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USNESENÍ O ZASTAVENÍ PŘEZKUMNÉHO ŘÍZENÍ

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje (dále také „krajský úřad“), jako příslušný 
správní orgán podle § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a § 178 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“), za použití a § 174 odst. 1 a 2 správního řádu, podle § 97 odst. 1 
správního řádu

zastavuje přezkumné řízení

ve věci přezkoumání opatření obecné povahy Územního plánu Krásno (dále jen „ÚP Krásno“), 
vydaného Zastupitelstvem města Krásno usnesením č. 6/8/2015 dne 7. 8. 2015, který nabyl účinnosti 
dne 16. 9. 2015.

Přezkumné řízení se zastavuje, neboť krajský úřad respektoval právní názory prezentované v rozsudcích 
Nejvyššího správního soudu v Brně a Krajského soudu v Plzni, které vedou k závěru, že ve věci pořízení 
přezkoumávaného opatření obecné povahy ÚP Krásno nebyl porušen právní předpis.

Odůvodnění:

Zastupitelstvo města Krásno vydalo dne 7. 8. 2015 usnesením č. 6/8/2015 ÚP Krásno, který nabyl 
účinnosti dne 16. 9. 2015.
Dne  14. 9. 2015 podal Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského (dále jen „OBÚ“) jako 
dotčený orgán v procesu pořizování ÚP Krásno podnět č. j. SBS/26075/2015/OBÚ-08 ze dne 14. 9. 2015 
k posouzení souladu ÚP Krásno s právními předpisy. 
V podnětu bylo mj. uvedeno následující:
Opatření obecné povahy, kterým byl vydán ÚP Krásno, neobsahuje minimálně základní obsah 
územního plánu, není tedy zřejmé, co je předmětem výroku opatření obecné povahy, ve kterém by měl 
být konkrétně a nezpochybnitelně vymezen předmět řešené otázky. Uvedené skutečnosti nejsou zřejmé 
ani z odůvodnění, které uvedené opatření obecné povahy postrádá.
Součástí odůvodnění ÚP Krásno není výsledek přezkoumávání územního plánu s požadavky zvláštních 
právních předpisů (§§ 15, 16, 18 a 19 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „horní zákon“), § 13 odst. 1 zákona č. 62/1988 
Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o geologických pracích“) a stanovisky dotčených orgánů (OBÚ) včetně komplexního 
zdůvodnění přijatého řešení podle § 53 odst. 5 zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Podle § 15 odst. 1 
horního zákona má zpracovatel územně plánovací dokumentace navrhnout takové řešení, které 
je z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství a dalších zákonem chráněných obecných zájmů 
nejvýhodnější. Takové řešení nalezeno nebylo. Zpracovatel nedefinoval správně předmět ochrany, 
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ani další chráněný obecný zájem, který upřednostnil nad ochranou výhradního ložiska živcové suroviny 
a navrhl 26 ha zastavitelných ploch do chráněného ložiskového území Horní Slavkov – Krásno – Čistá 
(dále jen „CHLÚ“) bez relevantního zdůvodnění. Předmětem ochrany je mimo jiné ochrana 
výhradního ložiska živců prostřednictvím CHLÚ nikoliv pouze prostřednictvím dobývacího prostoru 
(dále jen „DP“). Podle našeho názoru absence odůvodnění řešení podle § 15 odst. 1 horního zákona, 
na které zdejší úřad několikrát ve svých stanoviscích upozorňoval, činí uvedené opatření obecné 
povahy nepřezkoumatelným. 
Zastupitelstvo města Krásna vydalo územní plán i přesto, že není v souladu se stanovisky dotčených 
orgánů (OBÚ). Tím došlo k porušení § 54 odst. 2 stavebního zákona. 

OBÚ chce tímto podnětem v rámci principu dobré správy předejít situaci, kdy ÚP Krásno ve schválené 
podobě umožňuje realizaci staveb k bydlení v CHLÚ ve vzdálenosti 200 – 400 m popř. 400 až 900 m 
od hranice DP Krásno I, zároveň však ustanovení § 18 a 19 horního zákona ve stavebních řízeních 
neumožňuje umístění těchto staveb v CHLÚ z důvodů znemožnění hospodárného vydobytí výhradního 
ložiska živců v DP Krásno I trhacími pracemi velkého rozsahu, jak bylo doloženo znaleckým posudkem 
zpracovaným Ing. Jiřím Růžičkou, CSc. dne 20. 5. 2010. Tato situace nastala právě proto, 
že zpracovatel územně plánovací dokumentace nerespektoval ustanovení § 15 a 18 horního zákona, 
a příslušný orgán činný na úseku územního plánování nenalezl rovnováhu mezi ochranou ložisek 
a jinými společenskými zájmy. Protože územní plán je dokumentací využívanou širokou odbornou, ale 
i laickou veřejností, je nezbytné uvedený rozpor odstranit a nalézt řešení v souladu s horním zákonem, 
zejména ustanovením § 15 odst. 1. Zájem obce na rozvoji jejího území nebude směrem k DP Krásno I 
navždy omezen, ale pouze oddálen do doby vytěžení zásob směrem k obci. Zdejší úřad si je zcela vědom 
faktických dopadů zrušení výše uvedeného opatření obecné povahy pro město Krásno. Podle našeho 
názoru však dopady případných škod způsobených nesprávným úředním postupem i s ohledem 
na životnost výhradního ložiska živcové suroviny v CHLÚ převažují nad případnou újmou vzniklou 
obci.

