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ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „odvolací
správní orgán"), jako správní orgán věcně příslušný podle § 67 odst. l písm. a) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), podle § 90 odst. 5 správního řádu
a) odvolání, které dne 16.8.2021 podal

bytem __

kterého zastupuje na základě plné moci ze dne 28.8.2020 Mgr. Dominika Havelková, advokátní kancelář,

s.r.o., IČO 24731544, Běchovická 701/26, 100 00 Praha (dále jen „odvolatel" nebo také „stavebník"), proti
rozhodnutí Městského úřadu Rožmitál pod Třemšínem, odboru výstavby a životního prostředí (dále jen

„stavební úřad"), ze dne 20.7.2021 c.j. 2317/2020/STAV-13, spis. zn. 2317/2020/STAV-Kr, zamítá a
b) rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 20.7.2021 c.j. 2317/2020/STAV-13, spis. zn. 2317/2020/STAV-KrJímž

bylo odvolateli _1| bytemr*^' , zakázáno užívání
staveb „stanů pro rodinnou rekreaci Hutě pod Třemšínem" (dále jen „stavby" nebo „stany"), na pozemcích
parc. č. 285/33, 285/71, 285/72, 285/95, 311/2 v katastrálním území Hutě pod Třemšínem, jejichž je
vlastníkem, potvrzuje.
Účastníkem řízení podle § 27 odst. l správního řádu je:
<
Odůvodnění

Stavební úřad vydal dne 20.7.2021 pod č. j. 2317/2020/STAV-13 výše uvedené rozhodnutí. Proti
tomuto rozhodnutí podal odvolatel prostřednictvím své právní zástupkyně odvolání, ve kterém (zkráceně
a upraveně) uvedl, že má za to, že stavba je provedena i užívána v souladu s územním souhlasem ze dne
4.12.2019 a že rozhodnutí je v rozporu se zákonem. Stavební úřad nepostupoval tak, aby byl zjištěn stav věci,
o němž nejsou pochybnosti. Stavební úřad provedl dne 15.4.2021 kontrolní prohlídku stavby, pořídil protokol
a fotodokumentaci, uvedl, že zjistil, že stavba slouží k ubytování zákazníků, tedy ke komerčním účelům
a nikoli jen k soukromé rekreaci vlastníka, což doložil kopiemi internetových stránek a fotodokumentací
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návštěvníků pořízenou panem Podroužkem jako účastníkem kontrolní prohlídky. Stavebník (odvolatel) \
upozornil stavební úřad na skutečnost, že situace v místě se od okamžiku provedení kontrolní prohlídky mění
a s ohledem na to požádal, aby stavební úřad před tím, než rozhodne o případném vydání nového rozhodnutí,
vyčkal výsledků vlastníkem přijatých opatření. Dále odvolatel namítá absenci relevantní výzvy k ukončení
užívání stavby. Zmiňuje sice výzvu ze dne 5.6.2020 č.j. 1654/2020/STAV-3, nicméně ve výzvě stavební úřad
vyzval fakticky vlastníka pouze k zastavení prací, aniž by specifikoval, z jakého důvodu mají být práce
zastaveny a jaké práce. Výzva neobsahuje řádné odůvodnění a uvedení, v čem je spatřován rozpor užívání
stavby s územní souhlasem. Vlastník stavby tedy neměl šanci věc se stavebním úřadem projednat. Odvolatel
dále nesouhlasí s tvrzením stavebního úřadu, že stavby byly provedeny v rozporu s územním souhlasem. Toto
nebylo stavebním úřadem prokázáno. V průběhu řízení o vydání územního souhlasu i následně v průběhu
stavebního řízení byl vlastník stavebním úřadem vyrozumíván o tom, jaká všechna rozhodnutí a podklady
za účelem provedení a užívání stavby potřebuje a zároveň mu bylo opakovaně potvrzeno, že splnil všechny
zákonné povinnosti a stavební úřad v jeho jednání neshledává porušení právních předpisů. Tím byla narušena
jeho právní jistota, neboť se domníval, že jedná v dobré víře a oprávněnost a zákonnost svého jednání.
Odvolatel byl jediným účastníkem řízení, proto stavební úřad předal spis i se svým stanoviskem rovnou
odvolacímu správnímu orgánu bez vyrozumění o podaném odvolání. Spis byl u odvolacího správního orgánu
evidován dne 16.9.2021.

