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_Mì§ìﬂÍt€rsívü ‰d‰‰ﬂpmv§' České
Gdbšär primmzu _S_ìlnič_I1íę‰h_ ˇmjízifdel (dáìš jüšfš
_,_;minì1SteıfStvø“ neba též ,,e€:1ìvała8_í mfgâı+ı“), jaka ˇvěıˇıně příslušný Ddvšalaøí úrgâšfš Lpﬂđłfe § 8% ššššì
Il Zákčma č. ‰5ü0‰/ŽGÚ4 Sim, _Sprăvľrıí‰ řád, ve Zxıëľxýıí poıdějších přìędpifsů (áála jen ,,Sprá*mí ﬂřăďřš

přazkmﬂımalü na základě øđwlání ůčmmíka ı`*"íŤze_ı`ıíˇ,_ abcłmdřní .ﬂS pø!7ečn0sfi p‰rá"mické‰ üsﬁby

Dł.ZíONARIO_ S.r.ø. se ísídlem: Prekøjpfa _H_ałéì'ıO 2209/251, ‰Chváìkmfšce, 779 90 0.ł›ümm3€‰, ĚČO:

023
75 §"G3,_ Zap__Sarıé‰ xf 0bch‰odıfıím
vﬁđÍﬁn_ém_ Kiírajským sìeuđﬂžm
ˇﬂf ‰O_Stm“*1›š*ă_. Éøđdíì C, ixžìżšžłša
5?755f
__ rejsäíkıı,
_
_
_(dàíVlf= jen ,,žađatęl“* nebo ,V,0;dvOzIateľ`“`),V r0zhi›đ_m_!_tí Krajskêlıﬂ úřaıiﬂ Glemou ﬂckéhﬂ kraje,

‰O§Vba_ru ‰đ‹3›‰prfajıfyf a siłnıičního h0ıs_pa_đáVřství č. j;.: KUOK/7I9Q04[20+Í]ř*9 ze dm: 213.. (W. 2z0ł_9,+ sp.
KĹUÚK!65‰43ìS!2__G‰l QIÚDSHÍ-SD/7624, kterým byla Im základě Sí) Qđst“. 3 v návaznüstì na § 54
Odst. 2 zákmıa č. 55/2001 Sb., Q padınínkáťıh pı“mfeZu_ vezìdelz fixa p0Zemrıš8ł“ı k0mun‰ìkaﬂ.řa‰_,
3 0 změně
Č. 158! 1 999 Sb., ø pøjľištăıžıí üiđﬂpcżvědfmìstì za šìšmcłu zůsúbanmı pı`m7‰ü2ˇššš;“_x
v‹3zìd1_a_ a 0 změně
Souvfì_Sęj_íc_‰ísh Zákmfıů ‰(f;z.ă1‹.ün G fpfzıjìštění vüdľpüvědnﬁstš Z prøvfümš
'v0ˇZi_dìa)_, W znčłżıí ‰zăk§enna
3f07fł999 Sb., ˇﬂre mıěrıní mzđëjších přłecłpìsıfż (déšť jefrš ,,Zák_ü‰í'Š“}‰_‰,

ìifızełıäëfłeaýø apıˇšYně_B í žachteìi ve vë‹:.i_ žádavstiì

dne 13. 06. 201:9* :D ‰vy*đ;àn.í mżzvěhø üpráwfšššššf

§pr‹3`mz_GIvă11í_ $ÍMı§ì_ce t€>3łı1*iickë k‹m[tml_y‰ pre v€š2ıìđl*a kàìügürìíì L, _Mz, N;;, Q; a Oz, Sa

łšontrìť›łnimì_ 1_iı1kami,_kažđá D tì*ecłı
3 đüvød‰u
adręsy pmvﬂzovzıy Sřàaťıžcš teehnięké
ko4ım“Oły va mzlımłìﬂai pøđlę §96 šıdst. 1pí;S;m_.c)__Spráš7ního. řádu, taktø:
Razlmëmıtí KrajSłšéhe úřadu O_lemﬁuckéÍh“0 kraje, Odberu dopravy a s‰i.Inìčníłm šıﬂspadárˇswí ze

ánﬂ 23. O7. 2019, vyánnš má č. jız KUO1U79ø04/2819, ﬂp.
SD/7624, se ve výrﬁükıı měxsí tak,

text výmku ve znění:

,›,ž€ìˇ„ď8Sf ,spslëčìżaﬂtž

.s`.r.ćJ.

