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a) Vymezení řešené plochy 

Změnou v lokalitě Podhájí regulačního plánu Vyšný (resp. změny č. 1 RP Vyšný) (dále jen 
„změna Podhájí) jsou řešeny následující pozemky v lokalitě Podhájí v kú. Vyšný (623016) tvořící 
kompaktní plochu: 

520/6 
520/7 
520/8 
520/9 
520/10 

Rozloha řešené plochy je 6287 m2. 

b) Podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků  

Změna Podhájí vymezuje v části řešené plochy nové funkční využití – ZZ – Zeleň – zahrady a 
sady, nově navrhuje parcelaci v řešené ploše, prostorové regulativy pro umístění rodinných 
domů a nově vymezuje umístění veřejné infrastruktury. 
 

1. Dopravní napojení a obslužnost stavebního pozemku 
Změna Podhájí vymezuje nové umístění vjezdů na stavební pozemky. 

2. Technická infrastruktura 
Změna Podhájí navrhuje nové umístění sdružených pilířů technické infrastruktury. 

3. Situování v konkrétní rozvojové ploše 
Změnou Podhájí dojde k novému prostorovému uspořádání. Změna Podhájí vymezuje jednu 
pozemní komunikaci vedoucí jižním směrem při východním okraji řešené plochy. Plocha 
pozemní komunikace je na jižním konci rozšířena pro umístění obratiště.  
Jednotlivé rodinné domy budou vzdáleny minimálně 5,5 m od plochy navrhované pozemní 
komunikace, kromě rozšíření pro umístění obratiště – zde bude minimální vzdálenost 3,5 m. U 
dvou jižních parcel je vzdálenost stavební čáry limitní od plochy navrhované pozemní 
komunikace vyšší z důvodu stávající trasy elektrického vedení. Stavební čára zasahuje do 
ochranného pásma elektrického vedení. Pokud se stavebníkovi nepodaří získat souhlas 
s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy, do příslušného správce technické 
infrastruktury, bude výstavba limitována okrajem ochranného pásma elektrického vedení. 
Jednotlivé rodinné domy budou vzdáleny minimálně 3,5 m od navržených parcelních čar. 
 
Do výčtu využití pozemků v řešeném území, které je limitováno funkčním využitím těchto ploch 
vymezených v ÚPO je přidáno v části „V zastavěném a zastavitelném území“: ZZ – Zeleň – 
zahrady a sady. 
 
c) Podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné 
infrastruktury 
 
Plocha řešená změnou Podhájí bude obsluhována jednopruhovou obousměrnou komunikací 
s výhybnami o šíři vozovky 4,0 m (výhybna + 1,5 m). 

c.2.a Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání technické infrastruktury 



a. Vodovody 

V části řešené plochy bylo zrušeno navržené vedení vodovodů vymezené v Regulačním plánu 
Vyšný (reps. Změna č 1 RP Vyšný). Zároveň byl vymezen nový návrh umístění vodovodu tak, 
aby respektoval navrženou komunikaci. Větev vodovodu v nezměněné komunikaci obsluhující 
pozemky p.č. 522/2 a 522/5 zůstává zachována bez změny. 

b. Kanalizace 

V části řešené plochy bylo zrušeno navržené vedení kanalizace vymezené v Regulačním plánu 
Vyšný (reps. Změna č 1 RP Vyšný). Zároveň byl vymezen nový návrh umístění kanalizace tak, 
aby respektoval navrženou komunikaci. Návrh kanalizace je vyústěn do vybudované kanalizace 
jižně od řešené plochy. U větve kanalizace v nezměněné komunikaci obsluhující pozemky 
p.č. 522/2 a 522/5 byl změněn směr toku kanalizace. 

d) Podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území 
 
Touto změnou RP se nemění podmínky stanovené ve Změně č.1 RP Vyšný. 

