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Ditkuz: - částečnývýpis
z tisau vlasÍnictví č.10001
pro k.ti. Vyskytnri nad
- katustrúlní
nup.,
Ji]tlavou
- :řizovací listinu
ZŠ at MS Yyskytná nart
Jihtuvou
- vÍpověď
žalobce
občarréŽalobce
istltt ocl saritéhopočátku
provozování dané
Žaioviur.vnrpt*i rz,ívárrí
shclra vymezenÝch

budov a pozemkťt',I::]|".ttrrrry. biologickéhooc1paclu'
JeZ JSou ve vIastrrictví
Žalobce,nitd
?

.)
potrrěr nr rušenízápachern nrajícínrpťrvodV provozování dotčenékompostárrry
trrírupiinrěi.errclu
biologickéhoodpadu, nacházejícíSe Ve stavbě ve vlastnictví Žalovanélroumístěrré
na pozenrliu
jinéhovlastníka- p.č.535 v k.u. Vyskytná nad Jihlavou. V obdobi jara a létaje pak tentozťrpach,
vycházejícíclerrněz kornpostárrryz dťrvodunávozu zvíŤecíchkalri z nedalekéhotnasokonr|rina1tr'r'
velrni ilrtenzir,tría naprosto tlestresitelny,lcdy jírn doclrází k zatnoi.ováníobce V),skytrrá rrail
Jilrlavou a není nroŽno budovy p.i pobyu osob v nich vribec větrat, pob}.tvenku na pozenrcít:lr,
konrunikacíclra chodnícíchve vlasttrictvíŽalobce pď< činíobčanťrm
a zejménadětenl zclravotní
jedincťr
projevrrjící
v
nevtllttosti
se
a
někter;fch
obtíŽe
u
i ve zvracení.
Na pocirrěty samofného Žalobce i občarrťrŽalobce došlo rrěkolikrát u ŽalovaurélroV provozL|
kornpostiirrry ke korrtrole, realizovarré Krajskotr hygierrickorr stanicí kraje Vy,sočina nebo Cesltclr-t
inspeke-í Životnílropr.osti.edí.

Záznunu z místníhošetŤení
Z písemného
KrajskouhygienickorrstanicíkrajeVysočirrase sí<iler-n
v
Jilrlavě ze dne 4'5.20t0 bylo zjištěno,že kompostárnabyla využívána,na většiněplochy by|
navezennrateriďurčenfke kqmpostoviírrí.
byl rozprostŤen
volně po plošekompostritnytat, jak byl
navezen,nebyl uptavendo figury a pŤekry.t
zemirroučijirr...|m
V kornpostárně
vhodnlm nrateriií]enr.
okolíbyl zápachz navezeného
a jejín nejbliŽšínr
materiáluvytazny a silně obtěŽtÚící.
Z písemného
ziiznamuČeské
prostŤedí
inspekceŽivotního
ze dne 4.5.20i0a ze dne l0.5'20l0 je
patnro,Že z konrpostrimyvychríaí
siln ziryacha učiněnázjištěnípovaŽujeČlŽPza hrubéporušení
povinrrostíprovozovatele zdroje anečištovriní
ovzduší- žalovaného,spočívající
zrjnrélrav
nedodrŽenípodmínekprocestr kompostovtiLní.
Na základě těchto Zjištěníbylo se Žalovturlnr
zaliájenosprávníŤízení
ve věci uloŽenípokuty a nápravnjch opatiení,coŽ ŽalobciČcskáirrspckoc
prostŤedi
potvrdilapísemnlmpŤípisem
životního
ze dne 23.6.2010a ze drre3l.8.2010'Z těclrro
pokuta,
vypl;ívá'Že Žalovanému
skutečněbyla uložena
která paL byla rozhodnutimMinisterstva
Životníhopros1Ťedí
čj' l896/560/i0/63234lENV/l0 pouze snížena'- Rozhodnr'r|'írn
ČtŽl ej.
ze dne 23.6'2010byla ŽďovanémuuloŽenapoku1aza
clŽPl46/oooisR01/l008298.005/10/HP
o oclrraněovzcluší,
spočívající
v
správirídelikt . rnimojinéza poruŠení
$ 11 odst. 1 písnr'a) zá4<.ona
provozováni konrposteu.ny
v rozporu s podmínlimli ochrany ovzduší'stanoven1|mi
v povolcní
Krajskeho ŤatlukrajeVysočinak uvedeníkompostámydo trvaléhoprovozu.- I{oáoclnutínrČIŽi,
ze dne 31.8.2010(str.4) bylo v oblasti oclrrarry
čj. ClŽP/46/ooH/SR1/1007693.001/10^tBP
iádern
proceskorrrpostování
rredodrŽuje
ovzduŠí
zjištěno,Že ',Žalovarr1!'
zcela v souladus pltrtn1/nr
pratritickém
pĚi
naliládánís čistírensk;inri
všechinspekčníclr
zaÍizení
l to hlavrrěv
kaly' kterébyly
v pl.ostorukompostarnyuloŽenycca na 50.80% plochy bez jakékolivdalšíripr.avyči
ŠetŤenic]r
zapravenído zakládly a Írčastník
iízení(Žalovan1f)
tak nezamezilšíienízápachrikalťr
okanrŽitého
do okolí.''
Další spriivní poku1y Za porušenípovinnostížalovanjm v rárnci provozováníktrnrpostárny,
zpŮsobujícínrimo jirré Žalobcem namítanj siln! zápaclr, obtěžÚícíobčany Žalobce, byly
ŽalovanémuuloŽeny rozlrodnutínrČeskéínpsekceŽivotníhopl.ostŤedi rozhodnutímze dne
roáodnutíje i patnráskutečnost,
Žek
l5.10.2010ei. ČtŽvuarcoHlsRol/ol007693.Z uvedeného
Žalobce,resp' jeho občany,dochiíaíz dtjvoclu,Že
silnénruzápachu z kompostii.rnyobtěŽttjícímu
proces kompostování.l z dalšíchmístníchŠetieniCesl*éinspekceŽivotrrího
Žalovarry.
rredodrŽuje
pŤípisz 21.4.201l) vypl1i.vá,Že v kompostáměu žalovaného
rrecloclrazí
ke
pr.osti.edí
(píserrrn1i
av
aplikaci na zemědělskoupťtdu,
kornpostování,
ale biologick1iodpadnímateriálje urěenk pňímé
procesu kompostovríní
pak dochazí k silrrénruzápachu zasaLl,rtrjícírrru
dŮsledktrrredodržování
jsou álovanfnr porušovírny
i
i
rizemí
od
kompostrírrny
čímŽ
ve
vzdiílenějším
žálovaného,
ovzduší
pŤedpisy
o oolrraně
ovzduší.
Dfikaz: - vj,slechlulobce

