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ROZHODNUTÍ
Výroková část:

Městský úřad v Rožmitále pod Třemšínem, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. l písm. d) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle § 134 odst. 5
stavebního zákona

zakazuje užívání
staveb „stanů pro rodinnou rekreaci Hutě pod Třemšínem", (dále jen "stavba") na pozemcích

parcelách číslo 285/33, 285/71, 285/72, 285/95, 3H/2 v katastrálním území Hutě pod Třenišínem, Jejímž
vlastníkem je pan D , --_Jř bytem
na základě plné moci Havelková & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., Mgr. Dominika Havelková, 1C

24731544, Běchovická č. p. 701/26, 100 00 Praha 10, (dále jen "vlastník").

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: pan P-

bytem'~^~ zastoupený Havelková & Partners, advokátní kancelář, s^.o

Mgr. Dominika Havelková, 1C 2473 1544, Běchovická č. p. 701/26, 100 00 Praha 10.
Odůvodnění:

Stavební úřad dne provedl dne 21. 4. 2020 kontrolní prohlídku stavby a zjistil, že stavby jsou provedeny
v rozporu s vydaným územním soulilasem a užívání staveb je rovněž v rozporu s územním souhlasem. Na
základě výsledku kontrolní prohlídky stavební úřad dne 5. 6. 2020 stavebníka vyzval k bezodkladnému
zastavení prací a užívání staveb. Protože výzva nebyla respektována (stavebník pokračoval v dokončení
staveb a jejich užívání) stavební úřad dne 13. 8. 2020 vydal rozhodnutí - zákaz užívání stavby.
Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání dne 31. 8. 2020. Odvolám bylo předloženo odvolacímu
orgánu. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, rozhodnutím ze
dne 29. 10. 2020 č. j. 153056/2020/KUSK, které nabylo právní moci dne 10. 11. 2020, rozhodnutí
stavebního úřadu zrušil, a věc vrátil k novému projednání. Dne 15. 12. 2020 byl vrácen spisový materiál.
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Stavební úřad dne 22. 3. 2021 nařídil kontrolní prohlídku stavby na den 6. 4. 2021. Dne 29. 3. 2021
právní zástupce vlastníka požádal o změnu termínu. Stavební úřad žádosti vyhověl a změnil termín
kontrolní prohlídky na 15. 4. 2021. Správním zástupcem bylo telefonicky dohodnuto, že se kontrohií
prohlídky nezúčastní (z důvodu nouzového stavu) s tím, že mu bude zaslán protokol z kontrolní prohlídky
k vyjádření.

Stavební úřad zaslal protokol z kontrolní prohlídky právnímu zástupci vlastníka, požádal jej o vyjádření
k věci a současně sdělil účastníkům řízení, že se mohou seznámit a vyjádřit k podkladům rozhodnutí před
jeho vydáním. Dne 2. 7. 2021 stavební úřad obdržel vyjádření právního zástupce k věci.

Stavební úřad na základě spisového materiálu a provedených kontrolních prohlídek k věci uvádí:
pan _ podal na stavební úřad žádost o umístění tří stanů pro rodinnou rekreaci, s tím že se
jedná o stany provedené na dřevěné podestě provedené na terénu, kovového rámu a plachty bez
i^ ;dalši^h vedlejších staveb a přípojek, které bude užívat pro svoji potřebu, tedy jako drobné stavby

^? •ř^usv^io rodinného domu

stavby jsou umístěny v ploše SO, plocha smíšená obytná, ve které územní plán v nepřípustném
využití uvádí výstavbu samostatně stojících objektů komerční sezónní rekreace
z výše uvedeného vyplývá, že pan . ve své žádosti uvedl stavební úřad v omyl,
nepostupoval dle podmínek vydaného úzeňtíiífaó souhlasu, protože provedl soubory tří staveb
stanů s příslušenstvím (nepovolené), které rovněž neužívá pro své soukromé účely, ale jako
komerční rekreační zařízení, které pronajímá k užívání široké veřejnosti (nepovolené)
kdyby stavebník uvedl v žádosti rozsah staveb a způsob jejich využití, nebyl by záměr stavebním
úřadem nikdy povolen

při první kontrolní prohlídce ještě stany nebyly zcela dokončeny, stavebník i přes výzvu
k bezodkladnému zastavení prací stavbu dokončil a užívá ji i přes výzvu k zastavení užívání, a
proto stavební úřad vydává rozhodnutí o zákazu užívání stavby.

Pro úplnost stavební úřad dále uvádí, že na základě kontrolní prohlídky zahájil řízení o odstranění staveb
provedených v rozporu s územním souhlasem. Stavebník požádal o dodatečné povolení staveb, a tak
řízení o odstí-anění staveb bylo přerušeno, a je zahájeno řízení o dodatečném povolení staveb, které dosud
není ukončeno. Dále jsou zahájena správní řízení o přestupku, která rovněž nejsou dokončena.
Právní zástupce ve svém vyjádření, ze dne 2. 7. 2021 uvádí, že pan J__^ahájil jednání s manželi
o odstranění stanu č. 3, které by mělo vyřešit námitky sousedů, že odpadl důvod vydání
zákazu užívání staveb. Stavebník dále trvá na svých vyjádřeních, že stavby jsou provedeny v souladu
s územním souhlasem a způsob užívání je rovněž v souladu s územním souhlasem. Kontrolní prohlídka
dne 15. 4. 2021 neprokázala, že užívání je v rozporu s územním souhlasem. Závěrem vzhledem kjednání
se sousedy navrhuje přerušení řízení do ukončení jednání.
K vyjádření právního zástupce stavební úřad uvádí:

skutečnost, že pan , zahájil jednání o odstranění stanu č. 3 je pro toto řízení nepodstatné,
stany byly dokončeny v rozporu s územním souhlasem, užívání je rovněž v rozporu s územním
souhlasem, a tedy do uvedení staveb do legálního stavu (do souladu se stavebním zákonem) nelze
stavby užívat

tvrzení stavebníka, že stavby a jejich užívání je v souladu s územním souhlasem se nezakládá na
pravdě, stavebník provedl úplně jiné stavby s příslušenstvím, a rovněž stavby neužívá pro svou
potřebu

kontrolní prohlídka zdokumentovala stav staveb, které je uzpůsobeno výhradně ke komerční
rekreaci a je i tak užíváno nabízeno stavebníkem (viz intemetové stránky „Glamping Brdy )
návrh stavebníka, na přerušení řízení nemá odůvodnění.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem stavební úřad vydává zákaz užívání staveb. Stavebník by měl
vyřešit jejich legalizaci, a poté pokud budou stavby dodatečně povoleny, je může užívat.
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Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, odboru územního plánování a stavebního úřadu podáním u zdejšího správního
orgánu. Odvolání proti rozhodnutí o okamžitém zastavení prací na stavbě nemá však podle § 134 odst. 4
stavebního zákona odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným poetem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

[tisk úředního razítka]
Václav Krýda
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Obdrží:
účastníci (dodej ky)
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