e) Podrobné podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí 
 
Touto změnou RP se nemění podmínky stanovené ve Změně č.1 RP Vyšný. 

f) Podmínky pro ochranu veřejného zdraví a pro požární ochranu 
 
Touto změnou RP se nemění podmínky stanovené ve Změně č.1 RP Vyšný. 

g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a 
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezení pozemků pro asanaci, pro 
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, s uvedením katastrálních území a 
parcelní čísel pozemků dotčených vymezením 

Touto změnou RP nejsou vymezeny žádné veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná 
opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, ani pozemky pro asanaci, 
pro něž lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 

h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit 
předkupní právo 

Touto změnou RP nejsou vymezeny žádné veřejně prospěšné stavby či veřejně prospěšný 
opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo.  

i) Výčet rozhodnutí, která regulační plán nahrazuje 

Tato změna RP nenahrazuje žádná územní rozhodnutí. 

j) Podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb, které nejsou zahrnuty do staveb 
veřejné infrastruktury, včetně urbanistických a architektonických podmínek pro 
zpracování projektové dokumentace a podmínek ochrany krajinného rázu 



V řešené ploše se stanovují následující podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb. 

 
Parcela 
č. 

Počet nově navržených 
budov/max/ 

Popis/funkční využití Regulace 

520/6, 
520/7, 
520/8, 
520/9 

5 Doplnění území 
o novou zástavbu – 
bydlení individuální 

Počet podlaží: I + P 
Způsob zastřešení: šikmá střecha - 
sedlová, valbová  
Koeficient zastavění pozemku: 
25 % 
Koeficient podlažní plochy: 0,5 
Stavební čáry: ano 
Uliční čáry: ne 

 

k) Podmínky pro napojení staveb na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

V rámci Změny Podhájí byla vymezena nová místa napojení staveb na veřejnou dopravní 
infrastrukturu tak, aby napojení odpovídalo umístění nově navržené komunikace. Dále byla 
vymezena místa pro sdružené pilíře připojení technické infrastruktury. 

l) Údaje o počtu listů změny regulačního plánu a počet výkresů grafické části 

Změna Podhájí je zpracována v tomto rozsahu: 

1. Textová část 7 stran 

2. Grafická část: 

o Hlavní výkres 1:1000 

o Výkres parcelace a prostorové regulace 1:1000 

o Výkres doprava  1:1000 

o Výkres TI – zásobování vodou kanalizace  1:1000 
 

Odůvodnění Změny Podhájí je zpracována v tomto rozsahu: 

1. Textová část 8 stran 

2. Grafická část: 

o Koordinační výkres 1:1000 

o Výkres širších vztahů 1:5000 

  



ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY V LOKALITĚ PODHÁJÍ REGULAČNÍHO 
PLÁNU VYŠNÝ (RESP. ZMĚNY Č. 1 RP VYŠNÝ) 

 

a) údaje o způsobu pořízení regulačního plánu 
Pro sídlo Vyšný byl zpracován regulační plán Vyšný (resp. změna č. 1 RP Vyšný) (dále jen 
„regulační plán Vyšný). Regulační plán Vyšný byl schválen Zastupitelstvem města Český 
Krumlov dne 28. 1. 2010 usnesením ZM č. 1/1/2010. Následně byla zpracována a schválena 
změna v lokalitě Starý Vyšný a v lokalitách Nový Kopec a u Lomu.  

 

Na jednání zastupitelstva města Český Krumlov dne 27. 9. 2018 byla předložena žádost o 
souběžné pořízení změny č. 22 územního plánu města Český Krumlov a změny v lokalitě 
Podhájí regulačního plánu Vyšný (resp. Změny č. 1) (dále jen „Změna Podhájí“) a to zkráceným 
postupem dle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) v platném znění (dále jen „stavební zákon“). K žádosti bylo předloženo kladné 
stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Blanský les jako příslušného 
orgánu ochrany přírody a kladné stanovisko Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru 
životního prostředí, zemědělství a lesnictví. Žádost byla doporučena ke schválení i Komisí rady 
města pro územní plánování, majetek a investice. Souběžné pořízení změny územní plánu 
města a regulačního plánu bylo schváleno usnesením č. 0099/ZM8/2018. 