ššúošç/óS43S/20_19fDSž+š~

(325 76 903, Sa Síđłem Prakopa Hülěka _2jG§f25,

779 36 OIam‰úu€ za vydání fıøvéłzo op›@h›něnž‰ kpmvazøvání .S*mž:žc€ zšchžžžćšé kﬂžzfmìy

pm vazidła“ _kat€gx9r“ìÉž L, MI, Nl, 01 (1 (22 se třeřmž' ,lmntmìnžmž lí::„kamÍ,+ každá až ‰!ře€ìı _.$“?áž*zž‹;:nřž_ {ä€žiš_

jen STK) z đzIìmˇ›đu‰změny adresyprøvazüvny STK se zťzmítă.

se

ě in í É a k É žš:_
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Íw3‰/ 2§š§“i_5§~STK3fă

_N€łžád€›S1‰üb€řżGdfnL1' Sp§lèčmëSłiĹ DÍZIONARIO S;?_‰0. IČO

76 903, se sídlem Pmkš_›;ž'€:š Hülšššžš

2039/25, Cfízıžčžlkťııvíce, 3779 30 Olšçžmmče Q; vydzřă'rfiıžˇ rzžçžvéřıﬂ øprćxfněľžž pr‹›iv*€›z0v_ťžřm'Smfžˇzíﬂa Iecł2?šžá*ø%ěˇżáž
fëarztžˇüažly pm šm.š“ìd1a‰ kali€g€ž:`“*íž‰ L,
_š"\f_Z:, 01 či O2 _ 38 třemi kﬂfž!f*€3!ni2fzž linkami, každá až xřžﬂšš
Síćžšžch (dáÍe‰jêšrzi
)
Z €íz`ł*v€2ť1±á_zrž“z€`ˇ;łì“ıy aì“đr€Sy‰_‰p?föv02m=n}›‰ STK

se ııděçiıšjev

OPKÄVNÉNI
_

“

-Q

Iz pmWzm›_aŤž:í Sťažzíee teićfłżıžickě kêntmiľ (dálejen ,±,STK‰*§ przs vúzšđła ka$e;gm“:Ťž_.Ă,

Š 02 (dáílššjšłz ,_,0A*§à‰ se fřˇemf k0LmŤrúł:zímì‰ łižzkﬂłmf,

Ä,
NE, äž

0 třćťcš: sf?išm'€!š„

Nm/'ă_ adrﬂesa `pimvQZm7fıy _SÍ"i`K:_

‰S!adł<:n‰vSkëh€› 53_A„, 7183 71 Ozìømcnıç - v aı`e‰:âłLı Stavebni§rı_ BALUS ìSLtav‰š‰bnììny, a,.S.›
Lhůta pm zahájen‰í prmfüzu
se S øđkazem na
dm Vnaýböftí Pľáx/n_í moeiì ‰t›::›łmìto rozhøđnutí.

56 mist. 2 zâkššma, Sta_ššümjìę na Zš ‰më$ímÍ;ê üžššzš

Ťünﬁm nıabytí‰ pıfávn_í ‰mı`:mfì tühøtü 1ř0_Zh0‰đmıtí j:à0„zb§zŤ?v_â ‰pIatn;O›S`tí mZh_QdLnu_tí 0 Dprávněrší ze áne
27. ÍI I _ ZÚŤÍI7, Č.

1 16627 ‰ł_f2G‰'1L7_._“_.

,.

0šł__ůva›d:š_ë_§ní›:
L
‰KrajS*ký úřÍadĹ O‰ł_ømo‰uckéhQn ‰krąi€‰, Odber dapıfavy a Siłničníłıø h0_Spü_dářSÉv‰š {đ_äìﬂ jen „š“šĚÍř““
_rıębﬂ též _,,s‰pfá`§“n_í ürgárﬁ) oìb_držęŤI dne, 24. ()6_._ 2_01Š9 _‰žád‰è8êš:t ü_dvo1atﬂìę 8 ‰vydánř ‰ mvéłm øprâvšššľžìš
k prüvozøvàní S'1`I`§K pra vozìﬁłﬂa Űà isřë třemi køntı`€žlnínIì_ _Ii:1kami__ každá žoì ‰třach ‰‰šż:`zł1 z dů`šf1š,š_
LÉÍTIĚIIY 3-ŠYŠŠY Fr0vQ*Z€›VľŤłz)?
Fřﬁđ V5ř€iân_ím‰ mzh10án_ı:t‰í ncse;z_ná;m7ìì‰_ KÚ ﬂdvü_ìatels ar Zăššššššššššš

lłıůtëí S møžımsti se _k‰F*3zđk1?dům m2húđnu_tí ˇsfyìâdřił S tím„ že tento ‰materi›áVi Sa až Současné šìøľmž