Vzhledem k tomu, že krajský úřad po předběžném posouzení věci došel k závěru, že v daném případě 
lze mít důvodně za to, že ÚP Krásno byl pořízen a vydán v rozporu s právními předpisy, zahájil 
usnesením č. j. 1150/RR/15 ze dne 20. 10. 2015 přezkumné řízení ve věci přezkoumání ÚP Krásno. 
Na základě provedeného řízení pak dne 15. 12. 2015 pod č. j. 1370/RR/15 vydal rozhodnutí, kterým 
zrušil ÚP Krásno v rozsahu části grafické části územního plánu, který je vymezen hranicemi 
stanoveného CHLÚ. Město Krásno podalo u Krajského soudu v Plzni (dále jen „KS“) proti rozhodnutí 
krajského úřadu žalobu a KS rozsudkem č. j. 59A 1/2016-52 ze dne 30. 11. 2016 toto rozhodnutí 
krajského úřadu pro vady řízení zrušil. Vzhledem k tomu, že KS se nezákonností vydaného ÚP Krásno 
nezabýval ve věcné rovině a vzhledem k obdrženému sdělení OBÚ ze dne 7. 2. 2017 
pod č. j. SBS/03382/2017/OBÚ-08, ve kterém OBÚ trvá na skutečnostech uvedených ve shora 
uvedeném podnětu, shledal krajský úřad nadále důvodné pokračovat v přezkumném řízení ve věci 
posouzení souladu ÚP Krásno s právními předpisy. Tuto skutečnost oznámil všem dotčeným 
subjektům. 
Na základě provedeného přezkumného řízení krajský úřad vydal v přezkumném řízení opatření obecné 
povahy ze dne 28. 11. 2017, č. j. 1272/RR/17, kterým rozhodl podle § 97 odst. 3 ve spojení s § 174 
odst. 2 správního řádu tak, že „textová a grafická část Územního plánu Krásno vztahující se k území 
vymezenému hranicemi stanoveného chráněného ložiskového území Horní Slavkov – Krásno – Čistá 
se ruší a takto vymezené území se stává územím bez územního plánu. Rozsah chráněného ložiskového 
území Horní Slavkov – Krásno – Čistá na území města Krásno je zakreslen v koordinačním výkrese 
grafické části odůvodnění Územního plánu Krásno. Ostatní části Územního plánu Krásno zůstávají 
v platnosti. Krajský úřad ve vazbě na ustanovení § 99 odst. 1 správního řádu stanoví, že účinky opatření 
obecné povahy v přezkumném řízení nastávají ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření obecné 
povahy“. Město Krásno následně podalo ke KS návrh na zrušení tohoto opatření obecné povahy. KS 
napadené opatření obecné povahy rozsudkem ze dne 20. 2. 2019, č. j. 59 A 13/2018 – 142 zrušil z 
důvodu jeho nepřezkoumatelnosti.  
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Krajský úřad tento rozsudek následně dne 24. 4. 2019 napadl kasační stížností k Nejvyššímu správnímu 
soudu v Brně (dále jen „NSS“). Dle jeho názoru byl rozsudek KS nezákonný pro nesprávné posouzení 
právní otázky, neboť KS nesprávně interpretoval některá zákonná ustanovení a některá neaplikoval, 
ačkoliv tak učinit měl. Zároveň podal návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. NSS 
usnesením č. j. 5 As 98/2019-29 ze dne 27. 5. 2019 návrh na přiznání odkladného účinku kasační 
stížnosti zamítl.
Dne 10. 1 2020 obdržel krajský úřad od společnosti Rödl & Partner, advokáti, v.o.s., která právně 
zastupuje společnost KMK GRANIT, a.s., jakožto osobu zúčastněnou na řízení o kasační stížnosti, 
dopis, ve kterém se uvádí, že krajský úřad je ve věci přezkumného řízení nečinný. V reakci na tento 
dopis požádal krajský úřad Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen „MMR“), jako ústřední správní 
úřad ve věcech územního plánování, o metodickou pomoc ve věci následného postupu v přezkumném 
řízení o posouzení souladu ÚP Krásno s právními předpisy. Krajskému úřadu se s ohledem na podanou 
kasační stížnost a na zásadu hospodárnosti a procesní ekonomie vyjádřené v § 6 odst. 2 správního řádu 
jevilo problematické konat v přezkumném řízení další kroky, které by s ohledem na probíhající řízení 
o kasační stížnosti mohly být následně po vydání rozsudku shledány v rozporu s rozhodnutím NSS.
MMR krajskému úřadu písemně sdělilo, že danou problematiku konzultovalo s poradním sborem 
pro aplikaci stavebního práva. Kasační stížnost je mimořádný opravný prostředek, rozhodnutí KS 
ve věci zrušujícího opatření obecné povahy je pravomocné. Řízení o kasaci není překážkou v řízení. 
Argumentace procesní ekonomií není dle názoru MMR dostatečně silná ve vztahu k nečinnosti 
správního orgánu. Dle názoru MMR je třeba konat v přezkumném řízení. Na základě sdělení MMR tedy 
krajský úřad přistoupil k pokračování v přezkumném řízení a po provedeném řízení vydal opatření 
obecné povahy č. j. KK/241/RR/21 ze dne 30. 4. 2021, kterým v souladu se zásadou zasáhnout pouze 
v nezbytné míře a s ohledem na práva obce i subjektivní práva a očekávání vlastníků a veřejnosti a 
ochranu veřejných zájmů zrušil část ÚP Krásno oproti předchozímu opatření obecné povahy pouze 
v částech konkrétně vymezených zastavitelných ploch určených pro bydlení č. 5, 6, 7 a 9, vztahujících 
se k území vymezenému pásmem 0 až 400 m od hranice DP Krásno I, který se nachází v CHLÚ.
Toto opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 15. 5. 2021. V tomto opatření obecné povahy se 
krajský úřad podrobně zabýval všemi dostupnými podklady a obsahově ho vypracoval tak, aby bylo 
přezkoumatelné soudem.
Dne 2. 5. 2022 obdržel krajský úřad od KS výzvu k doložení vyjádření a podkladů v řízení o „Návrhu 
na zrušení opatření obecné povahy vydaného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne 30. 4. 2021, 
č. j. KK/241/RR/21, o zrušení části Územního plánu Krásno“, který podalo město Krásno, právně 
zastoupené Mgr. Jiřím Nezhybou, advokátem a společníkem Frank Bold advokáti, s.r.o. Dne 17. 5. 2022 
byly krajským úřadem požadované podklady KS doloženy.
Dne 22. 6. 2022 obdržel krajský úřad rozsudek NSS č. j. 5 As 98/2019 – 82 ze dne 22. 6. 2022 (právní 
moc dne 27. 6. 2022), kterým NSS zamítl shora uvedenou kasační stížnost krajského úřadu. 
NSS přezkoumal kasační stížností napadený rozsudek KS v mezích jejího rozsahu a uplatněných 
důvodů a dospěl k závěru, že není důvodná. K problematice posuzování stanovisek uplatněných OBÚ 
při pořizování ÚP Krásno NSS mj. uvedl, že v otázce zohledňování stanovisek dotčených orgánů 
podaných po lhůtě NSS nepřisvědčil argumentu krajského úřadu, že je třeba přihlížet i k těm závazným 
stanoviskům, která byla podána opožděně. Odůvodnění krajského úřadu ve věci těchto podaných 
závazných stanovisek shledal nedostatečným a přisvědčil KS, že krajský úřad se s podmínkou 
koncentrace nevypořádal. Dle názoru NSS podal OBÚ poslední včasné stanovisko před veřejným 
projednáním návrhu ÚP Krásno pod č. j. 1450/462/2008 ze dne 9. 7. 2008. Toto stanovisko se mělo 
dle § 52 odst. 3 stavebního zákona týkat vyjádření k připomínkám a námitkám podaným v rámci 
veřejného projednání a mělo být podáno nejpozději do konce veřejného projednání. OBÚ v něm však 
uvedl další podmínky pro výstavbu spočívající v nutnosti posoudit plánované stavby z hlediska 
odolnosti, k čemuž dle něj bylo nutné vyžádat si stanovisko osoby zúčastněné na řízení. Tento  přípis 
OBÚ tak není možné považovat za závazné stanovisko, kterým by byl pořizovatel ÚP Krásno povinen 
se bezpodmínečně řídit. Ze strany OBÚ se navíc jednalo o přenesení odpovědnosti za vyjádření 
se k návrhu ÚP Krásno na třetí, soukromou osobu, což je v kontextu územního plánování nepřípustné. 
NSS dále připomněl, že občané uplatnili k návrhu ÚP Krásno námitky a připomínky, v nichž 
nesouhlasili s tím, že by do vzdálenosti 350 m od dobývacího prostoru neměly být plánovány 
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zastavitelné plochy, jak doporučovalo stanovisko OBÚ ze dne 31. 8. 2007. OBÚ však na tato vyjádření 
přímo nereagoval. S ohledem na § 52 odst. 3 stavebního zákona nemohl OBÚ spoléhat na to, že se bude 
moci k věci dále vyjadřovat. Poslední možnost prosazovat veřejný zájem na ochraně nerostného 
bohatství tak měl OBÚ do konce veřejného projednání návrhu územního plánu, a pokud tak neučinil, 
nemělo by být jeho pochybení kladeno k tíži města Krásno. NSS tedy záležitost stanovisek OBÚ uzavřel 
tak, že i přes dílčí pochybení, k nimž v řízení o daném návrhu ÚP Krásno nepochybně došlo, nelze 
přisvědčit názoru krajského úřadu, že byla zachována kontinuita závazných stanovisek OBÚ a že by 
všechna vydaná stanoviska byla pro pořizovatele závazná. NSS proto v daném ohledu neshledal 
i přes stručnost posouzení dané otázky v odůvodnění rozsudku KS a některé dílčí nepřesnosti takové 
zásadní pochybení KS, které by mělo vliv na zákonnost jeho rozsudku. 
NSS se dále zabýval námitkou krajského úřadu směřující proti závěru KS o nepřezkoumatelnosti 
napadeného opatření obecné povahy z důvodu nedostatečného vymezení části, v níž se ÚP Krásno ruší, 
a dospěl k závěru, že  se shoduje s KS v tom, že vymezení zrušené části ÚP Krásno v napadeném 
opatření obecné povahy lze považovat za nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost. Nelze přisvědčit ani 
námitce krajského úřadu, podle níž KS neuvedl, jakým způsobem měl krajský úřad své opatření změnit. 
KS v obecné rovině dostatečně konkrétně specifikoval, jaké nedostatky v daném ohledu shledal, 
rozhodně však nebyl povinen krajskému úřadu detailně předepisovat, jak má ve věci dále postupovat.