 

Důvodem pořízení Změny Podhájí je zlepšení řešení dotčeného území z hlediska 
urbanistického, dopravního a vodohospodářského. Změna prověřuje zjednodušení dopravního 
řešení v jižní části řešeného plochy a napojení technické infrastruktury (ZTV) oproti řešení 
obsaženému v územním rozhodnutí, převzatém do měněného RP jako stav v území– na místo 
dvou komunikací bude realizována pouze jedna. 

 

Vzhledem k možnosti pořídit Změnu Podhájí zkráceným postupem, nebylo zpracováno v 
souladu s § 55a stavebního zákona zadání změny. Jako projektant Změny Podhájí byl dohodnut 
s navrhovatelkou změny Ing. arch. Radek Jánošík, ČKA 04 599. Náklady na zpracování změny 
hradí navrhovatelka. 

 

Dále bude doplněno dle následných kroků. 

 

 

 



 

b) vyhodnocení koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších 

územních vztahů, včetně vyhodnocení souladu změny regulačního 

plánu s územním plánem 
 

b.1 Soulad s územním plánem města Český Krumlov 

 

Soulad s územním plánem města Český Krumlov je zajištěn Změnou č. 22 Územního plánu 
města Český Krumlov (dále jen změna č. 22 ÚPO), která je v souladu s § 70 stavebního zákona 
pořizována souběžně. Změna č. 22 ÚPO vymezuje v řešené lokalitě zastavitelnou plochu tak, 
aby mohlo dojít ke změně platného územního rozhodnutí. Funkční využití dané plochy ve 
změně č. 22 ÚPO je navrženo jako bydlení individuální. Změna Podhájí v řešené ploše rozděluje 
podrobněji plochy s rozdílným způsobem využití, a to na bydlení individuální a přilehlou 
veřejnou infrastrukturu potřebnou k obsloužení řešené plochy. 

 

b.2 širší vztahy v území 

 

Vzhledem k rozsahu a umístění řešené plochy nedojde k ovlivňování sousedních obcí. I když je 
řešená plocha na periferii Českého Krumlova, tak dopravní a technickou infrastrukturou je 
napojeno pouze na Český Krumlov. Vzhledem k svažitému terénu a oddělení roklí, jejíž dno i 
svahy jsou porostlé vzrostlou zelení, nedojde k výraznému negativnímu ovlivňování dálkových 
pohledů. Změna Podhájí nezasahuje do územního systému ekologické stability. 

c) zdůvodnění navržené koncepce řešení 
A. Vymezení řešené plochy 

Vymezení řešené plochy vyplývá usnesením zastupitelstva města Český Krumlov č. 
0099/ZM8/2018 ze dne 27 9. 2018, kterým bylo schváleno pořízení Změny regulačního plánu 
Vyšný (Změna č. 1 RP Vyšný) v lokalitě Podhájí. 

B. Podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků 

Změna Podhájí umožní efektivnější využití řešené plochy, kdy při zachování charakteru území 
(zejména velikost navrhovaných parcel nad 1000 m2) je možné vymezit více parcel pro rodinné 
domy. Novým návrhem pozemní komunikace dojde ke snížení nákladů na vybudování a 
následnou údržbu veřejné infrastruktury. 

