodokumentace Z podání ze dne 9. 11. 2019, ze dne 23. 12. 2019 a 3. 1. 2020 (ve 
kterém je 

fotodokumentace pořízena Policií ČR ze dne 9. 11. 2019). Krajský úřad porovnat Zasíanou 
fotodokumentací se Zákresem katastrální mapy předmětného území, která je podložená 

ortofoto. že ve výše uvedených podání uvedené betonové panely a 
kulatína se nacházejí na 

pozemku p.č. ˇ/'48 k.ú. Kovářská, což je Ostatní plocha, manipulační plocha. Dále 
pak lze 

dovodit, že je dřevní hmota uložená i na pozemku p. č. 765/7 k.ú. Kovářská, což je Ostatní 

plocha, jiná plocha. Z fotodokumentace pořízené Policií ČR dne 9. 11. 2019 lze odvodit, 
že se 

jedná O pozemky p.č. 748 k.ú. Kovářská, st. 531 k.ú. Kovářská (zastavěná plocha a nádvoří) 

a p.č. 765/6 k.ú. Kovářská (ostatní plocha, jiná plocha). 
Vzhledem ktomu. že se jedná O 

pozemky, které nejsou součástí ZPF, nelze na ně uplatňovat 
ochranu podle zákona o ochraně 

ZPF. Krajský úřad na základě vyhodnocení cítovaných podkladů 
neshledal pochybení v tom 

smyslu, že by výrok přezkoumávaného rozhodnuti neměl oporu 
ve skutkových Zjíštěních. 

Ostatní zaslaná fotodokumentace v podáních ze dne 26. 1. 2020, 2. 
2. 2020, 12. 2. 2020, 28. 

3. 2020, 19. 4. 2020 a 29. 5. 2020 se netýká předmětného časového 
rámce a tudíž k ním nelze 

v tomto řízení přihlížet. 
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Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl krajský úřad, jak je uvedeno ve výrokové 
části tohoto rozhodnutí. Jelikož je porušení předpisů zjevné ze spisu a není třeba vysvětlení 
účastníků a jsou splněny Ostatní podmínky pro přezkumné řízení, vydal krajský úřad toto 

rozhodnutí V souladu S § 98 ve Zkràcenem přezkumném řízení. 

Poučení 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve smyslu § 81 a nàsl. Spràvního řádu ve lhůtě 15 
dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u Krajského úřad Ústeckého 
kraje, odboru životního prostředí a Zemědělství, Velka Hradební 3118/48, 400 O2 Usti nad 
Labem, a rozhoduje O něm Ministerstvo životního prostředí. 
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Na vedomí: 
Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, Mírové náměstí 1, 432 O1 Kadaň (+ spis ve 
věci) 
vlastní 
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