Dále se NSS zabýval námitkou krajského úřadu, že se KS nezabýval otázkou proporcionality 
napadeného opatření obecné povahy. NSS k této námitce především konstatoval, že KS proporcionalitu 
napadeného opatření obecné povahy přímo nehodnotil z toho důvodu, že i v této otázce shledal opatření 
krajského úřadu, již vzhledem ke shora vytčeným deficitům týkajícím se zohlednění zásady 
koncentrace, resp. posouzení včasnosti stanovisek dotčeného orgánu, nepřezkoumatelným. V tomto 
ohledu NSS potvrdil, že správním soudům přísluší i v tomto případě v prvé řadě posoudit, jakým 
způsobem proporcionalitu příslušného aktu hodnotil správní orgán, který ho vydal. V tomto ohledu NSS 
přisvědčil závěru KS, že se krajský úřad dopustil v otázce hodnocení proporcionality napadeného 
opatření obecné povahy závažných pochybení, která způsobila nepřezkoumatelnost jeho opatření 
pro nedostatek důvodů.
K námitce krajského úřadu o nepřezkoumatelnosti rozsudku KS pro nesrozumitelnost NSS uvádí, že lze 
přisvědčit krajskému úřadu, že v několika případech KS přezkoumávaný akt stěžovatele označil 
nesprávně za rozhodnutí namísto opatření obecné povahy. Jedná se však pouze o chybu v psaní, která 
nijak neovlivňuje zákonnost rozsudku. Pokud jde o zmínku KS o obecně závazné vyhlášce, jde opět 
o dílčí nesprávnost, která na zákonnost rozsudku nemá vliv. Ačkoliv se může zdát tato pasáž 
nesrozumitelná, jde patrně pouze o nešťastně vyjádřené pravidlo, že územní plán je vydáván 
zastupitelstvem obce v samostatné působnosti jako opatření obecné povahy, které je následně v souladu 
s § 173 odst. 1 správního řádu oznámeno (vyhlášeno) veřejnou (nikoliv obecně závaznou) vyhláškou. 

