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Sdělení k podnětu pro přezkum rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, 

orgánu ochrany přírody  

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 

11. 11. 2020 Váš podnět k přezkumnému řízení rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, 

odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) č. j. 120711/2020/KUSK ze 

dne 26. 10. 2020. Tímto rozhodnutím krajský úřad podle ust. § 97 odst. 3 a ust. § 98 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zrušil ve 

zkráceném přezkumném řízení usnesení orgánu ochrany přírody Městského úřadu Černošice (dále 

jen „městský úřad“) č. j. MUCE 46649/2020 OŽP Hru ze dne 21. 7. 2020 o zrušení stanoviska 

k návrhu územního plánu Rudná č. j. MUCE 21608/2019 ze dne 29. 3. 2019, včetně stanoviska 

MUCE 46659/2020 OŽP/Hru ze dne 22. 7. 2020 k návrhu upraveného územního plánu Rudná.  

Na základě Vašeho podnětu vyžádalo MŽP příslušný spisový materiál krajského úřadu i městského 

úřadu (krajský úřad poskytl MŽP spisový materiál spolu s odvoláním proti citovanému rozhodnutí).  

Po prověření spisového materiálu považuje MŽP za zásadní, že rozhodnutí krajského úřadu bylo 

vydáno v přezkumném řízení a podle ust. § 94 odst. 2 správního řádu takové rozhodnutí nelze 

přezkoumávat. Smyslem tohoto ustanovení je obecně zabránit opětovnému zásahu do jednou již 

zrušeného či změněného rozhodnutí v přezkumném řízení, v daném případě zrušeného úkonu 

podle ust. § 156 odst. 2 správního řádu, vydaného k návrhu územního plánu. Proto na základě 

Vašeho podnětu nečiníme žádná další opatření.  

 

 

 

 

 

Na vědomí 

Krajský úřad Středočeského kraje  

odbor životního prostředí a zemědělství 
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150 00 Praha 5 – Smíchov 
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