Z důvodu koordinace s pořizovaným Územním plánem Český Krumlov je v pořizované Změně 
č. 22 ÚPO Český Krumlov navržena v řešeném ploše plocha s novým funkčním využitím ZZ – 
zeleň – zahrady a sady. Tato plocha byla převzata i do Změny Podhájí 



C. Podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné 
infrastruktury 

Dopravní infrastruktura 

Řešená plocha se nachází na okraji zastavitelných ploch v lokalitě Podhájí. Změna Podhájí 
v navrhované lokalitě mění uspořádání dopravní obslužnosti této zastavitelné plochy. Dvě 
severojižní komunikace slučuje v jednu a následně umístění této komunikaci posunuje na 
východní okraj zastavitelné plochy. Touto změnou dojde ke snížení nákladů na vybudování 
dopravní infrastruktury obsluhující řešenou plochu a také k založení urbanisticky vhodnější 
struktury zástavby.  

Dopravní infrastruktura v řešené lokalitě je vymezena s dostatečnými parametry pro místní 
komunikaci D.1 – komunikace se smíšeným provozem doplněné na vhodných místech o 
výhybny. Vymezení výhyben bude prověřeno v projektové dokumentaci komunikace v řešené 
ploše. Vzhledem k předpokládanému charakteru dopravy a při nepřekročení délky 100 m pro 
jednotlivé komunikace není nutné v souladu s ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
vybudovat na konci komunikací obratiště. Dle odst. 3 přílohy 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb, o 
technických podmínkách požární ochrany staveb je potřeba na konci navrhované pozemní 
komunikace umístit plochu pro otáčení vozidla. Podrobné vymezení plochy pro otáčení vozidla 
bude prověřeno v projektové dokumentaci komunikace v řešené ploše. V rámci Změny Podhájí 
byly schematicky vyznačeny jednotlivé vjezdy na pozemky. Konkrétní řešení jednotlivých 
napojení na dopravní infrastrukturu bude řešeno v navazujících řízeních. 

Technická infrastruktura 

Prostorové uspořádání sítí vychází z ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení. 

Změna v navrhovaném umístění technické infrastruktury je dána novým vymezením ploch 
dopravní infrastruktury. Vodovodní řad a kanalizační stoka jsou vedeny v dopravním prostoru 
komunikace. Vzhledem k nové gravitační splaškové kanalizaci (kanalizace je vybudována, ale 
není zanesena v ÚAP) jižně od řešené plochy, je navrhovaná kanalizační stoka zaústěna do 
stávající kanalizační šachty. Hlavní kanalizační stoky jsou navrhovány jako gravitační splaškové.  

V rozích navrhovaných parcel jsou umístěny navrhované sdružené pilíře pro technickou 
infrastrukturu – přívod el. energie. Pokud to bylo možné, byly tyto pilíře sdružovány pro dva 
rodinné domy. Distribuce a přenos elektřiny se uskutečňuje dle § 3 zákona č. 458/2000 Sb., 
zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon) v aktuálním znění ve veřejném zájmu. Konkrétní podoba 
distribuce elektřiny pro jednotlivé odběratele a veřejné osvětlení bude spolu se sdělovacím 
vedením řešena v navazující dokumentaci. 

Navrhovaná zástavba je poblíž architektonicky významné stavby – výklenkové kapličky. 
Navrhovaná zástavba je situována níže ve svahu, takže nedojde k zastínění architektonicky 
významné stavby. Dálkový pohled z místní komunikace 260 c na kapli Panny Marie Bolestné a 
sv. Kříže na Křížové hoře vzhledem k poloze zástavby není ovlivněn. V současné době je z místní 
komunikace 260 c, které vede severně od řešené plochy, vidět na horizontu členitý reliéf 



Rožmberské vrchoviny. Navrhovaná plocha zástavby je situována ve svahu s klesáním 14 m 
(měřeno od navrhovaného vjezdu do lokality k jihovýchodnímu rohu lokality). Výšková 
regulace (1 nadzemní podlaží a obytné podkroví) je stanovena tak, aby tento pohled zůstal 
zachován. Dálkový pohled a výhled na reliéf Rožmberské vrchoviny je vhodné zachovat 
z důvodu zachování identity místa. 

