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Dobrý den, 

děkujeme, že jste se na nás obrátili.  

Jak jste uvedli v dotazu, nejprve jste v souladu s manuálem na stránkách www.eps.cz 
podali věcně shodnou připomínku se zmocněním zástupce veřejnosti k 30. 9. 2013. 
Dne 2. 10. 2013 zástupce veřejnosti na tomto základě podal námitku proti územnímu 
plánu. 
 
Městský úřad ve svém usnesení dovodil, že vámi zmocněný zástupce veřejnosti 
nesplňuje podmínky podle odstavců 1 až 3 ustanovení § 23 zákona č. 183/2006 Sb. 
stavebního zákona1 ve věci podání námitky ze dne 2. 10. 2013. Nesplnění podmínek 
mělo být způsobeno tím, že Ing. Roman Bukáček (odvolatel) nedoložil ve stanovené 
lhůtě seznam nejméně 200 občanů města Ždár nad Sázavou, kteří uplatňují věcně 
shodnou připomínku, podepsanou listinu a prohlášení zástupce veřejnosti. MÚ 
v usnesení uznal, že podání ze dne 30. 9. 2013 ve smyslu věcně shodné připomínky 
splňuje všechny náležitosti podle § 23 odst. 3 stavebního zákona. MÚ posoudil obě 
podání samostatně a došel k rozhodnutí, že podání věcně shodně připomínky ze dne 
30. 9. 2013 je odlišné od podání námitek ze dne 2. 10. 2013. Mezi obsahy jednotlivých 
podání shledal rozdíly v několika bodech námitek a věcně shodných připomínek a 
proto považuje podání námitek za vadné.  
 
Jak bylo již uvedeno v odpovědi na vaše dotazy v emailu, takový postup úřadu 
považujeme za chybný a v souladu s dříve uvedeným byste měli formulovat i vaše 
odvolání proti usnesení.  
 
Odvolání musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád § 822 a 
                                                 
1 § 23 

 

Zástupce veřejnosti 

  

 (1) Veřejnost může být při pořizování návrhu územně plánovací dokumentace zastupována zmocněným 

zástupcem veřejnosti. 

 (2) Zástupcem veřejnosti může být fyzická nebo právnická osoba plně způsobilá k právním úkonům. 

Zástupce veřejnosti musí zmocnit nejméně jedna desetina občanů obce s méně než 2000 obyvateli nebo nejméně 

200 občanů příslušné obce, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku k návrhu územně plánovací dokumentace. 

Zástupce veřejnosti může zmocnit rovněž nejméně 500 občanů kraje nebo nejméně jedna desetina občanů kterékoli 

obce na území kraje s méně než 2000 obyvateli nebo nejméně 200 občanů obce na území kraje, pokud podali věcně 

shodnou připomínku k návrhu zásad územního rozvoje. 

 (3) Zmocnění zástupce veřejnosti se dokládá seznamem občanů obce nebo kraje nebo obyvatel podle 

zvláštních právních předpisů15), kteří uplatňují věcně shodnou připomínku, a podpisovou listinou, v níž je uvedeno 

jméno a příjmení, trvalý pobyt nebo pobyt, popřípadě adresa místa pobytu v zahraničí a podpis osob s 

prohlášením, že jmenovaného zástupce veřejnosti zmocňují k podání námitky na základě věcně shodné připomínky 

a k projednání této námitky podle tohoto zákona, a prohlášením zástupce veřejnosti. Toto prohlášení obsahuje 

jméno a příjmení zástupce veřejnosti, jeho trvalý pobyt nebo pobyt a podpis, že toto zmocnění přijímá. 

 
2 § 82 

 

 (1) Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

http://www.eps.cz/


 

  2/3 

§ 37 odst. 23 a být podáno v souladu s poučením v závěru usnesení, které vám bylo 
doručeno. Vzor odvolání najdete na našich stránkách 
http://www.eps.cz/poradna/vzor/odvolani-proti-rozhodnuti-ve-spravnim-rizeni. 
 
 
V odvolání doporučujeme použít následující argumentaci: 
 
Proces ustavení zástupce veřejnosti a podání námitek jeho prostřednictvím je 
upraveno v zákoně č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) § 23. Zákon neukládá, aby věcně shodná připomínka, zmocnění zástupce 
veřejnosti, seznam občanů obce, podpisová listina a námitka byly všechny podány 
současně. Text zákona vyžaduje, aby zmocnění zástupce veřejnosti bylo doloženo 
(a)odpovídajícím seznamem občanů obce, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku, 
(b)náležitou podpisovou listinou s podpisy, (c)prohlášením, že jmenovaného zástupce 
veřejnosti zmocňují k podání námitky na základě věcně shodné připomínky a 
k projednání této námitky a (d)prohlášení zástupce veřejnosti. Dikce ustanovení § 23 
odst. 2 stavebního zákona týkající se zmocnění zástupce veřejnosti k podání námitky 
k návrhu zásad územního rozvoje pak přímo vyžaduje, aby byla nejdříve občany 
podána věcné shodná připomínka a až po té mohou zmocnit zástupce veřejnosti. 
 
Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti obsahující všechny 
zákonem požadované náležitosti byly MÚ doručeny 30. 9. 2013, i samotný úřad uznal, 
že zde byly naplněny podmínky § 23 stavebního zákona. V návaznosti na toto 
zmocnění a na základě podané věcně shodné připomínky zástupce veřejnosti podal 2. 
10. 2013 „Námitky zástupce veřejnosti k návrhu územního plánu Žďár nad Sázavou“. 
Tedy zcela v souladu se zákonem.  
 
Městský úřad dospěl k závěru, že podání z 2. 10. 2013 nesplňuje podmínky podání 
námitek zástupcem veřejnosti na základě toho, že je v několika bodech rozdílné od 
                                                                                                                                                            
  

 (2) Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému 

rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost 

rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí 

napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby 

jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný 

počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

 (3) Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení 

výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, 

nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci. 

 (4) K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v 

průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl 

uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být 

tento úkon učiněn spolu s odvoláním. 

 
3 Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, 

příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3…. 

Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a 

podpis osoby, která je činí. 

http://www.eps.cz/poradna/vzor/odvolani-proti-rozhodnuti-ve-spravnim-rizeni
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podání věcné shodných připomínek z 30. 9. 2013. Takový závěr úřadu však nemá 
oporu v zákoně a je chybný. § 23 stavebního zákona uvádí, že námitka zástupce 
veřejnosti je podána na základě věcně shodné připomínky. Zákon nevyžaduje, aby se 
věcně shodné připomínky a námitky zcela shodovaly, ale připomínky představují 
základ námitek. Nic nebrání tomu, aby byly námitky formulovány jiným způsobem než 
věcně shodné připomínky za předpokladu, že jsou formulovány na jejich základě. 
Přesně k tomu došlo i v tomto případě a předložené námitky nevybočují z požadavků, 
které formulovali občané obce ve věcně shodných připomínkách. Totožnost podání 
věcně shodných připomínek a námitek nemůže Městský úřad vyžadovat.  
 
Pokud MÚ přece jen dospěl k závěru, že některé jednotlivé námitky nemají oporu ve 
věcně shodných připomínkách, mohl zpochybnit zmocnění zástupce k jejich podání. 
Není však možné s poukazem na tento nesoulad zpochybňovat jeho zmocnění 
k podání i všech ostatních námitek.  
 
Nepřípustný je také postup, kdy jednotlivá podání z 30. 9. 2013 a 2.10.2013 hodnotí 
samostatně a ignoruje jejich vzájemnou souvislost. Tedy, že nejdříve se občané shodli 
na připomínkách k územnímu plánu, vybrali si zástupce, který je bude reprezentovat 
při projednání a tento zástupce na základě uděleného zmocnění podal námitky 
vycházející z věcně shodných připomínek.  
 
Nesprávný výklad zákona vedl Městský úřad k dalšímu chybnému postupu, když 
dopisem č. 58312/2013/MUZR ze dne 13. 10. 2013 vyzval Ing. Romana Bukáčka 
k odstranění nedostatků podání ze dne 2. 10. 2013 č. 55062/2013/MUZR. Městský 
úřad zde využil institut výzvy k odstranění vad podle § 37 odst. 3 zákona č. 500/2004 
Sb. správního řádu. Řízení o územním plánu však není správním řízením a proto se na 
něj nepoužijí ustanovení správního řádu upravující postup ve správním řízení. 
V případě pochybností o zmocnění zástupce veřejnosti má správní orgán rovnou 
postupovat podle § 23 odst. 4 stavebního zákona. Toto pochybení se sice nijak vážným 
způsobem nedotklo práv odvolatele, ale svědčí o znalosti právní úpravy územního 
plánování ze strany Městského úřadu. 
 
 
 
 
Analýzu zpracoval 
 
Frank Bold Society, 10.12.2013, R.P. 
Další zpracované dotazy najdete na našem webu.  
Chcete se na nás znovu obrátit? 
 
Práce našich právních poradců je možná i díky Vaší podpoře. Pomozte svým finančním darem zachovat 
kvalitní bezplatné právní poradenství. Dar nám můžete zaslat na dárcovský účet 2500212260/2010 s 
variabilním symbolem 1001 nebo využít dárcovský formulář. Děkujeme.  
 
Na analýze se v rozsahu 4 hodin práce podílel stážista Frank Bold (student práv). Odbornou supervizi a 
závěrečnou korekci analýzy v rozsahu 2 hodin práce poskytl právník Frank Bold Mgr. Lukáš Prnka. 

http://www.eps.cz/poradna
http://www.eps.cz/kontakt
http://www.eps.cz/podporte-nas/podporte-financne