Podle §81 odst. l správního řádu může účastnili řízéiiy prbt^ rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon
nestanoví jinak. Odvoláním lze podle § 82 odst. l správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí,
jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Rozhodnutí stavebního úřadu je správním rozhodnutím, proti kterému se lze odvolat. Odvolatel byl účastníkem
řízení ve věci, odvolání je tedy přípustné. Dále odvolací správní orgán zkoumal, zda odvolání bylo podáno
v zákonné lhůtě. Podle § 83 odst. l správního řádu činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Odvolací správní orgán ze spisu zjisti, ze^ho^iutí bylo zástupkyni odvolatele, zplnomocněné k přijímání
písemností, doručeno dne 30.7.2021 (odvolatel zásilku, která byla připravena k vyzvednutí dne 26.7.2021
! ' " ^•' !?• •''":

nevyzvedl), odvolání bylo u správního orgánu evidováno dne 16.8.2021, odvolání je včasné.

Podle § 90 odst. 5 správního řádu neshledá-li odvolací správní orgán důvod pro postup podle odstavců

l až 4, odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí. ^ .^ s ^ ^
Odvolací správní orgán přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí
předcházelo, s právními předpisy a správnost napadeného rozhodnutí přezkoumal jen v rozsahu námitek
uvedených v odvolání podle § 89 odst. 2 správního řádu a nezjistil v postupu stavebního úřadu ani v napadeném
rozhodnutí vady, které by odůvodňovaly jeho zrušení nebo změnu.

Z postoupeného spisového materiálu vyplynulo, že dne 25.11.2019 oznámil odvolatel záměr umístit
stavby pro rodinnou rekreaci na pozemcích pare. č. 285/33, 285/71, 285/72, 285/95, 311/2 v katastrálním území
Hutě pod Třemšínem. V popisu záměru sám oznamovatel uvedl pouze: „Rekreační stany pro soukromou
rekreaci v přírodě. Stan je postaven na dřevěné podestě bez pevného základu. Stan je rozebíratelný a jako
opláštění slouží plachta". Na přiloženém výřezu z pozemkové mapy jsou zakresleny 3 stany - na pare. č. 311/2,

/ '
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parc. č. 285/95 a parc. č. 285/72 a 285/33) v katastrálním území Hutě pod Třemšínem. Ve vydaném územním
souhlasu je pak upřesněno, že se jedná o stany s kruhovým půdorysem s průměrem 7 m, konstrukce se skládá
z dřevěné podesty bez pevného základu, kovového rámu a plachty.

Dále z předloženého spisového materiálu vyplynulo, že stavební úřad provedl dne 21.4.2020 na stavbě
kontrolní prohlídku. Při té bylo zjištěno, že stany jsou z části nedokončené, avšak u každého se nachází dřevěná
podesta, rozestavěná stavba sauny a další příslušenství, ve stanech je prováděna příprava pro kachlová kamna,
koupelnu, jsou provedeny rozvody vody, kanalizace a elektro a stan č. l je od srpna 2019 pronajímán
k podnikatelskému záměru. (S odkazem na webovou adresu „Glamping Brdy" jsou stany nabízeny
pro ubytování). Přestože zástupce stavebníka k tomuto pronájmu uvedl, že uváděná adresa a veškeré reklamy
k ní vztažené jsou pouze průzkumem trhu pro pozdější výstavbu stanů na pozemcích k tomu určených v lokalitě
Pošumaví, nezbývá než konstatovat,, že stavební úřad při této kontrolní prohlídce na místě ověřil, že zjištěné
není v souladu s vydaným územním souhlasem, ani s popisem staveb tak, jak sám stavebník v oznámení svého
záměru uvedl. Dne 5.6.2020 vyzval stavební úřad stavebníka k bezodkladnému zastavení prací (jeden stan nebyl
dokončen) a protože měl za prokázané, že stavby slouží ke komerčním účelům, k rekreaci osob na objednávku,
současně též zakázal jejich užívání. Dne 13.8.2020 vydal stavební úřad rozhodnutí, kterým užívání staveb
zakázal s odůvodněním, že výzvě nebylo vyhověno. Toto rozhodnutí bylo odvolacím správním orgánem
zrušeno a věc byla vrácena k novému projednání pro formální nedostatky, kdy stavební úřad neuvedl, jaké práce
měly být zastaveny, z jakého důvodu bylo zastaveno i užívání prosté stavby, pro kterou byl vydán územní
souhlas, protože stavební úřad neuvedl právní úvahu, na základě jakých skutečností dospěl ke svým závěrům.
Dne 22.3.2021 vyzval stavební úřad k účasti na další kontrolní prohlídce, kterou stanovil na 6.4.2021
za účelem zdokumentování skutečného stavu staveb, jejich příslušenství a způsobu jejich užívání. Termín
konání kontrolní prohlídky byl změněn na 15.4.2021. Stavební úřad vyhověl žádosti stavebníka o změnu
termínu. Z kontrolní prohlídky byl sepsán protokol s podrobným popisem již dokončených staveb (3 stanů
včetně jejich příslušenství). Jako součást protokolu byla přiložena kopie webových stránek společnosti
damping Brdy s fotodokumentací a recenzemi návštěvníků. S protokolem byla seznámena zástupkyně
stavebníka (odvolatele), která k němu zaslala vyjádření, ze kterého m.j. vyplynulo, že se stavebník rozhodl
odstranit část souboru staveb, stan č. 3 nejpozději do konce října 2021, což by mělo vyřešit spornou situaci
s manžely kteří se cítili být souborem staveb dotčeni a stavebník má tudíž za to, že již
neexistuje naléhavý zájem na zákazu užívání staveb. Dále má stavebník za to, že jak provedení stavby, tak
způsob jejího užívání jsou plně v souladu s územním souhlasem a aiii kontrolní prohlídka neprokázala opak.
Zmiňuje napjaté sousedské vztahy, informace přiložené k protokolu neodrážejí reálný stav účelu užívání
soubom staveb, nedokládají nic o porušování účelu užívání a navíc lze pochybovat o tom, že byly opatřeny
zákonným způsobem. V závěru uvádí, že stavebník sám rozhodl přijmout opatření a navrhuje, aby stavební úřad
prozatím přerušil řízení a vyčkal provedení uvedených změn, kdy má za to, že tento postup nejlépe naplňuje
znaky hospodárnosti řízení.