Byť KS, jak již bylo konstatováno, vyjádřil důvody pro zrušení napadeného opatření obecné povahy 
poměrně stručně, shledal NSS jeho rozsudek nejen plně přezkoumatelným, ale i, až na výše uvedené 
dílčí nepřesnosti, věcně správným. 

Dne 25. 7. 2022 obdržel krajský úřad rozsudek KS č. j. 57 A 41/2022 – 156 ze dne 15. 7. 2022 (právní 
moc dne 26. 7. 2022), kterým KS zrušil shora zmíněné opatření obecné povahy vydané krajským 
úřadem pod č. j. KK/241/RR/21 ze dne 30. 4. 2021 o zrušení textové a grafické části ÚP Krásno 
vztahující se k území vymezeném hranicemi stanoveného CHLÚ. Z rozsudku je zřejmé, že KS vymezil 
následující základní okruhy sporných otázek: zda je ÚP Krásno v rozporu se závaznými stanovisky 
OBÚ, a tudíž i se stavebním zákonem, resp. zda jsou znalecký posudek Ing. Růžičky (na který 
se odvolává ve svých pozdějších stanoviscích OBÚ) a dále změna DP Krásno I. (kterou argumentuje 
hlavně osoba zúčastněná na řízení) novými skutečnostmi, které odůvodňovaly vydání dalších 
závazných stanovisek OBÚ i po koncentrační lhůtě vázané na veřejné projednání návrhu předmětného 
územního plánu; zda je ÚP Krásno v rozporu se zvláštními právními předpisy (kterými krajský úřad 
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v obecné rovině označuje horní zákon a zákon o geologických pracích) a zda je náležitě odůvodněný 
z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství; a zda je zrušení dotčené části ÚP Krásno 
proporcionální z hlediska poměření újmy, která by na jedné straně vznikla veřejnému zájmu na ochraně 
a hospodárném vydobytí výhradního ložiska nerostného bohatství a na druhé straně vznikla městu 
a soukromým osobám majícím v rušené části ÚP Krásno vlastnický vztah k pozemkům. Tyto okruhy 
sporných otázek pak KS posoudil následovně: 