1fıaaháZí‰ na mini_Starstvu_
se dømnívìá, že ı*z“ęd€›š1ì‹:› ke _ł‹;ı`à‹;:ﬂní‰ práv odvﬂlašeą šıebm? ødvoìaàtàeš
vl_aSt_ní kopie jmžmüv‰aıı_ýe_h‰ pøđklađjıì, a tudíž ję; ‰mu1jejiť:h Qb;sah znám.
ře ?prmˇed‰enć‰m Vpašsıımzcrıìí
žádosti øąłvöìatelﬁ nřevyhmžëł a dne*
j.: ;I§.U‰OK/7‰90<)4f2ü19 Wdaì ìrﬂcžzłıﬂšťìımtí,
‰žádoS‰t €&dvoìl‰ate#Ie ze dm 13%.

(ł'?'__
19 pﬂıá
żüì , ,‹“_› Z~rž1ězš_š_š

adresy pmv8Z_ovny V øprăvně‰n.í“ zamítl. V @dĚıv‰DcłněnŤš'= mzhsìdmıtí KÚ uvadi Zejmétm tytﬁ ší`šš§_ž_a
uˇv`fađÍené dììšvdyz
a) žadıateì ‰omámi1p‹üdáním za dne III. 12. 2015" přem;šer1í‰p‰r-üváđăní te€‰hìš“żi_ﬂsk3?8‰h proìıłídek, kdy
jaka důmd Pfřerìıfšení uvešd_l rekonstmkcši prmžOZ_a`my. V p€›I‹Wiı`šëz røkıš 201 6 ëøššç
łš ‰OdStI`a;rıëŘí Bľuzđüvy Ý
se Vprﬂvøzøvﬂìa
‰n‰a_c:háZešIa_, mm Sł<ut€„čì›n_oSt `=žšak_ Žadataì Íšëiì
‰IťıÍ€‹) ZIŤı;áìrıŠ_]_‰;

E) pøStu_p 0đvG1atel_čj;e v rozpcšru se Smysìlem_ hwıvy II. Zâk0_ıì*ı_a, tady ;šají;Sti_t _S1u‰žby*v_e_řęj`nøSÉi;

2/5

‰

e) dm 16.

ìäÉ$z'2‰i31§‰“ì5Űš~STK3/4ì

E201 8 byłìa pødäﬂa fędwzšławlìem žád,øzS“t 0 vyüárìí nčıﬂvéhšš øprávﬂě‰ní, j‰ak8 důvìeá

byla Lžvsdﬁna żměrıa pr€3`fJez0fv‰a‰třc+lę“ STK. USI:‰eSÉ€ním‰‰ 26 dne 08. 10. 2013 bg/158 ;p:řšáměmš

řízení přeru‰šeıfm, .nâS‰‰ł e;đ‰ně dm 22.. ‰1‰ 20131 vzal ofd v‹:ž‰lat‰e1L sx:é‰ ;3edání zpět.

Dále Sa
dìømìnìívá„ ža š?›‰đŤmłaÉ€í!‰ ~2‰nﬂuižív+áÍ‰‰ žádüstí O vyfdání nmfýàh‰ øprám;ă'ní 8; ìšš šä' Éšă
z đì'žv'€›đu?
‰pmvözeva±ę1łe‰ nębłą
adı^eìS`y p?‰rmžozZmťny, Dále aťgu‰me‰nìu%jš tím,
pmvazøıma exivstuję‰ pauze ve fmmě cišprášmšní, n‰ìk€›łiv fyZ‰ì‰„cky,‰ jg v‰yčęrp‰ájﬂa tšürętžíçłšá ‰m‰øš‰żšż§šŤž$
tj. ‰kapa;}cita dﬁżtšëenéhza ‰0krêSu‰_., fa míní møăıéı vydat rımfá fšpífävxıëìıí ki pr8v›‰8zısván‰í‰,‰ pﬂpží ‰mZ;§ššřš“řżš;f`šš

n0v‰ý‰m -~

‰ęxiíSt‰uj;íc‰ìím,ì nebat* tam vˇydłávánìí pod‰1é°haj‰í kapaüìmímu přs pDžčtuﬂ..

