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I. Stav věci 

Dne 19. 10. 2017 podalo Město Velké Meziříčí (dále „Město“), k Městskému úřadu Velké Meziříčí, 

odboru výstavby a regionálního rozvoje, jako příslušnému orgánu státní památkové péče (dále „orgán 

SPP“) žádost o vydání závazného stanoviska podle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění, 

k záměru odstranění a výstavby nového mostu přes řeku Balinku na ulici Třebíčská. Podle záměru 

Města má být stávající most odstraněn a na jeho místě postaven nový most.  

Orgán SPP vydal dne 16. 11. 2017 k uvedenému záměru souhlasné závazné stanovisko 

č.j. VÝST/45818/2017-volfo/5974/2017, v němž konstatoval, že záměr je z hlediska státní památkové 

péče přípustný. V odůvodnění závazného stanoviska orgán SPP mimo jiné uvedl, že se neztotožňuje 

s  vyjádřením odborné organizace státní památkové péče – Národního památkového ústavu, 

územního odborného pracoviště v Telči (dále „NPÚ Telč“) ze dne 13. 11. 2017, č.j.: NPÚ 

372/83089/2017, v němž NPÚ Telč konstatoval, že pokud bude stávající most rekonstruován, nikoli v 

celém rozsahu odstraněn, bude třeba provést diagnostický posudek stavu mostu a poté zahájit nové 

řízení a pokud by měl být stávající most zcela odstraněn, bude podle NPÚ Telč nutné zpracovat projekt 

repliky stávajícího mostu a o projektu repliky opět zahájit nové řízení. Orgán SPP v citovaném 

závazném stanovisku došel k závěru, že realizace záměru nebude nepříznivě ovlivňovat prostředí 

památkově chráněného území – Městské památkové zóny Velké Meziříčí.   

Citované závazné stanovisko orgánu SPP ze dne 16. 11. 2017 bylo ve smyslu § 116 odst. 2 zákona 

č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, jedním z podkladů veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby 

„Most přes řeku Balinku na ulici Třebíčská“, uzavřené dne 5. 12. 2017 pod č.j. DOP/49282/2017 - 

po/5943/2017 mezi Městem jako stavebníkem a Městským úřadem Velké Meziříčí, odborem dopravy a 

silničního hospodářství, jako příslušným speciálním stavebním úřadem (resp. silničním správním 

úřadem). 

Dne 13. 12. 2017 podal NPÚ Telč ke Krajskému úřadu kraje Vysočina, odboru kultury, památkové péče 

a cestovního ruchu (dále „nadřízený orgán SPP“), podnět k přezkoumání výše citovaného závazného 

stanoviska orgánu SPP ze dne 16. 11. 2017 v přezkumném řízení. Nadřízený orgán SPP zahájil 

přezkumné řízení a následně svým rozhodnutím ze dne 30. 1. 2018, č.j. KUJI 8883/2018, 
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sp. zn. 492/2017 uvedené závazné stanovisko orgánu SPP zrušil pro jeho rozpor s právními předpisy. 

Z odůvodnění rozhodnutí nadřízeného orgánu SPP vyplývá, že závazné stanovisko orgánu SPP bylo 

vydáno na základě neúplné projektové dokumentace, že bylo chybně vymezeno území, na němž má 

být záměr města uskutečněn, a to i ve vztahu k územnímu rozsahu Městské památkové zóny Velké 

Meziříčí. Nadřízený orgán SPP konstatoval, že předmětné závazné stanovisko bylo vydáno v rozporu s 

§ 14 odst. 2 a 3 a § 29 odst. 2 písm. b) zákona o státní památkové péči, jakož i § 2 odst. 4, § 3 a dalšími 

ustanoveními správního řádu. Ztotožnil se přitom se stanoviskem NPÚ Telč, podle nějž z hlediska 

zabezpečení „kulturně historických" (resp. architektonicko-historických) hodnot není návrh nového 

mostu po architektonicko-historické stránce adekvátní náhradou stávajícího mostu i s výše 

shrnutým řešením, navrženým NPÚ Telč v jeho výše citovaném vyjádření ze dne 13. 11. 2017. 

V závěru svého rozhodnutí ze dne 30. 1. 2018 nadřízený orgán SPP uvedl, že současně s tímto 

rozhodnutím podává podnět k příslušnému nadřízenému orgánu Městského úřadu Velké Meziříčí, 

odboru dopravy a silničního hospodářství (tedy ke Krajskému úřadu kraje Vysočina, odboru dopravy a 

silničního hospodářství – dále „nadřízený silniční správní úřad), k přezkoumání výše uvedené 

veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby „Most přes řeku Balinku na ulici Třebíčská“. Podatel proto 

předpokládá, že takovéto řízení, vedené podle § 165 správního řádu, u nadřízeného silničního 

správního úřadu v současné době probíhá.  

Dne 23. 4. 2018 uzavřelo Město jako objednatel se společností Mitrenga-stavby, spol. s r.o. jakožto 

zhotovitelem smlouvu o dílo, jejímž předmětem je stavba „Rekonstrukce mostu č. 597007 přes řeku 

Balinku ve Velkém Meziříčí“ (smlouva je veřejně dostupná na 

http://www.novinyvm.cz/down/20180502/smlouva-mitrenga.pdf). Součástí tohoto díla má být i 

odstranění současného mostu. Jako předpokládaný termín zahájení realizace stavby je v čl. 3 smlouvy 

uvedeno 30. 3. 2018. Je tedy zřejmé, že záměrem smluvních stran je zahájit stavbu co nejdříve po 

podpisu smlouvy, přičemž z logiky věci vyplývá, že předpokladem realizace stavby nového mostu je 

odstranění (demolice) mostu stávajícího.  