První okruh sporných otázek souvisel s postupem města Krásna při pořizování územního plánu, 
zejména při posuzování stanovisek OBÚ vydaných poté, co dne 28. 7. 2008 proběhlo veřejné 
projednání návrhu ÚP Krásno. Bylo třeba posoudit, ze kterých z vydaných stanovisek OBÚ bylo město 
Krásno povinno vycházet a zda se v dané souvislosti dopustilo porušení stavebního zákona. KS uvedl, 
že stejnými spornými otázkami se velmi podrobně zabýval již NSS v rozsudku 5 As 98/2019. Vzhledem 
k tomu, že se jednalo o stejné účastníky řízení a stejný proces pořizování téhož ÚP Krásno, jako jsou 
řešeny v nyní projednávané věci, KS neshledal žádného důvodu, pro který by se měl jakkoli odchylovat 
od posouzení provedeného ze strany NSS.  Otázku závaznosti jednotlivých stanovisek OBÚ vydaných 
v souvislosti s pořizováním ÚP Krásno shrnul následovně. Z důvodů popsaných ve zmíněném rozsudku 
NSS je třeba hodnotit jako řádná stanoviska OBÚ, kterými byl pořizovatel ÚP Krásno povinen se řídit, 
pouze stanoviska OBÚ z 6. 8. 2007, z 31. 8. 2007 a z 3. 12. 2009. Ostatní vyjádření či stanoviska OBÚ 
nebyla pro pořizovatele ÚP Krásno závazná, a to včetně stanoviska ze dne 6. 1. 2012, na němž krajský 
úřad vystavěl svůj závěr o nepřípustnosti bytové výstavby do vzdálenosti 400 m od hranice DP Krásno 
I., což vedlo krajský úřad ke zrušení ÚP Krásno v rozsahu dotčených zastavitelných ploch (přípis OBÚ 
ze dne 25. 6. 2010, kterým OBÚ poprvé odkazuje na znalecký posudek Ing. Růžičky uvádějící hranici 
400 m pro omezení bytové výstavby, není dle svého obsahu stanoviskem dotčeného orgánu, a to 
bez ohledu na to, že krajský úřad tento přípis v napadeném opatření obecné povahy nesprávně označuje 
jako závazné stanovisko).
Již vzhledem k tomu, že krajský úřad v napadeném opatření obecné povahy vycházel z nesprávného 
předpokladu o závaznosti všech stanovisek, resp. vyjádření OBÚ popsaných výše, a dále že vymezil 
rušenou část územního plánu vzdáleností 400 m od hranice DP Krásno I., která ovšem v roce 2007, 
resp. 2009 ještě nebyla nikým stanovena (tu stanovil až znalecký posudek Ing. Růžičky z května 2010 
a až poté na ni začal OBÚ odkazovat), byly dány důvody pro zrušení napadeného opatření obecné 
povahy pro nezákonnost (nesprávná aplikace shora uvedených ustanovení stavebního 
zákona upravujících závaznost stanovisek dotčených orgánů a stanovujících zásadu koncentrace 
pro námitky a připomínky k návrhu územního plánu). Nicméně i s přihlédnutím k délce trvání 
předmětného přezkumného řízení, které je prakticky vedeno ve vztahu k územnímu plánu již od roku 
2015, přičemž po celou tuto dobu přetrvává krajně nežádoucí stav právní nejistoty zejména na straně 
města Krásna a jeho občanů, jichž se otázka územního plánu nepochybně dotýká, KS považoval 
za správné a potřebné se vyslovit i k dalším podstatným otázkám relevantním pro konečné řešení 
předmětném sporu o dotčenou část ÚP Krásno. KS proto dále posoudil ÚP Krásno z hlediska jeho 
případného rozporu se stanovisky OBÚ z 6. 8. 2007, z 31. 8. 2007 a z 3. 12. 2009, která jediná byla 
s ohledem na okolnosti případu pro pořizovatele územního plánu závazná, a dospěl k závěru, že ÚP 
Krásno není v rozporu s prvními dvěma závaznými stanovisky. S posledním závazným stanoviskem 
se pořizovatel ÚP Krásno nevypořádal, neboť jej nehodnotil jako včasné, tudíž se jím necítil být vázán. 
V tomto KS shledal dílčí pochybení v řízení o návrhu ÚP Krásno, jak ostatně dovodil i NSS. Jak však 
vyplývá z ustálené judikatury NSS a zejména Ústavního soudu, porušení právních předpisů (zde 
stavebního zákona) musí dosahovat potřebné intenzity k tomu, aby mohlo být důvodem ke zrušení 
územního plánu obce. KS předesílá, že z důvodů popsaných níže v bodech 95 až 102 jeho rozsudku 
(posouzení proporcionality) dospěl k závěru, že uvedené dílčí pochybení v rámci procesu pořizování 
nebylo takové intenzity, aby bylo důvodem pro tak podstatný zásah do ústavně garantovaného práva 
města Krásno na samosprávu, jakým je zrušení dotčené části ÚP Krásno.  

KS se dále zabýval otázkami, zda se ÚP Krásno ocitl v rozporu se zvláštními právními předpisy, 
kterými krajský úřad označuje horní zákon a zákon o geologických pracích, resp. zda byl ÚP Krásno 
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náležitě odůvodněn z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství. Dospěl k závěru, že ustanovení 
§ 15 odst. 1 horního zákona nevylučuje možnost, aby příslušný orgán územního plánování v daném 
území v jistém ohledu preferoval další zákonem chráněné obecné zájmy, bude-li takové řešení 
za daných okolností případu považovat za nejvýhodnější. Nelze proto souhlasit s krajským úřadem, 
který jako výchozí premisu svého posouzení konstatoval, že jakékoli ztížení vydobytí nerostného 
bohatství je v rozporu s horním zákonem. Soud se rovněž neztotožnil s tvrzením krajského úřadu 
a OBÚ, že ÚP Krásno nezohlednil existenci výhradních ložisek a že neobsahuje žádné odůvodnění 
zvoleného řešení. Z grafické i textové části ÚP Krásno je dle KS patrné, že CHLÚ i DP Krásno I. 
zohledněny byly. ÚP Krásno obsahuje odůvodnění, z něhož vyplývají zájmy, které byly při přípravě 
ÚP Krásno zohledněny, přičemž je jasně vyjádřena vůle zastupitelstva města Krásna preferující zájem 
na rozvoji města a uspokojení bytových potřeb stávajících či budoucích obyvatel města, jakož i zájem 
na ochraně krajiny a životního prostředí (území města Krásna je v chráněné krajinné oblasti a nachází 
se tam přírodní léčivé zdroje peloidů Čistá-Krásno). To vše ale při respektování CHLÚ i DP Krásno I., 
a to dokonce v souladu s původními požadavky OBÚ, resp. těžební organizace (ke změně jejich 
požadavků došlo až v roce 2010 v souvislosti se znaleckým posudkem Ing. Růžičky). Soud proto 
v tomto ohledu shledal ÚP Krásno srozumitelný, dostatečně odůvodněný a přezkoumatelný, stejně jako 
souladný s § 15 odst. 1 horního zákona. Pokud jde o tvrzený rozpor se zákonem o geologických pracích, 
pak odůvodnění napadeného opatření obecné povahy je v tomto ohledu velice strohé, když z něj lze 
vyčíst toliko odkaz na § 13 odst. 1 tohoto zákona. Ten stanovuje, že orgány územního plánování 
a stavební úřady vycházejí při své činnosti z výsledků geologických prací s cílem zajistit v co největší 
míře zejména ochranu zjištěných a předpokládaných ložisek nerostů a zdrojů podzemních vod 
a vytvářet podmínky pro jejich hospodárné využití. S ohledem na obecnost krajským úřadem tvrzeného 
rozporu KS pouze v obecné rovině konstatuje, že v případě ÚP Krásno neshledal, že by orgány 
územního plánování nevycházely při své činnosti z výsledků geologických prací (které ostatně ani 
krajský úřad, ani OBÚ blíže nespecifikoval). 
V návaznosti na výše uvedené KS neshledal krajským úřadem tvrzený rozpor se zvláštními právními 
předpisy a rovněž nesouhlasil s krajským úřadem v tom, že by územní plán Krásno nebyl dostatečně 
odůvodněn z hlediska zájmu chráněného horním zákonem.  

