
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Č.j.: MBE/54639/2012/VÝST-BoM V Berouně dne 23. října 2012 
Spis zn.: 1146/2011/VÝST 
Vyřizuje: Bozděchová Marie, Ing., tel.: 311 654 255, e-mail.: vyst6@muberoun.cz 

 
Domovia Řevnice, s.r.o., IČ 28975791, Sochorova č.p. 1090, 252 30 Řevnice 

 

 

U S N E S E N Í  
 

Městský úřad Beroun, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební 
zákon") dne 4.9.2012 oznámil nové projednání zahájeného územního a stavebního řízení na stavbu: bytový 
dům se sedmi bytovými jednotkami (nyní s pěti bytovými jednotkami) na pozemku p.p.č. 161, 162 
v k.ú. Řevnice a zahájil řízení o dodatečném povolení stavby: garáže pro navrhovaný bytový dům 
v Řevnicích, Berounská ul. na pozemku p.p.č. 161, 162 v k.ú. Řevnice. 

 

Stavební úřad v souladu s § 64 odst. 1 a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "správní řád") řízení 

p ř e r u š u j e  d o  3 0  d n ů  o d  d o r u č e n í  t o h o t o  u s n e s e n í .  

 

Účastníkem je dle § 27 odstavec 1 písmeno a) správního řádu: Domovia Řevnice, s.r.o., IČ 28975791, 
Sochorova č.p. 1090, 252 30  Řevnice. 

 
O dův o d něn í :  

Dne 22.3.2011 Krajský úřad Středočeského kraje rozhodnutí č.j.: MBE/28926/2012/VÝST-BoM ze dne 
20.11.2012, které vydal Městský úřad Beroun, odbor výstavby, jímž byla spol. Domovia Řevnice, s.r.o. 
umístěna a povolena stavba: bytový dům se sedmi bytovými jednotkami na pozemku p.p.č. 161, 162 v k.ú. 
Řevnice, zrušil a vrátil věc k novému projednání. Stavební úřad na základě rozhodnutí č.j.: 
044332/2012/KUSK vydaného dne 22.3.2012 Krajským úřadem Středočeského kraje a podle § 140 odst. 1 a 
4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, spojil spojené územní a stavební 
řízení bytového domu s řízením o dodatečné povolení stavby garáží pro bytový dům. Stavební úřad žadatele 
v souladu s § 45 odst. 2 správního řádu vyzval opatřením č.j.: MBE/28596/2012/VÝST-BoM ze dne 8.6.2012 
k doplnění předloženého návrhu a řízení v souladu § 64 odst. 1 správního řádu opatřením č.j.: 
MBE/28926/2012/VÝST-BoM přerušil do 60 dnů od doručení usnesení. Návrh byl doplněn dne 9.8.2012. 

Stavební úřad opatřením č.j.: MBE/47776/2012/VÝST- BoM ze dne 4.9.2012 oznámil nové projednání 
zahájeného územního a stavebního řízení na stavbu: bytový dům se sedmi bytovými jednotkami (nyní s pěti 
bytovými jednotkami) na pozemku p.p.č. 161, 162 v k.ú. Řevnice a zahájil řízení o dodatečném povolení 
stavby: garáže pro navrhovaný bytový dům v Řevnicích, Berounská ul. na pozemku p.p.č. 161, 162 v k.ú. 
Řevnice. K projednání současně nařídil veřejné ústní jednání, které svolal na místo stavby na den 
9.10.2012. O výsledku jednání byl sepsán protokol č.j.: MBE/48713/2012/VÝST-BoM. Na ústním jednání 
byly podány námitky od Jany Paulové, Pavla Hrdličky a Bc. Michaeli Sudkové, v zastoupení Martina Sudka. 

 
 

 

 



Č.j.: MBE/54639/2012/VÝST-BoM 2 

Vzhledem k tomu, že předložené podklady neposkytují dostatečný podklad pro posouzení navrhovaných 
staveb, stavební úřad v souladu s § 45 odst. 2 správního řádu opatřením č.j.: MBE/54009/2012/VÝST-BoM 
ze dne 18.10.2012 vyzval žadatele k odstranění nedostatků a v souladu § 64 odst. 1 správního řádu řízení 
přerušil do 30 dnů od doručení tohoto usnesení. 