‰

Prüti t‹`:ımut8 rozłıššclzıuìtí půda! žađäteì V Zzákfmné l‰hůtë Qvølání ze cłnę D! ůš 2919, jüšm;Ě'ż
hlavním zdëıvøđem je nýSmıhlas ‰žadát€ìĹe S ‰pﬂS‰Dz:.ıZaní‰m předmzětrıé žádüsti, Zajímìé‰najﬂz přęsvědčeıš, žę
vydané røzhmłnutí
je V Ircžzpøru ‰sì právem üđ‰Í`młate=łe na S‰v0”b›a1dn‰épodni‰kă‰ní,_rie‰b0ť Z 56 üásż.

43 záł<€›n‰ajﬁdn0Z11ač‰në‰vyﬂývá, že V daném případě

pødmìímk pošle

k prüvøzování

takmfﬂéz ‰Ž?ádìe}Sti vy‰h€w;í›, a za bez zkmšüıáršš

54 Zâìkšma V případě), fžš in.e.d‰0cł3áZíì ìk dalším změnám V již šfyăaném opráˇçfžišš'šš

p0dĹìe

Zâ k€‹na.‰

KÚ jako pšfvQìnLSt-aﬁxănçí SvpfávnLí ørgàn úbävržsıšé ﬂaćvølàni púsøudií, zvvážił nàm‰iAtky pmżš

rcızàhﬂgđšffutí a ‰ıìıe5łˇıl;edal z;ák‹żmıfıê p‹>dmínky pm posftup ”pOäﬂlę § 37 Správııího řááuë mk p‹:›jzđâę

ødﬂt. 1 správního L‰ř:ìdu pústıčfupýił øđvøłăní ıàrıinisterstvu spala S ce‰lkimfý‰m Spiwxfýrıı matﬂrì‰áI€Ťm,
IL

0dv‹`›ła.te1‰ va svém ﬂzﬁxmláfıí dále; z‰ejmé+ı“ıa uvádí, že
‰přììćá*s›ˇfjá nìøvć dišuødy, pm ktmﬁìé
žádøsti nelzę vyhovět va ínałﬁiadcrıé mzh‰edniutí+.Ťﬁ xf mim Sa Zăkťsnęm. „áłıe €3dvaĹł“atełì Vkmfżstamj6, Žﬁ
Znění § 56 €›;dS-L 4 zákona rıeümezuje müžnest padání žádøzstš ‰a+ za Spbněﬂní jmen‰€2va“né p<:ıd1m:šınky

jejírrıu vyhcąwëní tí=m, aby“ 'v đané äšżˇøbë byla

f1ć›;ı`.‹żmszz›š›+ˇıè*än*a.?, tj. vydáıtšťš jí i øvS*víˇě{đcˇen_›í

1%: ìpmvezìüvání. Z‰á.røv€:ň {§d`w;3Izateì Lpm‰;ıka§zuj‰e na Skuwčnest, žę nęsprávxıým. ‰ůĹřeđ.ﬂ;ím pžšstupam
jﬁ ‰SprÍá\‹'ní řízení začla zbytečně a neůměmě p‰r€›đ‰łłıžøšäánü‰,‰ what? ‹::žd`v€›§l‰at€I‰ ję rıuwn ab‰S‰ç‰ł‰vmžaÉ

ød‰\;e‰ł‰ací řízení; kdy mu vmìłšiaj Iıamalé škčšdy; Z‰áfvêmm k€›n?Staituj“ę, že nabyl řăšdněv _přęđ vyd‰šż‰šš‰šššš

rozł1ﬂđršu‰tí Seznšèmęıı Sjehø pﬂdľkłady, a ıˇıeymøhl Sa tak S nimž Sìćznámìt a vyjàđřit se L: nim

36 <:~‹:lSt. 3 SpráV*fI1‰í+h0 řâdÍu, čímž døšłø k ‰p8m‰š‰eš“ı‰í zarııčených práv na ‰Sìpraveă}1‰â*ž§fpr0‰€;eS pﬂěšﬁ