- nústníšetření v rúmci soudního řízení o tétožulobě
- zdznanJl z přetlchoďch rl,ístních šetření kontrolních orgánů
- tozhodnut( kontrolních orgánů o utlělení pokuÍy žalovanému
- výslech světlkti:Darinu CermókovtÍ,bytem Vyskylnd natl Jiltlavou č.p, 148
Ing. Jaroslav Ričánek, bytem Vyskytnú nad Jihlaovu č.p' 142
Zdeňku Muýškovti, bytem Vyskytná na Jihlaowt č.p,1ó7
Vóclav Vacek, bytem Vyskyinó nad Jihlavou č.p.32.
Zalovarrý tedy soustirvnĎa závažnýll zpťrsobenrobtěŽuje zápachetn v clůsle<ikusvólro jetirltiníprovozovátrítrrkorrrpostárnyv rozporu se stanovenými podnrínkami,v l.ozporu s právnírrripředpisy
na ochranu ovzdtŇí a souvisejícírni- občanyŽalobce' kteří uŽívajístavby a pozemky ve VlÉrstnictví
.firto
Žalobce.
skutečnost,Že k dlotrhodobémuobtěžoviinízápachem doclriiaí nad míru přiměřenýnr
poměrůnr,clokládá mimo shora citovarrérozhodnutí a sdělení správních orgánů i řarla petic a
podnětůZe stťanyobčzrnů
Žalobce a Žalobcenr samotným. kleré k Žalobě připojujenre a navrhu|cnrc
jriko
k pror'etlerrí
listinnélrodůkazu:
. í,ódosti o.s. Zvony 2007 a námitky ze dne 29.2.2008
- ozutimenížalobcetl ptltlpoře nónitky o.s. Zvony ze tlne 17.3.2008
. stunovisko MŠ il L!Š Vyskytnúnatl Jihlavou ze tlne 28.6.2010
- petice občanůs,I'oP,,KaMPOýTÁRNĚ,,
ze dne 19.7.2010
- ozuómení huvarijního stavu nu konpostirně ,,, čIŽP ze dne 19.1.20l1
- žtitlttsÍ
žalobceo zrušeníprovozu kompostórny ze dne 29.4.201I
. kopie člóttku v regionólnítn tleníku Jihlavské IisQ ze due 14,6.2011
- článek z regionilnÍho zpravadajswí na ČT24 (internetovti verze) ze dne I3.ó.20l1
,,Brněns*ou SETRU čekó žaloba 7,aproblémy s komposttirnou,,
- čIúttekz regionálního 4lravotlýství nn Český rozhlas Region ze dne ]j.ó.20II ,, Litlé ve
Vyslivtnénenulhou větrrrt,nedaleká kompostónru opět zsplichú,,
Podlc ustanovgrrí$ 127 odst. l občanského
ziá'korríkuse vjastníkvěci nrusízclržetvšeho,čímby nad
rníru přinrčřenoLtponlěriirri obtěŽoval jiného vlastníka nebo čímby vážně olrroŽoval výkon .|eho
práv. ivlezi tyto povinnosti patři i to, Že tedy vlastník věci rresmíobtěŽovatjiného vlastIríkapachenr
jedrrá se tedy o jednu z ÍbrenrobtěŽŮvfuli
nebo jilrýnri irnisenri nad rníru přiměřenou porrrěrťun;
vypočtenýchl, občiutskéru
zákorlíku. Zalovaný je tedy povinen učirrittď<ovéopatřenípro vyLrživtfuri
předrnětu.ielro vlastnictví - provozll konrposliírny, aby nedochrizclo k nadnrěrnémuobtěŽoveiní
souscdŮ.
Podle ttstálc:rrc.iutiikatriry ]e Za sollsedy tŤ.ebapovaŽovitt všecfuiy nrajitele star,eb íl pozenrkťt, tra
ktcré ttrtlhtllt ptisobit .icdrrárrítrebo zď.ízení na pozenrku .iirrého'trebaŽe b"v šlo O nenror,'ittlsti
','.151911č:iší.
Vc svčtlcjutlikatrrryNc.|vyšŠílio
souclu Čn. 1napť.2 Cdorr 330/l997).ie obcc.iirlitlŽtovciejrrtlprávttí
kofporitCť a uzetrltrě Siullosprávrry celek oprávněrra se clorrríilratclchrirny, pred clbtěŽovárrírlr
SouStaVtry.nr
ir itrtcnzil.t.rírrr
paclrerrrpodle ust. $ t27 oclst. 1 občarrskéhozákoníktr'.jestliŽejsorr.|írir
jejíclr staveb a poz.elllkťrrrad tníru piilrrěrenloLlporněrťtrnobtěŽor,arrijqiíobčzurc.Podiitrí
pii uŽír,á:tí
tÓto Žaltl[.l1.
obcí Vyskytrrá rraclJihlar'otr proti Žalor,atrérnuje tedir s olriedeÍnna ttr,'edené
sliutečnosti
opriivněne a clťivoclné.
a Žalobce jii tak aktivrrě legititnrll,átt.
Jelikož nctrrtivittlstžalovrulehcla nenlovitosti Žalobce, .iejichŽ vlastrrictví tnitrro .iiné odťrvoclrirrjc
pociťrrrí
Žaloby cllc ust. Š I27 odst. l občanskélrozákoníku" Se rraclrází V katastrálttírrrťtzcntí
jeclrrárrí Žalovt.rrrélro
vŮči Žalobci doctrťrzíV cliinént
fsliytrrlr nad.Jihlar,tru; k obtěŽr-riícínru
pravděpoclobtrostíbr-rclet eba pror'éstze strany sartrotnclhostlucltti
katastrlilttíntťuctrríar S nt]ir,čtší