Dne 20.7.2021 vydal stavební úřad současným odvoláním napadené rozhodnutí, kterým užívání stavby
znovu zakázal. Odvolací správní orgán se tedy především zaměřil na posouzení, zda stavební úřad odstranil
nedostatky, které mu byly vytknuty odvolacím správním orgánem v minulém odvolacím řízení.
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Odvolací správní orgán věc uvážil takto: Úvodní ustanovení stavebního zákona vymezují některé
pojmy, m.j.je zde stanoveno v § 2 odst. 3, co je považováno za stavbu. Stavbou se rozumí veškerá stavební díla,
která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité
stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Za stavbu se považují také výrobky
plnící funkci stavby. K výše uvedenému lze uvést, že posouzení toho, zda se v daném případě jedná o stavbu či
výrobek plnící funkci stavby nebo nikoli, přísluší primárně stavebnímu úřadu. Ten posuzuje věc v souvislostech,
zda jde o stavbu související s bydlením nebo bydlení podmiňující, jaký má stavba charakter, k jakému účelu má
sloužit. V daném případě stavební úřad neposuzoval odvolatelem požadované umístění stanů jako běžné stany
používané pro rekreační účely, tj. jako stany pro krátkodobé rozložení jejich konstrukce a krátkodobé umístění,
ale považoval je za stavby, které lze podle ustanovení § 76 odst. l stavebního zákona umisťovat jen na základě
územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Se závěrem, že se v daném případě jedná o stavby vyžadující
min. územní souhlas se odvolací správní orgán ztotožňuje.

Z předloženého spisového materiálu vyplynulo, že stavební úřad posuzoval a územní souhlas vydal
k záměru, popsanému samotným stavebníkem. T.j. souhlasil s umístěním stanů o kruhovém půdorysu
s průměrem 7 m, na dřevěné podestě bez pevného základu, na kovovém rámu překrytém plachtou, které měly
sloužit pro soukromé účely vlastníka. Součástí staveb nebylo žádné technické vybavení. Při kontrolních
prohlídkách bylo prokazatelně zjištěno, že v rozporu s územním souhlasem byly provedeny rozvody vody,

kanalizace a elektro, stany jsou vytápěny (tepelná čerpadla a kamna na peletky), odpady svedeny do ČOV.
Prokazatelně bylo zjištěno, že dřevěné podesty jsou zakotveny na betonových patkách různé výšky.
Na podestách je kromě stanů prostor pro ohniště, dřevěné koupací vany či venkovní sudy s kotlem na ohřev
vody, sauna, sprcha, kuchyňský dřez s odkládacím prostorem a prostorem pro odpočinkovou zónu. Všechno, co
bylo provedeno v rozporu s vydaným územním souhlasem pak lze označit za nepovolené „černé" stavby. Tyto
jsou projednávány v řízení o odstranění stavby, vedeném stavebním úřadem podle ustanovení § 129 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Protože
se jedná o nepovolené stavby, o kterých nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, nelze tyto ani užívat. A jsou-li
tyto užívány a není-li respektována výzva k ukončení takového užívání, je vydání rozhodnutí, kterým je užívání
zakázáno, na místě.