V situaci, kdy soud dovodil shora popsané dílčí pochybení v rámci procesu pořizování ÚP Krásno, 
které představuje porušení stavebního zákona, bylo třeba se zabývat i otázkou proporcionality, tedy zda 
je zrušení dotčené části ÚP Krásno proporcionální z hlediska poměření újmy, která by na jedné straně 
vznikla veřejnému zájmu na ochraně a hospodárném vydobytí výhradního ložiska nerostného bohatství 
a na druhé straně vznikla městu a soukromým osobám majícím v rušené části ÚP Krásno vlastnický 
vztah k pozemkům. 
Jak vyplývá z ustálené judikatury NSS a zejména Ústavního soudu, soud musí vždy náležitě zvážit 
význam práva územního samosprávného celku na samosprávu (na jedné straně) a význam důvodů 
svědčících pro zrušení územního plánu či jeho části (na straně druhé), přičemž prolomit ústavně 
zaručené právo obce na samosprávu při rozhodování o rozvoji svého území lze jen v těch případech, 
kdy jednání obce je v příkrém a nepochybném rozporu se zájmy, které zákon chrání. Rovněž je třeba 
uvést, že správním soudům přísluší v prvé řadě posoudit, jakým způsobem proporcionalitu příslušného 
aktu hodnotil správní orgán, který ho vydal. Krajský úřad posouzení otázky, ochrana jakých práv, 
resp. zájmů má v dané věci převážit, provedl na str. 16 a 17 napadeného opatření obecné povahy, 
přičemž toto posouzení se v zásadě shoduje s tím, které provedl v předchozím opatření obecní povahy, 
jímž rušil dotčenou část ÚP Krásno, a které NSS v rozsudku 5 As 98/2019 vyhodnotil jako 
nedostatečné. 
Soud se s uvedeným závěrem NSS plně ztotožňuje, přičemž nad rámec již uvedeného doplňuje další 
důvody, pro které podle názoru KS nelze souhlasit s tím, že by napadené opatření obecné povahy 
obstálo z hlediska pravidla potřebnosti zrušení dotčené části ÚP Krásno, resp. z hlediska zásady 
proporcionality a minimalizace zásahu do práva obce na územní samosprávu.    
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Předně je třeba opětovně uvést, že shora popsané dílčí pochybení v rámci procesu pořizování ÚP 
Krásno, ze kterého lze dovodit porušení stavebního zákona, nedosahovalo požadované intenzity, aby 
bylo v příkrém a nepochybném rozporu se zájmy, které stavební zákon chrání v souvislosti 
se stanovením pravidel pro postup pořizovatele a zastupitelstva při přijímání územního plánu. K tomuto 
závěru vedou KS konkrétní okolnosti posuzovaného případu, z nichž KS v prvé řadě uvádí postup OBÚ, 
který svými nejednoznačnými a v průběhu času se měnícími stanovisky a vyjádřeními vytvořil stav, 
kdy existovaly různé požadavky na úpravu územního plánu v souvislosti se zástavbou v blízkosti DP 
Krásno I. OBÚ rovněž své pozdější nesouhlasné stanovisko (uplatněné až po zákonné koncentraci) 
nedostatečně a nepřesvědčivě odůvodnil, když zcela nekriticky přejal názor ze znaleckého posudku 
Ing. Růžičky, který si objednala těžební organizace, zatímco jiná v dané době dostupná znalecká 
posouzení odmítl hodnotit, resp. k nim přihlédnout. Rovněž nelze ponechat stranou, že pochybení 
se týká zejména postupu původního pořizovatele územního plánu (Městský úřad Sokolov), s nímž 
se v průběhu pořizování územního plánu dostalo město Krásno do názorového střetu, což vyvrcholilo 
změnou v osobě pořizovatele územního plánu. V neposlední řadě, prvotní nesouhlasné stanovisko, 
tj. stanovisko OBÚ z 3. 12. 2009 (jediné ze stanovisek a vyjádření OBÚ, které bylo vydáno 
až po veřejném projednání předmětného návrhu územního plánu, tudíž jediné relevantní a závazné), 
vycházelo ze změny návrhu ÚP Krásno (stanovení třídy odolnosti staveb D namísto stávající třídy E 
na území v kategorii I.), která ovšem později odpadla, resp. byla revokována usnesením zastupitelstva 
města Krásno ze dne 9. 9. 2010, přičemž jiná podstatná změna návrhu ÚP Krásno v daném stanovisku 
OBÚ specifikována nebyla. 
Soud pro úplnost uvedl, že stávající přístup krajského úřadu, resp. OBÚ, podle kterého je jakákoli 
obytná zástavba do vzdálenosti 400 m od hranice DP Krásno I. nepřípustná z hlediska zájmů 
chráněných horním zákonem, je nedostatečně odůvodněný a příliš zjednodušující. Z vyjádření 
krajského úřadu i OBÚ je zřejmé, že předmětná hranice 400 m byla stanovena výlučně na základě 
znaleckého posudku Ing. Růžičky. Aniž by KS hodnotil odbornou stránku tohoto znaleckého posudku, 
tak konstatuje, že stěžejní závěr o stanovení předmětné hranice 400 m, ve které podle názoru znalce 
nelze povolit jakoukoli obytnou výstavbu, není dostatečně odůvodněný a není pro KS ani přesvědčivý. 
K věrohodnosti znaleckého posudku Ing. Růžičky pak nepřispívá ani ta skutečnost, že tento posudek 
byl zpracován na základě objednávky a podkladů od osoby zúčastněné na řízení, u níž lze očekávat, 
že jako těžební organizace primárně sleduje své obchodní zájmy.  