36 Lìýstifıy fzákladníčzh práv va Svﬁd.

III. ‰
ÍMì_nìSterStve Épřezkmımałø Y wzsahu podle ‰§‰ľ 89 fmzdst.

łSpr‰äxmíìı0‰ řádu cıd=v‰øžiáním Iıapadeně

røzhmdmžtí Spráxfrıí‰h0‰ Jorgvâıìı1.1, vìyhodnﬂtilﬂ ššdšffçžlání jako ::›*pađ‰St“aměnvé a ztDtﬂžniì.0 She Š argümemìy
Odvelatele, tj. že €›právı1ě‰1*ıí‰k prü`mZ€>vâIıí‰ .STK pm vêziﬂıłla OA sš třami kontmìnsíršıì łiriıł‹:§amì, každá
až třęch stănícših se udčĹlfLiję ina adrese ‰prev‰øz{›vny: ‰S‰ładì‹mfS‰kêh€› 53A, 783 V71 Głümmššıf ~í v a;ręĹêĹšžž
staV€b+nıìn BALÍUS ‰SÍtav‰3bniﬁ‰y‰, zaxs.

Pìříslìušrąým lg pr0je‰;d;náfxí žádnøxsti padla § 30% @„1đ‰St. 3 písm.. az) Zľákana ja,

v jżłšmž Spráìvjníľm

šjbmdě má být pmvøzøvìáłša ‰nmfč vznikající pmvozëmna STK. Gprávnění k pm`mzmfárı„í STK

Vpodlćz § 54 øđst. 3 “2íák;0‰n‰a‰ můžę: KÚ ııděłìt Ž„adżatš‰I‰ì‰jen‰ te‰hđ„)fz j‰€»li‰ záměr provęzýova
se stanoveným způsøbam a mzsahem pükrytí SŤprě;v“níbz:› ‹:żb`vO€1‰u‰č‰i‰rın‰šDStmì STK.

v ‰s0uł‰a*áLš.

Odvnìaczí ürgán je tühc ‰n‰áZom, žze Sa v tamm kønkrétmmľ přípađě jadná 0 pøsššuxení ž;áš€1iS“ăš‰
padla 56 mist. 4 zâłšama, :xı;eb„Ot°‰ dmházłí pmızę 0 přﬂmístění pů7mdniŤ pr‹`›vOZm*iny STK 2 aﬁmàsšyi
Holìská 123 '?f 3I2,,, ‰7?'9 00 lxøľmmıcv- Hcﬂøłaržy, :ma adresu: Słađkúvského
'?83 73. 0‰l‰ümšJjm

v až* fareâłu Stavebínìrš VŤBĹALUS S‰ta~vebrıì‰ny, 8.8. zs tím, Vžšrv Stavš-.šbní ıżspﬂšìřáđărıí =a żaﬂhrmzløgììﬂké
v3f*bavení nmťé prøvøízøvny b=u„đę tøtøžné‰ S vybavením; pÉůžzˇø;đní pr0vøZm€rıy‰. M‰ì?niStšrSìvø
3/Ť5

É..

.v_`;,_=.

_

_

šjüŠlłüššv-€ì53~STK3Íš
ne‰S0uhlaSí S názcťrëm
a üdůmđÍnă;‰n;ím+ n‰aipad‰en‰éřı0 ‰røìzh0d‰nut§,, ‰neb‰0ť právě za 'tím íščêšêffž, aby
při ır‹3Z.Íhš›d€›L%žážfž‰í‰ ‰Skıxtł‹m`vš S‰hDd2^łýnh nﬁbø ;pš:šdQ;‰b‰r1ýcłì1 pž"Íípad“iÍı ﬂı€vz‰nika‰ìy‰ nnaäů3iQđ‰š1š §š`øZ„ﬁíìy, js
Způ‰S„{“,›b 3 r‹:3“ZSaĹh pøkıytí íspráwšíhü übvﬁdu činmsìmì STK ‰určﬂn práıﬁní nzørmmš. Naší tak mﬂžššš;

