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ROZHODNUTÍ
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy V (dále jen „ministerstvo“), jako
nadřízený správní orgán dle § 178 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve spojení s § 108 odst. 3 písm. o) zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vodní zákon“) příslušný k provedení přezkumného řízení podle § 174 odst. 2
správního řádu rozhodlo ve zkráceném přezkumném řízení podle § 98 správního řádu ve věci
přezkumu opatření obecné povahy – Změna stanovení záplavového území a změna vymezení
aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Řasnice v ř. km. 0 – 16,5 vydaného
Krajským úřadem Liberec, odborem životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“)
pod č. j. KULK 41811/2022 ze dne 1. 6. 2022, takto:
Opatření obecné povahy - Změna stanovení záplavového území a změna vymezení
aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Řasnice v ř. km. 0 – 16,5
č. j. KULK 41811/2022 ze dne 1. 6. 2022, a to v celém rozsahu
se dle ustanovení § 97 odst. 3 správního řádu ruší.
Účinky tohoto rozhodnutí nastávají podle § 174 odst. 2 správního řádu ode dne jeho právní moci.
Odůvodnění
K posouzení zákonnosti opatření obecné povahy (dále jen „OOP“) - Změna stanovení
záplavového území a změna vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního
toku Řasnice v ř. km. 0 – 16,5 č. j. KULK 41811/2022 ze dne 1. 6. 2022 přistoupilo ministerstvo
na základě podnětu k zahájení přezkumného řízení krajského úřadu č. j. KULK 43921/2022 ze
dne 9. 6. 2022.
Krajský úřad dne 1. 6. 2022 vydal OOP, kterým změnil stanovení záplavového území a nově
vymezil aktivní zónu záplavového území významného vodního toku Řasnice v ř. km. 0 – 16,5.
Následně krajský úřad zjistil, že v rámci řízení nebyla vypořádána připomínka k návrhu OOP od
obce Horní Řasnice. Důvodem bylo chybné rozdělení pošty mezi jednotlivými odbory krajského
úřadu.
Přezkumné řízení o OOP je postupem podle části šesté správního řádu, na který se přiměřeně
použijí ustanovení části druhé správního řádu, především § 94 až § 98 správního řádu.
Přezkumné řízení je dozorčím prostředkem nadřízeného orgánu. Na jeho zahájení není právní
nárok. Z ustanovení § 95 odst. 1 správního řádu vyplývá, že přezkumné řízení z moci úřední
vede správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který OOP vydal, jestliže po předběžném
posouzení věci dojde k závěru, že lze mít důvodně za to, že OOP bylo vydáno v rozporu
s právními předpisy.
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Dle ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu k návrhu OOP může kdokoli, jehož práva, povinnosti
nebo zájmy mohou být OOP přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky
nebo na veřejném projednání ústní připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami
zabývat jako podkladem pro OOP a vypořádat se s nimi.
Soulad OOP s právními předpisy lze dle § 174 odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném
řízení do 1 roku od účinnosti opatření. OOP bylo vydáno dne 1. 6. 2022, tzn. lhůta stanovená
správním řádem k přezkumnému řízení je splněna.
Ustanovení § 98 správního řádu pak umožňuje v případě, kdy je porušení právního předpisu
zjevné ze spisového materiálu, jsou splněny ostatní podmínky pro přezkumné řízení a není
zapotřebí vysvětlení účastníků, provést zkrácené přezkumné řízení. Prvním úkonem správního
orgánu při zkráceném přezkumném řízení je vydání rozhodnutí dle § 97 odst. 3 správního řádu.
Odvolací orgán v souladu s ustanovením § 94 správního řádu zkoumal, zda lze důvodně
pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy. Odvolací orgán takové
důvody shledal, neboť:
Krajský úřad obdržel dne 13. 5. 2022 připomínku obce Horní Řasnice (č. j. 131/22-231) k návrhu
OOP, ale z důvodu chybného rozdělení pošty mezi jednotlivými odbory krajského úřadu nebyla
připomínka k návrhu OOP včas před vydáním samotného OOP doručena vyřizujícímu
pracovníkovi a on neměl možnost se touto připomínkou zabývat. OOP neobsahuje vypořádání
této připomínky, a proto bylo zjevně vydáno v rozporu s právními předpisy platnými v době jeho
vydání.
Jelikož nezákonnost OOP byla zcela zřejmá z dostupných podkladů, rozhodlo ministerstvo ve
věci ve zkráceném přezkumném řízení podle § 98 správního řádu.
Tomuto rozhodnutí předcházelo zveřejnění jeho návrhu, ke kterému bylo umožněno vznést
námitky. Ministerstvo návrh tohoto rozhodnutí v přezkumném řízení doručil veřejnou vyhláškou
č.j. MZP/2022/540/355 ze dne 27. 6. 2022 (na úřední desce ministerstva byl vyvěšen
dne 1. 7. 2022 a sejmut dne 16. 7. 2022). Návrh rozhodnutí byl také vyvěšen na úřední desce
Městského úřadu ve Frýdlantu (vyvěšeno dne 30. 6. 2022, sejmuto 18. 7. 2022) a obecních
úřadů Horní Řasnice (vyvěšeno dne 1. 7. 2022, sejmuto 17. 7. 2022), Dolní Řasnice (vyvěšeno
dne 4. 7. 2022, sejmuto 20. 7. 2022) a Krásného Lesa (vyvěšeno dne 4. 7. 2022, sejmuto
20. 7. 2022). K tomuto návrhu rozhodnutí ministerstvo neobdrželo žádné námitky.
Poučení
Podle ustanovení § 171 správního řádu není OOP právním předpisem ani rozhodnutím.
Přezkumné řízení vedené o OOP není správním řízením, nýbrž postupem obdobným postupu při
vydávání OOP, pro který se uplatňuje část šestá správního řádu. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí
vydané v rámci přezkumného řízení má účinky „závazného opatření“ a vzhledem ke specifickému
charakteru přezkumného řízení vedeného o OOP, nelze proti rozhodnutí vydanému v tomto řízení
podat odvolání.
Toto rozhodnutí je oznamováno postupem podle § 173 odst. 1 správního řádu veřejnou
vyhláškou. Patnáctým dnem po jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva životního prostředí,
Vršovická 1442/65, Praha 10 se rozhodnutí považuje za doručené a nabývá právní moci.
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Rozdělovník
Obdrží
Vyvěšení na úřední desku Ministerstva životního prostředí, Vršovická 1442/65, Praha 10
Město Frýdlant
Obec Horní Řasnice
Obec Dolní řasnice
Obec Krásný Les
Po nabytí právní moci
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Úřady příslušných měst a obcí se žádají o bezodkladné vyvěšení opatření obecné
povahy na svých úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů.
Po sejmutí opatření obecné povahy žádáme o vyznačení dne vyvěšení a dne sejmutí
dokumentu a o vrácení na Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy
V, Tř. 1. máje 858/26, 460 01 Liberec 3.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne
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