V dalším pokračování přezkumného řízení by ze strany krajského úřadu neměla být ponechána stranou 
ani argumentace města Krásna týkající se stávajících omezení pro trhací práce stanovených ze strany 
Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci ochrany přírodního léčivého zdroje peloidu Čistá-Krásno, 
když dle města Krásna již takto stanovená omezení logicky vylučují to, aby ÚP Krásno zvolené řešení 
pro dotčené zastavitelné plochy ztížilo vydobytí ložiska v DP Krásno I., příp. bránilo ve vytěžení 
ložiska co nejúplněji s co nejmenšími ztrátami a znečištěním.   

Úplným závěrem KS konstatuje, že za daných okolností případu, kdy dotčené zastavitelné plochy 
představují toliko doplnění proluk mezi stávajícími zastavěnými plochami a kdy by se nemělo jednat 
o žádnou rozsáhlou výstavbu, považuje za přiměřené a správné takové řešení, kdy každá stavba 
v daném území bude posuzována individuálně (včetně případného znaleckého posouzení případných 
dopadů seismicity či hluku na ten který stavební záměr). Horním zákonem chráněný veřejný zájem, 
který byl v projednávaném případě důvodem pro zrušení dotčené části ÚP Krásno, tak může být 
zohledněn prostřednictvím náležitě odůvodněných a přezkoumatelných závazných stanovisek 
vydaných OBÚ dle § 19 odst. 1 horního zákona v jednotlivých řízeních o umístění, popř. provedení 
konkrétních staveb. Je s podivem, že toto řešení, které se nabízí (a poukázal na něj i NSS v Rozsudku 
5 As 98/2019), krajský úřad i OBÚ přehlížejí a setrvale se snaží dosáhnout zrušení dotčené části ÚP 
Krásno. Soud se nemůže ubránit dojmu, že přístup OBÚ a těžební organizace by mohl být motivován 
snahou o zjednodušení si plnění svých úkolů dle horního zákona stanovením „paušálního zákazu“ 
obytné výstavby na území do vzdálenosti 400 m od hranice DP Krásno I., k čemuž zrušení dotčené 

http://www.kr-karlovarsky.cz/
mailto:epodatelna@kr-karlovarsky.cz


č. j. KK/1912/RR/22 8

Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168, 
tel.: +420 354 222 300, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz, datová schránka: siqbxt2 

části ÚP Krásno prakticky vede. Pokud by tomu tak skutečně mělo být, pak takovýto přístup 
by se neslučoval se smyslem a účelem relevantní právní úpravy a se základními zásadami činnosti 
správních orgánů a KS by jej nemohl aprobovat.  

Krajský úřad posoudil nastalý právní stav v dané věci a dospěl k následujícímu závěru:

Z ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu vyplývá, že soulad opatření obecné povahy s právními 
předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Subsidiárně a přiměřeně se při tom použije ustanovení 
správního řádu o přezkumném řízení uvedené v § 94 až 99 téhož zákona. Tato právní úprava počítá 
i se zastavením přezkumného řízení, a to hned z několika důvodů. V prvém případě správní orgán, 
pokud po zahájení přezkumného řízení zjistil, že právní předpis porušen nebyl, řízení usnesením zastaví 
(§ 97 odst. 1). Takové usnesení se poznamenává do spisu a účastníci řízení se o něm vhodným způsobem 
vyrozumí (§ 76 odst. 3 správního řádu). S tímto vyrozuměním však již nejsou spojovány právní 
následky, usnesení je pravomocné a vykonatelné již samotným poznamenáním do spisu. Proti tomuto 
usnesení se nelze odvolat. 
Stejně se postupuje i za situace, kdy marně uplynula objektivní prekluzivní lhůta pro vydání rozhodnutí 
v přezkumném řízení (§ 97 odst. 2).
V dalším případě se přezkumné řízení zastaví i tehdy, když po jeho zahájení správní orgán zjistí, 
že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právním předpisem, avšak dospěje k závěru, že by újma, která 
by jeho zrušením nebo změnou vznikla některému účastníkovi, který nabyl práva z rozhodnutí v dobré 
víře, byla ve zjevném nepoměru k újmě, která vznikla jinému účastníkovi nebo veřejnému zájmu. 
V takovém případě se o zastavení řízení rozhoduje formou rozhodnutí.