(aÝp{lik€›à'›/›aÉ‰ §p”răvn.í n›€Ił*Ifif1ĹﬂY üđli'š;fìă sd j&_šic;h Zııěrıí al ‰zvaŽ0§vat‰ jiné ukazatełﬁ než

jﬁçž jasu ‰_prá`šmâšfšfš

předpisem ípřìędvždănyf Nęní tady m;›;:›Iž~ıaé? aby Spìráťvní mfgáıëı W 5pžš“âvnžm říz*ení ‰z§Qł`1ì€‰đf1š.š šìš§š“š
kčıfntmt ìzámëm či jiné ølšççłmstľi případu ıëaìž ty, ‰ktęrê xml' ł;łršııj“í platné ‰prá`*›:ﬁí

áìdiřejıgıš m‰iı1i‰SterS‰ìva k argtšmﬁnﬂtafťšì

iıšivędﬁnê v Qdfůvıødnëní

8,) Mìinìèsłeràıvú kø‰nStamj?e, že xf tømtø čžżaúvém úđsrupıı, kdy i za táta Skuı‹eč:mSżi§ `š›ˇfy€šaši KÚ
üďmłaìüłi 0pı*zăvn‰šn‰í k‰prømzQvá;ı1íiSTK pre

„Sa třem‰iì`km1ırQ‰1›n‰ím‰ì

zšàažđä šš Éřęçšfš

ì‹:€šI'ftr€3+1žı1íeh stárıícgh za din/üdu` ‰2;më`mf ﬁđmsy prššžvüzøvny røzhľøđìnujiím ze dm 21 š‰1‰.2‰ůÉř?,
ﬂč. ji. KUOK/1 E567 1%/2017, js tﬁntcı argwnent
k wžydárıí tøhüto =rf€>xhodżnutí‰ ‰i)reíevaš“šÉš“šž.
Ýì když tam s‰kutﬁč,zžS_t ødvelateì KÚ mŤeznâm‰ì‰l má mimø
za pmfìrrx“wSì ìpmváášìi

ł<‹:žfıvtmŠ15y+

na místě samém .přšma Y ;.j`›m`mzøvně

z;ÍiStiÉjíž Přľed Lv§**đá‰n‰íInÍmęIıøv‰aﬂ;ćh;ša rcžzłwdrıutí mi ~d íne.

bi) Neììzızi j‰ednžDzna§ˇ.Énë Vříšˇsﬂì,

čćľhe

‰tud§ž‰ tam skı:te#‹č‰n€›Sı imšl L{møhš}

11. ›2f{š1ˇV7.

izávëztˇçy øhłađnë smyaìłıı hlavy* IL Zăkmżxa äm*;€šę§š*š@„

Mi‰n‰i‰S‰terstvü je ěpřesvëdčemf, že me Zášžěry ne‰byi1y vyS‰iìøvšrxy ani V đžwađøvýcĹh zp‰‰ťă‰Vvàš:&ż~š‰
k zák€›nıı,v ani V døstupné jLu‰dìkatuře Správniích Sťżudů. M‰žnìSt€rswø zastává

pr‰inš:šìpem tétııš právní? úpravy je, ëhy rıeťbyl ìtrh‰ fv đanzé ‰øb1aSti‰ přesyaen, va; 1šì€znam€øxfš‰‰8ž,š§ šıáš
1çenìšure‰nčnž‰bøj proívøzııvatelů ;S'1`‰KĹ, který by ‰m‹:›hl za iuﬂrčitýah Okoľlrıøstﬂí věøst k nę‰ pří‰puSt :šýšfšš
;-“:.ă;Sah‰ům dá) Správněhü a řádnéhêš fˇfęýkúnu teclirıìškýah prŤofhìíde;k.
8;) .Mi;n;ì‰S‰tarSt`v`0‰‰ je tołw názmfu, že Sku1teÍč1“mSt, 'kdy ìødvﬂìlateł půda! ‰drže 16. ÚS. N13 žádøsăì
‰ Q
n‰ü`vﬂéh‰€› ‰pIfävnfěÍrıí 2 điů`vođš.ı„ změny pr0mzOvìaÍ8,1ę4STK, dále 8kü;!J*ıš:›zSˇľ.ì, žﬁ ‰náSłe+áﬂě‰
Ĺusnesením ze dne
19. 2018 byla Správ›ní í"řZení ;;›řeı“_uìšęna [S tím, že Vdne
H3. 2›0ì 8 vzal

žodvz‹3łat›ﬂ›l Své padání fzpët vz je
právní úkany práva

Ca zsžìeí
Z. vdìůımdľu

vydání Vtøhšżžtø ımzhodﬁuvtí ìre›i€warıtn›í, Odvťššlmzal má ina tym.

