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  ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
                                                                                                         A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

Oddělení životního prostředí
NAŠE ZN.: 
Č. J.: MmM/004767/2018/OŽPaMU/JB

VYŘIZUJE: Ing. Jitka Bastlová
TEL.: 476 448 506
IP TEL.: 474 771 506
FAX: 476 703 162
E-MAIL: Jitka.Bastlova@mesto-most.cz
MOST  DNE: 11.1.2018

ROZHODNUTÍ
Účastníci řízení:
1. Statutární město Most, IČ 00266094, ul. Radniční 1, Most,  zastoupené společností  Technické 

služby města Mostu a.s., IČ 64052265,  Dělnická 164, Most -Velebudice  
2. Ústecké šrouby z.s., IČ 04316509, Velká Hradební 322/53, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 

Ústí nad Labem 

Magistrát města Mostu, odbor životního prostředí a mimořádných událostí,  jako věcně a místně 
příslušný orgán ochrany přírody a krajiny, podle ustanovení § 76 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, dle ust. § 8 odst. 1 uvedeného zákona v souladu s ust. § 10, § 67 a násl. a § 87 
zákona  č.  500/2004  Sb.,  správního  řádu  (dále  jen  „správní  řád“),  tímto  rozhodl  o odvolání 
opomenutého účastníka řízení - spolku Ústecké šrouby, z. s., IČ: 04316509, sídlem: Velká Hradební 
322/53, 400 01  Ústí nad Labem (dále jen „spolek“) ze dne 21. 12. 2017 tak, že 

rozhodnutí Magistrátu města Mostu ze dne 1. 9. 2017 č.j.  MmM/095271/2017/OŽPaMU/JB

se zrušuje.

Odůvodnění:

Magistrát  města  Mostu,  odbor  životního  prostředí  a  mimořádných  událostí,  který  odvoláním 
napadené rozhodnutí vydal, po přezkoumání rozhodnutí zjistil, že předmětné odvolání je důvodné, 
neboť na spolek nebylo nahlíženo jako na účastníka řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 2 správního 
řádu,  a  to  v  souvislosti  s  nejednoznačností  výkladu  „Žádosti  o  informování  o  zahajovaných 
řízeních“ ze dne 1. 4. 2017 podané spolkem, čímž mohla být dotčena práva spolku. 

Dle ust. § 87 správního řádu může správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, dané rozhodnutí 
zrušit  nebo změnit,  pokud tím plně vyhoví odvolání a jestliže tím nemůže být způsobena újma 
žádnému z účastníků, ledaže s tím všichni, kterých se to týká, vyslovili souhlas. 

Vzhledem ke skutečnosti, že jediný další účastník řízení, tedy Statutární město Most, IČ: 00266094, 
sídlem:  Radniční  1,  Most,  zastoupené  společností  Technické  služby  města  Mostu  a.s.,  IČ: 
64052265,  sídlem:  Dělnická 164,  Most  – Velebudice,  s  postupem dle ust.  §  87 správního řádu 
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souhlasil  svým sdělením ze  dne  10.1.2018,  rozhodl  správní  orgán  za  použití  shora  citovaného 
ustanovení tak, jak je uvedeno ve výroku, tedy že odvolání v plném rozsahu vyhověl a napadené 
rozhodnutí zrušil. Ve věci bude po právní moci tohoto rozhodnutí opětovně rozhodnuto s tím, že za 
účastníka tohoto řízení bude považován též spolek.

Poučení 

Proti  tomuto rozhodnutí  se lze odvolat dle ust.  § 81 a násl.  správního řádu do 15 dnů od jeho 
doručení účastníkovi ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje.  Odvolání se podává prostřednictvím 
Magistrátu města Mostu, odboru životního prostředí a mimořádných událostí.

Vladimír Pátek
vedoucí odboru životního prostředí
a mimořádných událostí
Magistrátu města Mostu

(opatřeno elektronickým podpisem)

Rozdělovník :
Obdrží účastníci řízení (do vlastních rukou): 
1. Statutární město Most, IČ 00266094, ul. Radniční 1, Most,  zastoupené společností  Technické 

služby města Mostu a.s., IČ 64052265,  Dělnická 164, Most -Velebudice  
2. Ústecké šrouby z.s., IČ 04316509, Velká Hradební 322/53, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 

Ústí nad Labem 
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