Jak bylo již výše uvedeno, v posuzovaném případě krajský úřad na základě podnětu OBÚ dospěl 
po předběžném posouzení věci k závěru, že v daném případě lze mít důvodně za to, že ÚP Krásno byl 
pořízen a vydán v rozporu s právními předpisy, a proto zahájil přezkumné řízení ve věci přezkoumání 
ÚP Krásno. Na základě provedeného řízení pak v období let 2015 – 2021 vydal jedno rozhodnutí a dvě 
opatření obecné povahy, kterými zrušil část ÚP Krásno z důvodu jeho rozporu se zákonem. Přestože je 
i nadále přesvědčen, že v přezkumném řízení postupoval v souladu s právními předpisy (zejména se 
stavebním zákonem a správním řádem) a s metodickými výklady k aplikaci jejich ustanovení, je povinen 
respektovat právní názory vyslovené ve shora uvedených rozsudcích NSS a KS, kterými byla všechna 
opatření obecné povahy krajského úřadu zrušena, neboť dle ustanovení § 54 zákona č. 150/2002 Sb., 
soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů,  jsou výroky pravomocných rozsudků závazné 
pro účastníky, osoby na řízení zúčastněné a pro orgány veřejné moci.
Vzhledem k tomu, že NSS i KS ve svých rozsudcích vyslovily právní závěry v tom smyslu, že nebyl 
shledán krajským úřadem tvrzený rozpor ÚP Krásno s právními předpisy, dospěl krajský úřad k závěru, 
že nebude vydávat další opatření obecné povahy, kterým by rušil část ÚP Krásno. Protože je však 
z právního hlediska nutné jím vedené přezkumné řízení ukončit některým ze způsobů stanovených 
zákonem, je toho názoru, že nastalé situaci je obsahově nejbližší shora uvedené ustanovení § 97 odst. 
1 správního řádu, který uvádí, že přezkumné řízení se usnesením zastaví v případě zjištění, že nebyl 
porušen právní předpis. Z tohoto důvodu krajský úřad postupoval ve smyslu tohoto ustanovení a 
přezkumné řízení zastavil usnesením poznamenaným do spisu. Všechny dotčené subjekty o něm 
vyrozuměl. 

Podateli podnětu OBÚ lze závěrem doporučit, aby následně postupoval dle shora uvedeného názoru 
KS, že každá stavba v daném území bude posuzována individuálně (včetně případného znaleckého 
posouzení případných dopadů seismicity či hluku na ten který stavební záměr). Horním zákonem 
chráněný veřejný zájem, který byl v projednávaném případě důvodem pro zrušení dotčené části ÚP 
Krásno, tak může být zohledněn prostřednictvím náležitě odůvodněných a přezkoumatelných 
závazných stanovisek vydaných OBÚ dle § 19 odst. 1 horního zákona v jednotlivých řízeních 
o umístění, popř. provedení konkrétních staveb. 
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Poučení:

Přezkumné řízení ve věci opatření obecné povahy dle § 174 odst. 2 správního řádu je řízení specifické 
a dle § 174 odst. 1 správního řádu pro toto řízení platí obdobně ustanovení části první a přiměřeně části 
druhé správního řádu.
Vzhledem k tomu, že v procesu vydání opatření obecné povahy nejsou definováni žádní účastníci 
ve smyslu ustanovení § 27 a násl. správního řádu, ani přezkumné řízení ve věci opatření obecné povahy 
nemůže mít žádné účastníky řízení. Toto usnesení se pouze poznamená do spisu. Budou o něm 
vyrozuměny všechny dotčené osoby, jejichž právní sféra byla napadeným opatřením obecné povahy 
zasažena.
Dle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu se nelze proti tomuto usnesení odvolat.

                                                                                              Ing. arch. Jana Kaválková
                                                                                                               vedoucí odboru regionálního rozvoje

Toto  oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách Krajského úřadu 
Karlovarského kraje a Městského úřadu Krásno. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje 
za doručenou veřejnou vyhláškou. Za den vyvěšení se v souladu s § 25 odst. 3 správního řádu považuje 
den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tzn. na úřední desce 
Krajského úřadu Karlovarského kraje. Ve smyslu § 25 odst. 2 a 26 správního řádu je potřeba toto 
oznámení zveřejnit i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: ………………………                                Sejmuto dne: ………………………

Potvrzuji tímto, že po uvedenou dobu bylo toto usnesení zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový 
přístup.

Razítko a podpis oprávněné osoby: ……………………………………………………………..

Rozdělovník:

Doručuje se k vyvěšení:

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor vnitřních záležitostí, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – 
Dvory
Městský úřad Krásno, Radniční č. p. 1, 357 47 Krásno, IDDS: 36ab6py

Tyto úřady vyvěsí toto usnesení na své úřední desce podle § 25 odst. 2 správního řádu a potvrdí 
datum jeho vyvěšení a sejmutí a bez zbytečného odkladu vrátí usnesení s tímto vyznačením zpět 
Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje.
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Dále obdrží na vědomí:

Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov, 
IDDS: 7nyadvm

Město Krásno, Radniční č. p. 1, 357 47 Krásno, IDDS: 36ab6py

JUDr. Monika Novotná, advokátka, Platnéřská 191/2, 110 00 Praha, IDDS: 2cagri3
zastupující KMK GRANIT, a.s., Mírová 545, 357 47 Krásno

Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, 
IDDS: 6xmbrxu

Městský úřad Horní Slavkov, Odbor výstavby a životního prostředí, Dlouhá 634/12, 
357 31 Horní Slavkov, IDDS: pm6bqn3
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