Sìłüìtsčršøstin fžš ‰€›dřm‰ì1atęlízne‰už‰ívá žçáìdüﬂsti D vydání nm/ıýęh ,e›právnë›ﬂí až m ať Éšž
Pmvuzmfateàle nebü çmıëny .adresy prnvnznľvny minì‰StevrS1N€> küﬂšìﬂľüjﬁz Žü Š

ødst. 4% zákmıa ﬁž:€›mez‰ııje poání žàdżøsti Ťa

‰Sp‰ì‰nšní zđﬁ uvëđﬁnýﬁlı

dmínsk
jﬁjšmxš *J3fvřšMˇšíìš“š‰ž%Ť

tím, aby v dané đøbě byla
prWžDzO‰v1árıa,‰
vyáánø jí i zçosvědăení łš prmfoZ8vän‰í‰.
aı-g‰umenzac5ì
dıledněz pedašıé Žádosti €>đvc›‰i?ateì1e iıfıinšstęrsftřvcš uváäí, že Z żazžıtu § SŠ žšššż,

4 zákøna jﬁťdnømačnš vypłývá (€šbIi‰gatGmiŤ ustanmfení), ža v daném přípacłłě KQĹT Íakmfé “Ížá‰€`żšżš+
vyłıøvi, ia in bﬂz
‰püđmiŤrwk podle §‰ 54 zăkešna V př`ípa‰dě,‰ žﬁ n‰ęăm.`-èhăzí 1-; daššřm šměüăﬁš
V již vydaném Qpıffálvněrıí k _p‰rmføZøv‰áz'‰ıí SŤIK padla ‰§ 54 Zﬂălšcırıa.

Nięlzę ani přćhìžédn0‰ut tu ‰Sìkute,čľnosi, že oťívšáłatfel šnaíbyl ‰řádŤrıč předą vydáním napadﬁ‰ﬂ‰éš“za
rš:>2I1ødrıu‰tí ‰Sš‹:zn‰á‰mzę„ťı s jęho ‰p‰€›>dÍkl„ady=, ?nęmQhłÍ‰ žse tak S nímž ﬂseznľămzìti fa ‰vyjáăřit se 3; ı'ı;ﬂim p“adfI€ §
øđfst. 3 Správn:í1h‰0L řáđu,‰ čçínfiž dføšìłø
k ‰pc›mšeı1í ‰Zarıı‰č‰enýc:hì práv na ‰S‰přa`nž8d(1ìi‰šfý pšˇﬂaes a. ł‹Iáż:mšřšž‰
práv ﬂa=dvﬂ1‰a‰teł‰€=;z
‰
B7..
Znění 56 €›d‰S't‰„ 4 Zákšma jedıwzrıačıìé a nedává S‰právn‰ímuì ørgáçnıı pmsimf gta jaiš_êšmš‰šìˇáf‰
Správní uvá;Ž§n‰í, při kterém by ‰m`‹:łh1 jakk‹3liľv‰ zvažčııvat Smysl zákma. ‰Správníív `říZenš ‰øxfìáÍáš:š““m
zásađmı ?„á‰k@nrwSt+ì,
je ‰ZakDtvﬁna‰ ˇSä 2 üdst. 1 Sprá*míh0 řádu, dle ktsré Spx`záx4'zıí Orgán püstﬂpššjš

v Süuladn ‰Se› Zâkmćıy a ‹e„Sftatním‰i‰ prážvnímì+ pÍřęđìp‰ì‰Sy“ jafküž i meZinárť.›dním‰ì S‰n1‰łø‰u`“šfamii, ktaré §S*€šš„š‰
Sšmčﬂìásììí ‰práˇmíh€›‰ řádu“. Søučasnë nelze oľpomťšniaut zásadu šetžřmí pıfäv rıabyftýäcłi Y dü.b1ˇěv vířš áìa

