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Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
odbor územního plánování a stavebního řádu 
 
          
 

 
 
Datum: 5. 10. 2017       
JID: 159773/2017/KUUK/Mou 
Číslo jednací:  567/UPS/2017 - 3 
 

 

USNESENÍ 

 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KÚ 
ÚK, UPS“), jako příslušný nadřízený správní orgán podle ustanovení § 178 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve 
spojení s ustanovením § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), vazbě na § 14 odst. 4 
správního řádu podle § 131 odst. 4 správního řádu   

pověřuje  
 

Městský úřad Litoměřice, odbor stavební úřad  
 

k projednání a rozhodnutí neukončeného správního řízení, které doposud vede Magistrát 
města Ústí nad Labem, stavební odbor, ve věci umístění stavby:  
 

„Krajské atletické centrum Ústí nad Labem“, na pozemku p. č. 422/1, 429/1, 429/2, 430, 
431, 1941/1 v katastrálním území Klíše. 

 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 

 
V daném případě je ze zákona věcně a místně příslušným správním orgánem k vedení 
výše uvedeného správního řízení a k rozhodnutí ve věci Magistrát města Ústí nad Labem 
(dále jen SÚ Ústí nad Labem), jako obecný stavební úřad. 
 
V průběhu řízení vznesl účastník řízení, spolek Ústecké šrouby, z. s., IČ: 04316509, Velká 
Hradební 322/53, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupený Lukášem Blažejem, námitku 
systémové podjatosti.  
 
Námitka systémové podjatosti nebyla řešena, jelikož následně po jejím uplatnění primátorka 
Statutárního města Ústí nad Labem, Ing. Věra Nechybová (dále jen „primátorka města“), 
oznámila Krajskému úřadu Ústeckého kraje okolnosti nasvědčující jejímu vyloučení 
z rozhodování.   
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Jednalo se o oznámení ve smyslu § 14 odst. 3 správního řádu, dle kterého úřední osoba, 
která se dozví o okolnostech nasvědčujících, že je vyloučena, je povinna o nich bezodkladně 
uvědomit svého představeného. Primátorka města stojí v čele správního orgánu, a proto své 
oznámení učinila u Krajského úřadu Ústeckého kraje, jako nadřízeného správního orgánu. 
Spolu s oznámením rovněž předala spis předmětného řízení.   
 
Důvody vyloučení, které byly v oznámení primátorky města uvedeny, KÚ ÚK, UPS řádně 
posoudil a akceptoval. Tyto důvody (okolnosti) byly shledány relevantními, tzn. takovými, 
které nelze jednoznačně vyvrátit, a proto zakládají důvodnou pochybnost o nepodjatosti 
primátorky města. V důsledku toho nastaly podmínky pro postup dle § 131 odst. 4 správního 
řádu, tzn. podmínky k delegaci věci na jiný správní orgán. 
 
Podle ust. § 14 odst. 4 správního řádu, představený úřední osoby, která je vyloučena, za ni 
bezodkladně určí jinou úřední osobu, která není k vyloučenému ve vztahu podřízenosti. 
Usnesení o tom se pouze poznamená do spisu. Nelze-li určit nikoho jiného, bezodkladně 
o tom uvědomí nadřízený správní orgán a spolu s tím mu předá spis. Nadřízený správní 
orgán postupuje podle § 131 odst. 4. 

Podle ust. § 131 odst. 4 nadřízený správní orgán usnesením pověří k projednání a 
rozhodnutí věci jiný věcně příslušný podřízený správní orgán ve svém správním obvodu, 
jestliže podřízený správní orgán není z důvodu vyloučení všech úředních osob (§ 14) tohoto 
orgánu nebo členů orgánu, který rozhoduje ve sboru, způsobilý věc projednat a rozhodnout; 
v tomto případě nadřízený správní orgán pověří správní orgán, jehož správní obvod sousedí 
se správním obvodem nezpůsobilého správního orgánu. 