 

Lokalita Podhájí se stavebně začala rozvíjet ve 20. století. Zástavba je svým charakterem 
koncentrovaná, individuální. Stavby jsou městského charakteru. Změna Podhájí respektuje 
tento charakter území a navržená míra plošné a prostorové regulace nové zástavby vychází 
z plošného a prostorového uspořádání stávající zástavby. 

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví na podkladu 
stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ve svém stanovisku vyjádřil, že Změna Podhájí 
nebude mít negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit a ptačích oblastí. Změna Podhájí nemá žádný dopad na prvky ÚSES a na 
nerostné bohatství. Vzhledem k tomu, že v řešené ploše byly již územním rozhodnutím 
umístěny rodinné domy a související dopravní a technická infrastruktura, neznamená Změna 
Podhájí nový zábor zemědělského půdního fondu. 

J. Podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb, které nejsou zahrnuty do staveb 
veřejné infrastruktury, včetně urbanistických a architektonických podmínek pro 
zpracovaná projektové dokumentace a podmínek ochrany krajinného rázu 

V rámci plošné a prostorové regulace byl stanoven regulativ stavební čára, jako závazný 
regulativ. Stavební čára je definována v Regulačním plánu Vyšný (resp. Změně č. 1) jako 
nepřekročitelná a podkročitelná, tzn. stavby musí být umístěny na stavební čáře nebo hlouběji 
v pozemku. Stavební čára je stanovena co nejblíže komunikaci navržené Změnou Podhájí. Na 
komunikaci navrhovanou podél východního okraje řešené plochy navazuje rokle. Územní 
studie veřejných prostranství Vyšný nenavrhuje v této lokalitě zástavbu. Navržená komunikace 
nebude tvořena užším uličním prostorem, který by nebyl vhodný vzhledem k charakteru okolní 
zástavby. V jižní části řešené plochy zasahuje stavební čára do ochranného pásma elektrického 
vedení. Pro realizaci zástavby si musí stavebník opatřit souhlas s činností v ochranném pásmu 
zařízení distribuční soustavy u příslušného správce technické infrastruktury. V případě nezískání 
potřebného souhlasu je možné realizovat výstavbu rodinných domů vně ochranného pásma. 

 

V rámci prostorové regulace je dle struktury okolní zástavby v lokalitě Podhájí a v souladu 
s územní studií veřejných prostranství navržena izolovaná zástavba. V sídle Vyšném byla 
identifikována zástavba původních zemědělských usedlostí pouze v nejstarší části Vyšnýho 
v prostoru podél cesty od kasáren směrem na Lazec. Ve zbytku sídla, kromě specifické plochy 
bývalých kasáren, byla identifikována izolovaná zástavba s minimem dvojdomků, bez řadových 
domů. 



 

Schéma typu zástavby v okolí řešené lokality 

Výšková regulace byla stanovena na jedno nadzemní podlaží a obytné podkroví. Tento 
regulativ vyplývá z okolní zástavby a z důvodu minimalizace narušení výhledu ze stávající místní 
komunikace směrem na jih na Šumavské podhůří – z důvodů zachování identity místa. Počet 
podlaží v okolní zástavbě byl převzat ze základního registru – Registru územní identifikace, 
adres a názvů. Byť se v okolní zástavbě uplatňují i vícepodlažní objekty, většina budov je 
jednopodlažních. 

 

Schéma reliéfu a podlažnosti okolní zástavby 



 

Regulativ 25 % zastavěnosti jednotlivých parcel byl převzat z Územní studie veřejných 
prostranství Vyšný (projektant OV architekti s.r.o., Praha, evidenční číslo studie: 11191959). 
Maximální možná výměra zástavby nadzemními objekty pak vychází od 236 m2 (pro nejmenší 
pozemek č. 2) do 290 m2 (pro největší pozemek č. 4).  