místníšctření,je Žalobce tolro niízoru,Že z důvodu vhodnosti by věc rněla bý přikázfura
soudníhořádu Městskónrrrsoudu v
0kresnínru soudu v Jihlavi nikoliv ve smyslu občanského
Vzhledem k tonruŽádáme,aby Městský soud v Bmě tyto skutečnosti
Brně dle sídlaŽalovaného.
ust.
12
o.s.ř. předloŽil věc nadřízenému
souduk rozhodnutio přikázrinívěci
zváŽil a ve smyslu
$
okrestrítuu
soucluv Jihlavě.
II.
kdy Žalovaný nad mírrrpřiměřeným poměrůmobtěžuje
Vzhledenr k uvedenýmskutečnostem,
a ukládrlnípokut žalovanýnesjednal
Žalobcepachema i přes výky příslušnýchsprávníchorgánťr
je
žalobynápravu' ďejmé' že nehodlá dobrovolněrespektovatsouseclskáprávit
do dne podriLrrí
překr.ačování
přirněŤené
nríryimisí'jirniŽ ŽalcrLrce'
Žalobce'a to ani přes zcela zjevnéa prokazatelné
po
provedeném
řizeni tento
navrhujeŽalobce,aby soudrrydal
ŽaloboeobtěŽr.rje,
resp. občtury

rozsudek:
1. Zirlovalry je povincn se zdržet rrad míru pňiměĚenou potněrrirn obtěžtlvání žalobce paclreut
poclrázejicínr z provozování kompostárny Ye stavbě nacházející se nil pozcmku p.č. 535'
zapsanÓttr v liat:rstru nemrrvitostÍ u Katirstr.álnílro ťrĚadu pro liraj Vysočin:r, KatastrálnÍ
prncrrvištěJilrlavil' na listu vlastnictví č. t0002 v katastrá|nÍnr ÚrzenníVysliytn:l rr*d Jihl:rvou.
2. Žr'lovarry jc povinen zaplatit žaltlbci nák|ady soudního Ťízeníve vyši pňiznané soudctll' it t0
do 3 tin odc tlrre právní nrtlci rozsudku.
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