 
P o uče n í :  

Proti tomuto usnesení se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání musí mít náležitosti 
uvedené v § 37 odstavec 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a musí 
obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku usnesení směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je 
spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání 
jen proti části Odůvodnění je nepřípustné (dle § 82 odstavec 1 a 2 správního řádu). 

Odvolání se podává s potřebným počtem 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 (dle § 82 odstavec 2 správního řádu). 

Podání odvolání nemá v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. 

Po dobu přerušení řízení lhůta k vyřízení věci neběží. Stavební úřad bude v řízení pokračovat, jakmile 
pominou překážky, pro které bylo řízení přerušeno. Pokud nebudou nedostatky podání ve stanovené lhůtě 
odstraněny, bude řízení podle § 66 správního řádu zastaveno. 

 

 

otisk úředního razítka 

 
Bozděchová Marie, Ing. 

samostatný odborný referent 
 

 
Obdrží:  
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona: doporučeně do vlastních rukou 
Datová schránka:  
Domovia Řevnice, s.r.o., Sochorova č.p. 1090, 252 30 Řevnice, DS: PO, bg9ebj3  
Město Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad č.p. 74, 252 30 Řevnice, DS: OVM, t8fbbrn  
 
Ostatní účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona: veřejnou vyhláškou 
Bc. Michaela Sudková, Jan Kočí, Soňa Samková, Pavel Hrdlička, Ing. Jaroslava Hrdličková, Jana Paulová, 
Metoděj Paul, Tomáš Paul, Petra Šímová, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Město 
Řevnice 
 
Účastníci stavebního řízení a řízení o dodatečné povolení stavby: doporučeně do vlastních rukou 
Bc. Michaela Sudková, Lesní č.p. 1086, 252 30 Řevnice  
Jan Kočí, Berounská č.p. 58, 252 30 Řevnice  
Soňa Samková, Berounská č.p. 58, 252 30 Řevnice  
Pavel Hrdlička, Spojovací 53, Řevnice, 252 30  
Ing. Jaroslava Hrdličková, Milčice č.p. 11, 388 01 Blatná  
Jana Paulová, Berounská 33, Řevnice, 252 30 
Metoděj Paul, U Nových vil 943/28, 100 00 Praha 10  
Tomáš Paul, Berounská č.p. 33, 252 30 Řevnice  
Datová schránka:  
Domovia Řevnice, s.r.o., Sochorova č.p. 1090, 252 30 Řevnice, DS: PO, bg9ebj3  
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo Nábřeží č.p. 390, Praha 10, 100 10 Praha 
110, DS: OVM_R, 4bdfs4u  
EKOS Řevnice, spol. s r.o., Na Bořích č.p. 1077, 252 30 Řevnice, DS: PO, 8eb3dnm  
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, DS: PO, jnnyjs6  
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy  
Město Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad č.p. 74, 252 30 Řevnice, DS: OVM, t8fbbrn  
 
Účastník stavebního řízení a řízení o dodatečné povolení stavby – dle § 25 odst. 1 správního řádu: veřejnou 
vyhláškou 
Petra Šímová, Petra Bezruče č.p. 1836, 272 01 Kladno 1  
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Dotčené orgány: 
Městský úřad Řevnice, Nám. Krále Jiřího z Poděbrad č.p. 74, 252 30 Řevnice  
Datová schránka: 
Městský úřad Černošice, odbor ŽP, Reigrova č.p. 1209, 252 28, Černošice, DS: OVM_REQ iy3nhyq 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno 1, DS: OVM, 
dz4aa73  
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se, Dittrichova č.p. 329, 128 01 Praha, DS: OVM, hhcai8e  
 
K vyvěšení na úřední desku 
Městský úřad Beroun - kancelář tajemníka, Husovo nám č.p. 68, 266 01 
Městský úřad Řevnice, Kancelář tajemnice, Nám. Krále Jiřího z Poděbrad č.p. 74, 252 30 Řevnice  
 
 

Toto usnesení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů. 

Za den doručení se považuje 15. den ode dne vyvěšení na úřední desce úřadu, ve kterém byla písemnost 
vyvěšena nejpozději. 

 
 

Na úřední desce MěÚ Beroun 

 

 

Vyvěšeno dne ........................ Sejmuto dne........................ 

 
 
Na úřední desce MěÚ Řevnice 

 

 

Vyvěšeno dne ........................ Sejmuto dne........................ 
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