Regulativ koeficient podlažní plochy byl stanoven na polovinu výměry jednotlivých parcel. Výše 
koeficientu byla stanovena tak, aby odpovídala koeficientu zastavění pozemku a maximálního 
počtu podlaží. 

Regulativ typu střech byl odvozen od sousední zástavby. I když se jedná o příměstskou 
zástavbu, je možné v sídle identifikovat původní zástavbu zemědělských usedlostí. Venkovský 
charakter sídla kromě výše definovaných regulativů vytváří i druhy přípustných typů střešních 
konstrukcí. V sídle nalezneme minimum plochých střech. Převládajícím typem jsou střechy 
sedlové. Valbové a polovalbové střechy se však uplatňují i ve starších částech zástavby. Kromě 
dominantních sedlových střech jsou v severní části Vyšnýho převážně polovalbové střechy, 
v jihozápadní části se pak přidávají ve větším počtu i valbové střechy. Z těchto důvodů regulativ 
připouští sedlovou i valbovou střechu. Ploché střechy vzhledem k charakteru území jsou 
nepřípustné. 

 

 

Schéma typu střešních konstrukcí v sídle Vyšný 

 



K. Podmínky pro napojení staveb na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

V rámci Změny Podhájí je schematicky naznačeno napojení pozemků pro výstavbu rodinných 
domů na dopravní infrastrukturu. V rámci zásobování elektřinou byly na hranicích pozemků 
vymezeny pilíře připojení technické infrastruktury. Podmínky pro napojení na veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu nebyly měněny. Konkrétní návrh připojení bude pak 
součástí navazujících dokumentací. 

 

d) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 

zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa 
 

Vzhledem k tomu, že v řešené ploše bylo vydáno územní rozhodnutí pro stavbu rodinných 
domů a související technickou a dopravní infrastrukturu, nebylo vyhodnocení předpokládaných 
důsledků na zemědělský půdní fond zpracováno. Pozemky určené k plnění funkce lesa nejsou 
Změnou Podhájí dotčeny. 

 

 

e) Vyhodnocení souladu návrhu změny RP s cíli a úkoly územního 

plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických 

a urbanistických hodnot v území; s požadavky stavebního zákona 

a jeho prováděcích předpisů 

Zásadním cílem územního plánování dle § 18 stavebního zákona je vytvářet předpoklady pro 
výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé 
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a také 
chránit urbanistické a architektonické dědictví a krajinu. V souladu s tímto cílem má územní 
plánování za úkol stanovovat koncepci rozvoje území a podmínek pro její zabezpečení. 

Předmětnou změnou regulačního plánu nejsou negativně ovlivněny historicko-stavební 
hodnoty sídla Vyšný popsané regulačním plánu Vyšný (kapitola IV. Podmínky pro ochranu 
hodnot a charakteru území“). Rovněž nejsou dotčeny přírodní hodnoty prostředí.  

Předmětná změna regulačního plánu je zpracována v souladu se stavebním zákonem a jeho 
prováděcími vyhláškami a pokyny pořizovatele.  

 

f) zhodnocení podmínek pro požární bezpečnost staveb, pro které 

regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí 
Změna Podhájí nenahrazuje územní rozhodnutí, proto podmínky pro požární bezpečnost 
staveb nebyly zhodnoceny. 



g) u změny regulačního plánu text s vyznačením změn 
Vzhledem k rozsáhlosti je tento text tvořen samostatným souborem. 

h) Vyhodnocení souladu změny RP s požadavky zvláštních právních 

předpisů a se stanovisky dotčených orgánů  
 

Bude doplněno v průběhu projednání. 

i) Rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínek uplatněných k 

návrhu změny RP 
 

Bude doplněno v průběhu projednání. 

 

Poučení: 

Proti Změně v lokalitě Podhájí regulačního plánu Vyšný (resp. změny č. 1 RP Vyšný) vydané 
formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§173 odst. 2 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). 