Jak výše uvedeno, ust. § 131 odst. 4 správního řádu navazuje na § 14 odst. 4 správního 
řádu a upravuje delegaci věci na jiný správní orgán z důvodu vyloučení všech úředních osob 
z důvodu podjatosti. Podmínka vyloučení všech úředních osob ve smyslu § 14 odst. 4 je 
splněna jak v případě, kdy bude z důvodu podjatosti vyloučena každá jednotlivá úřední 
osoba, tak v případě, kdy je z důvodu podjatosti vyloučena úřední osoba stojící v čele 
správního orgánu, neboť v takovém případě není možné splnit podmínku stanovenou v § 14 
odst. 4, tj. určit za úřední osobu, která není k vyloučenému ve vztahu podřízenosti (neboť ve 
vztahu k vedoucímu – osobě stojící v čele správního orgánu, je každá další úřední osoba 
zařazená ve správním orgánu ve vztahu podřízenosti).            

Z ustanovení § 131 odst. 4 správního řádu je tedy patrné, že správní řád neumožňuje 
nadřízenému správnímu orgánu jiný postup (v případě vyloučení všech úředních osob) 
nežli pověřit správní orgán, jehož správní obvod sousedí se správním obvodem 
nezpůsobilého správního orgánu.  
 
 
Po posouzení celé situace KÚ ÚK, UPS vyhodnotil jako nejvhodnější správní orgán pro 
vedení neukončeného správního řízení Městský úřad Lovosice, odbor stavebního úřadu a 
územního plánování. Při výběru vhodného správního orgánu KÚ ÚK, UPS posuzoval 
personální obsazení jednotlivých správních orgánů, zohlednil skutečnost, že u několika 
správních orgánů sousedících s vyloučeným správním orgánem byla v nedávné době 
změna příslušnosti řešena a rovněž hodnotil dopravní dostupnost pro účastníky řízení.  
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Na základě posouzení podle výše uvedených kritérií KÚ ÚK, UPS tímto usnesením 
pověřuje vedením ve výroku specifikovaného neukončeného správního řízení, které 
doposud vede SÚ Ústí nad Labem, a rozhodnutím ve věci Městský úřad Lovosice, odbor 
stavebního úřadu a územního plánování. 
 
 
 

POUČENÍ 

 

Proti tomuto usnesení může účastník řízení, jemuž se usnesení oznamuje, podat odvolání 
do 15 dnů ode dne doručení, a to k Ministerstvu pro místní rozvoj ČR podáním učiněným 
u zdejšího úřadu. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni 
doručení písemného vyhotovení usnesení, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode 
dne, kdy bylo nedoručené a uložené usnesení připraveno k vyzvednutí. 
 
Odvolání proti usnesení nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. 
 
 
 
 

„otisk úředního razítka“ 

 

 

 

Ing. Hana Bergmannová 
vedoucí oddělení stavebního řádu 
odboru územního plánování a stavebního řádu 
 
 
 
 
Rozdělovník 

 

 Městský úřad Litoměřice, odbor stavební úřad  

 Primátorka města Ústí nad Labem, Ing. Věra Nechybová,   

 Magistrát města Ústí nad Labem, stavební odbor 

 USK PROVOD, z. s., V Podhájí č. p. 226/28, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem, 

prostřednictvím zástupce: atelier AVN s.r.o.; IDDS: 54knw4f 

 Ústecké šrouby, z. s., Velká Hradební č. p. 322/53, 400 01 Ústí nad Labem; IDDS: 

x6gbs2j 

 Stop tunelům, z. s., Na Valech 813/3, 400 01 Ústí nad Labem; IDDS: iaxxmya 

 AREA CZ, z. s., Česká Újezd 237, 400 10 Ústí nad Labem; IDDS: kiu36f5 

 Městský obvod ÚL - město, Velká Hradební 8A, Ústí nad Labem; IDDS: 28kbykx 

 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská  1689/14, 415 01 Teplice; 

IDDS: f7rfpns 
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 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2; IDDS: v95uqfy 

 Povodí Ohře, závod Chomutov, Spořická 4949, 430 46 Chomutov; IDDS: 7ptt8gm 

 Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem; 

IDDS: z5riy7c 

 Statutární město Ústí nad Labem, zastoupené vedoucí odboru investic a územního 

plánování Magistrátu města Ústí nad Labem, Ing. Evou Šartnerovou, Velká 

Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

 Statutární město Ústí nad Labem, zastoupené vedoucím odboru dopravy a majetku 

Magistrátu města Ústí nad Labem, Ing. Daliborem Dařílkem, Velká Hradební 

2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

 

 

Příloha : 

pro Městský úřad Litoměřice, odbor stavební úřad  

- spis č. 46549/2017 
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