
č. j. 31A 144/2019-135 

Vyvěšeno dne: 6. 3. 2023 
Sňato dne: 

 

ČESKÁ REPUBLIKA 

ROZSUDEK 
Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Petra Šebka a soudců Mgr. Petra 
Sedláka, Ph.D. a JUDr. Václava Štencla, MA v právní věci 

žalobce:   Voda z Tetčic z.s., IČ 22678956 
    sídlem Hybešova 178, 664 17 Tetčice 
  

proti   
žalovanému:   Ministerstvo životního prostředí 
    sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 
 

za účasti osob 
zúčastněných na řízení:  I. Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, IČ 67010041 

Cejl 866/50a, 602 00 Brno 
 

II. Obec Pasohlávky, IČ: 00283461  
sídlem Pasohlávky 1, 691 22 Pasohlávky 
zastoupen Mgr. Ivanou Zelenkovou, advokátkou  
sídlem Orlí 20, 602 00 Brno 

 

III. Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390  
sídlem Na Pankráci 56, Praha 4 

o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6.8.2019, č.j. MZP/2019/560/1021, sp. zn. 
ZN/MZP/2019/560/309, 

takto:  

I. Žaloba se zamítá. 

II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení. 

III. Žalovanému se nepřiznává náhrada nákladů řízení. 

IV. Osoby zúčastněné na řízení I. a II. nemají právo na náhradu nákladů řízení. 

V. Osoba zúčastněná na řízení III. nemá právo na náhradu nákladů řízení o žalobě. 



VI. Žalobce je povinen zaplatit osobě zúčastněné na řízení na náhradě nákladů řízení o kasační 
stížnosti částku 5 000 Kč do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. 
Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu. V řízení o kasační stížnosti musí být 
stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za 
něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů 
vyžadováno pro výkon advokacie. 

Kasační stížnost je nepřípustná proti rozhodnutí, jímž soud rozhodl znovu poté, kdy jeho původní 
rozhodnutí bylo zrušeno Nejvyšším správním soudem; to neplatí, je-li jako důvod kasační stížnosti 
namítáno, že se soud neřídil závazným právním názorem Nejvyššího správního soudu. 

Brno 6. března 2023 

 
 
Mgr. Petr Šebek v. r. 
předseda senátu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Shodu s prvopisem potvrzuje Kristýna Pejčochová 

 