§

ódst. 3 ASp‰ráﬂm‰íhe Ťřádu, šıêbøť ødvel‰at€‰i Splnìł púámínky

54 daném zá;ko11“ıa, přeđˇłšm STK

nm0‰hn‰ let bęz pmbìćmťı prcw}ozQ‰val. V x3‹:żuša‰S1f1é‰ đøbě pauze žádá, ačkølìv již" podruhé, ‹:› Změnu
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Íì ü§312'üzĚ,§ì“š5‰ü“SŤšŤ`š{3!ê

místa prcšłż/ﬂfzazmfìıťıy/I,‰ ‰NeIz.e
ç›mﬂ‰n‹àı+ut, ža pˇřípađšřıé prť:›ăìení‰ S3 psdáním žáýüstì byìø mìišfﬂê jiné
ZpŤĚš!S‹:'›ë€nÍø nęcﬂpťávnìěně ‰zašı2áj&nýn*`ı řízením 0 üdejmmcš pøvﬂleľší za ;Stmny
.
M‰ìı'ı*iStęi*SĚvG je itìđıhø názmfu, žﬁ KÚ aplìküvül. pfříS*lušnš‰ právní rmrmy Q‰đìĹ1ìš‰r;ě

jęjicłš .2nìšfż‰ěš“šž

V3 zvažmfał. j;i;jšě; ıìłkﬁzatﬁle .rıüžıì ty, jšž jsem px“ávn‰íffn Fřüđpisam přędviíäány. "Nłęhłęđě na pr‰ös€Sx`žjš ﬁzčžąšzêéšż
však mši
røzłfıøzdnøut iřâdıfıë p€:›dił€‰ záłmnia, a tedy rmvé øprá‰vnění; pmvüzøváıąıž
pêšžìlšš
přﬁđlüžﬁﬁżé Žâﬂłøstì üdmìatﬁììe vyﬂđait. Mi‰nž‰‰StürSi1f‰ø

dbmnívá, Žë

m‰øh‰ł‰ v irámfrž “La‰r3f±c‰šfššàm š'

ﬂzSpıfáx‹`ı:ıżíł:ı‰0 řízﬁfıí ıˇ‰€š;Zš1‰úd‰nﬁııtv SšO“ı;zıiadu S § 37 ‰S§rá2mí‰hﬂ řádu ›(aumršm‰eìd§uìrmąI), çžfžebsť ‰neSprámý3šˇm
ùředﬁním ìpimftupem je ‰s;prá\mí řízení zcela zbyìačně prodìlužováno a ødwIat&ł‰i ‰nmh0ı;ı vznìkššsıšt

mmaììzé ‰šÉkødyž.
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Vzhlaçiem k fvýše nvedenémxﬁž se mìrıì=st€ı`“Stxrø‰ Zto±ožř'iuja S argumeıštąaí ødwłatęłeř zﬂjméšžšęa

V nävąznøsti na znění § 56 odst. 4 zákona, a prata vyhovııję øđvalatelì v p1ně‰mìmZsałıu.

MQìn›ììSt&rSt`v*0ì kﬁ mfıěrıš I`Oxzřmdı?ıutí‰ v Qdˇmłaexím řízàni' přìSvtm.ıpíìü zęjména na Záłçìłaăš
Sämﬁtnćhü Ĺa;WłÝač1řıíłı€› fprìnünipu Sa? zżâklađnímì zásadami ùv€z‹"ì$nými‰ V
až 8 Spfăﬂmíìw ‰ř;á‰z€š‰šš.$

zejmén‰a ľìpøiìøm Y "sﬂﬁuìadęııjı sú zásaéoıı prfšeﬁsní ę*kmfı0m‰ię, pfied ‰zmšÉením rOzł1‹š:›ëﬂıšìš iaﬂwäašﬂím “šžščﬂ;šì
łš nüvémù proj‰$đﬂá;ní. ohiłšdč“m‰ im słšutęčłnčšsäż Žﬁ mi‰ìni?StaìrSwø plně vyłwvě‰ša žiaá‰are1‰ì‰,
ødvølateł SęZľıáme‰n padla 36 Qđst., 3 ‰Správníhø řádu S pødklady Správn;í‰hø řízęıfıí.

Vzłıleđem k ııvedeným $.ku±ﬁčìn€›st€m‰ ﬂăvú1viﬂ±=e‰í ürgănz wZh0d1,n jak je ıšıfêđﬂm ve “‹žýmł‰š

tøhütø rozhOLdŤnutí.

?‹żučÍeﬂí‰ 9 oävüłăníz

‰

Proti temata mziłmdnutřì Sfe na základě § 91 míst. 1 Sp“ı`ăvrıíłm řădı1ı‰neIZefdáJe aˇđvnłat.
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