Není pak dle názoru odvolacího správního orgánu rozhodující, zda jsou stavby užívány pro „rodinnou

rekreaci" (což lze chápat jako rekreaci členů rodiny stavebníka) nebo pro „rodinnou rekreaci" (chápáno jako
rekreaci rodin, uskutečňovanou zde na základě nabídky a poptávky, na základě objednávky a za úplatu), tedy
ke komerčiií rekreaci nabízené stavebníkem na internetových stránkách, v televizním pořadu Víkend, podle
recenzí návštěvníků, inzerátů o nabízených pracovních pozicích, ale též podle zápisů z kontroly provedené
Policií ČR, či živnostenským úřadem, jak vyplývá ze součásti protokolu z kontrolní prohlídky ze dne
15.4.2021.

Tvrzení odvolatele, že realizace staveb je provedena podle územního rozhodnutí, nebyla potvrzeno
a z předloženého spisového materiálu je dáno na jisto, že naopak byly stavby provedeny v rozporu s vydaným
územním souhlasem. Pochybnosti odvolatele o nezákonném opatření doložených fotografií uváděné

ve vyjádření k protokolu z kontrolní prohlídky, nejsou ničím podloženy. Stejně tak nezohlednil stavební úřad,
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ale ani odvolací správní orgán vyjádření učiněné do protokolu z první kontrolní prohlídky ze dne 21.4.2020, že
„webová adresa „Glamping Brdy" a veškeré reklamy k ní vztažené, jsou pouze průzkumem trhu pro pozdější
výstavbu stanů na pozemcích k tomu určených v lokalitě „Pošumaví"". Stavba, která je předmětem tohoto
odvolacího řízení byla umístěna a vybavena technologiemi a zařízením na pozemcích v Hutích pod Třemšínem
„v srdci chráněné krajinné oblasti Brdy pouze hodinu jízdy od Prahy ..."a tato stavba, nikoli záměr stavebníka
otevřít další dva Glampingové stany v nové lokalitě v Pošumaví, je předmětem napadeného rozhodnutí.
Návrh odvolatele, aby stavební úřad přerušil řízení a vyčkal provedení změn, tj. konkrétně odstranění

stanu č. 3 nejpozději do konce října 2021, což by mělo vyřešit spornou situaci, čímž by fakticky odpadl důvod
pro vydání rozhodnutí o zákazu užívání stavby stavební úřad neakceptoval. Stavba byla provedena v rozporu
s vydaným souhlasem, nebyla dosud povolena, a proto ji nelze užívat. Toto bylo v řízení prokázáno. Narušené
sousedské vztahy nepřísluší odvolacímu správnímu orgánu posuzovat. Dle vyjádření stavebního úřadu byl
vlastník stavby seznámen se svým protiprávním jednáním prokazatelně v dubnu 2020, avšak po dobu 1,5 roku
se stavebním úřadem nejednal, neprojevil snahu své jednání vysvětlit či provést jeho nápravu.

Odvolací správní orgán stanovil okruh účastníků řízení shodně se stavebním úřadem. Účastníkem řízení
je: David Jehlička.

Vzhledem k tomu, že odvolací správní orgán nezjistil žádné zásadní závady v postupu prvoinstančního
orgánu v řízení ani v napadeném rozhodnutí, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení

Proti rozhodnutí o odvolání se podle § 91 odst. l správního řádu nelze dále odvolat.
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JUDr. Lenka Poláčková
specialista na úseku stavebního řádu
otisk úředního razítka

Obdrží

účastník řízení (dodejky)

Havelková & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., IDDS: nfkt63q, sídlo: Běchovická č.p. 701/26, 100 00 Praha
10-Strašnice, zastupující

ostatní

MěU Rožmitál pod Třemšínem, odbor výstavby a ŽP, Náměstí č.p. 8, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
+ zapůjčený spis (oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí bude zasláno SU následně)
Co: spis KU