Tuto skutečnost potvrzuje rovněž zpráva s názvem „Třebíčská má být kvůli stavbě mostu uzavřena od 17. 

května“, publikovaná dne 10. 5. 2018 na internetovém informačním portálu Města na adrese 

http://www.velkomeziricsko.cz/zpravy/4915-trebicska-ma-byt-kvuli-stavbe-mostu-uzavrena-od-17-

kvetna. Podle této zprávy společnost Mitrenga-stavby, spol. s r.o. převzala dne 9. 5. 2018 staveniště 

mostu a v nejbližší době zahájí stavební práce a demoliční, přičemž stavba má být kompletně 

dokončena do 15. 11. 2018. 

 

II. Důvody pro vydání předběžného opatření  

Dle § 61 odst. 1 SŘ může správní orgán z moci úřední nebo na požádání účastníka před skončením 

řízení rozhodnutím nařídit předběžné opatření, je-li třeba, aby byly zatímně upraveny poměry 

účastníků. Předběžným opatřením lze účastníkovi nebo jiné osobě přikázat, aby něco vykonal, něčeho 

se zdržel nebo něco strpěl.  

Podle § 170 SŘ, platí, že při postupu podle části páté SŘ, upravující veřejnoprávní smlouvy, se obdobně 

použijí ustanovení části první a přiměřeně ustanovení části druhé SŘ. Z tohoto ustanovení tedy mimo 

jiné vyplývá, že i v řízení o přezkoumání souladu veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy podle § 

165 SŘ může příslušný správní orgán rozhodnout o nařízení předběžného opatření.  

http://www.novinyvm.cz/down/20180502/smlouva-mitrenga.pdf
http://www.velkomeziricsko.cz/zpravy/4915-trebicska-ma-byt-kvuli-stavbe-mostu-uzavrena-od-17-kvetna
http://www.velkomeziricsko.cz/zpravy/4915-trebicska-ma-byt-kvuli-stavbe-mostu-uzavrena-od-17-kvetna
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Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že v předmětné věci jsou splněny podmínky pro vydání 

předběžného opatření, jímž budou poměry účastníků upraveny tak, aby nevznikala závažná 

újma na hodnotách chráněných zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, konkrétně na 

prostředí Městské památkové zóny Velké Meziříčí v důsledku nezákonné demolice mostu přes 

řeku Balinku a dalších zásahů, pro něž zákon vyžaduje závazné stanovisko orgánu státní 

památkové páče, jež v současné době neexistuje. Jak uvedl NPÚ Telč ve svém výše citovaném 

stanovisku ze dne 13. 11. 2017, pohledově se uplatňující obloukový most situovaný při vjezdu do 

Městské památkové zóny Velké Meziříčí představuje architektonicky a urbanisticky velice cenný doklad 

řešení silničního mostu, je nejen působivou dominantou, ale také hodnotným příkladem dopravní 

stavby z počátku 20. století, a lze jej považovat také za důležitý pramen pro dokumentaci vývoje tohoto 

druhu staveb v Kraji Vysočina. NPÚ Telč proto jako přijatelné řešení navrhl buď zachování stávajícího 

historického mostu, pokud to jeho technický stav umožňuje, nebo jeho demolici a vytvoření repliky 

stávajícího mostu s parametry, které by ve svých detailech byly reminiscenci stávajícího mostu.  

Je zřejmé, že v případě demolice mostu a následné realizace záměru Města podle výše citované 

veřejnoprávní smlouvy a smlouvy o dílo by byl zmařen jak smysl přezkumného řízení, v němž 

nadřízený orgán SPP zrušil závazné stanovisko k rekonstrukci mostu, zahrnující i jeho demolici, tak i 

smysl řízení o přezkumu zákonnosti výše uvedené veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby „Most 

přes řeku Balinku na ulici Třebíčská“, o němž podatel předpokládá, že aktuálně probíhá u nadřízeného 

silničního správního úřadu. 

Pokud tedy nadřízený silniční správní úřad bezodkladně nerozhodne o zrušení citované veřejnoprávní 

smlouvy, žádá podatel, aby bezodkladně nařídil níže v části III. tohoto podnětu specifikované 

předběžné opatření. 

Podatel navíc upozorňuje na to, že podle čl. 7.2 výše citované smlouvy o dílo mezi Městem a 

zhotovitelem má funkci technického dozoru plnit pan Jiří Oulehla, který však není oprávněnou podle 

zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tento stav je 

v rozporu s požadavky § 152 odst. 4 stavebního zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2018, podle nějž u 

stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je 

stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou 

oprávněnou podle zvláštního právního předpisu - zákona č. 360/1992 Sb.  

 

III.  Návrh předběžného opatření 

Z výše uvedených důvodů proto podatel žádá Krajský úřad kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního 

hospodářství, aby v souladu s § 61 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, nařídil následující 

předběžné opatření: 

 

Městu Velké Meziříčí a společnosti Mitrenga-stavby, spol. s r.o. se zakazuje provést stavbu 

„Most přes řeku Balinku na ulici Třebíčská“ podle veřejnoprávní smlouvy, uzavřené dne 5. 12. 

2017 pod č.j. DOP/49282/2017 - po/5943/2017 mezi Městem Velké Meziříčí a Městským úřadem 

Velké Meziříčí, odborem dopravy a silničního hospodářství, a to včetně odstranění stavby 

stávajícího mostu.  
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Podatel podle § 42 správního řádu žádá Krajský úřad kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního 

hospodářství, aby mu sdělil, jakým způsobem byl tento podnět vyřízen. 

 

 

V Brně dne 15. 5. 2018       

         Frank Bold advokáti, s.r.o. 

 


