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ROZHODNUTÍ 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje (dále jen „odvolací správní orgán“), jako 

správní orgán věcně příslušný podle § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),      

v platném znění, a podle § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), 

podle § 90 odst. 5 správního řádu 

a) odvolání, které dne 31.1.2012 podal Mgr. Rudolf Krejčík, advokát, IČ 47004819, nar. 5.6.1945, nám. Krále 

Jiřího z Poděbrad 24, 252 30  Řevnice, kterého zastupuje JUDr. Jaroslav Truneček, nar. 30. 10. 1975, 

Pleskotova 1698, 263 01  Dobříš, dne 2. 2. 2012 Božena Gishüblová, nar. 19. 3. 1942, Staré Město 916,      

110 00  Praha 1, kterou zastupuje Mgr. Rudolf Krejčík, advokát, IČ 47004819, nar. 5.6.1945, nám. Krále 

Jiřího     z Poděbrad 4, 252 30  Řevnice, nar. dne 2. 2. 2012 Marek Schneider, nar. 13.6.1972, Mülheimerstr 

400, 63075  Offenbach/N, Germany, dne 2. 2. 2012 Naděžda Schneiderová, nar. 20.7.1949, Sochorova 482, 

252 30  Řevnice, dne 13. 2. 2012 Ing. Anna Krejčíková, nar. 10. 2. 1945, Školní 299, 252 30  Řevnice, 

kterou zastupuje Ing. Jan Kašpar, Pod hájem, 150 00  Praha 5 a dne 3. 2. 2012 Občanské sdružení 

„NEBOJSE“ zastoupené Ing. Lubošem Veselým, nar. 20. 3. 1960, Práčská č.p. 1881/14, Praha 10 Záběhlice, 

106 00 Praha 106 (dále jen „odvolatelé“), proti rozhodnutí Městského úřadu Řevnice, stavebního úřadu (dále 

jen „stavební úřad“), ze dne 17. 1. 2012 č. j. 0225/2012/SU/Sa, spis. zn. 2788/2011,  z a m í t á    a  

b) rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 17. 1. 2012 č. j. 0225/2012/SU/Sa, spis. zn. 2788/2011, jímž byla 

Diagnostickému ústavu, dětský domov se školou, dětský domov, středisko výchovné péče, IČ 61384810, 

Pražská 151, 252 29  Dobřichovice, povolena a umístěna stavba pod názvem „rekonstrukce oplocení areálu 

Cesta Řevnice“ (dále jen „stavba“), na pozemku parc. č. 975, 976 v katastrálním území Řevnice,  

p o t v r z u j e . 

O d ů v o d n ě n í 

Stavební úřad vydal dne 17. 1. 2012 pod č. j. 0225/2012/SU/Sa výše uvedené rozhodnutí. Proti tomuto 

rozhodnutí podal odvolání Mgr. Rudolf Krejčík, zastoupený JUDr. Jaroslavem Trunečkem a uvedl (jen 

zkráceně), že se domnívá, že se stavební úřad ve svém rozhodnutí nevyrovnal se všemi námitkami, nepochopil 

nebo zkreslil jejich skutečný význam, proto neúplně zjistil skutkový stav věci a v některých otázkách věc 

nesprávně posoudil. Dále uvedl, že oznámení o záměru nebylo v souladu s § 87 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., 
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o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), řádně 

vyvěšeno, jelikož neobsahovalo grafickou přílohu a nesouhlasí s argumentací, že návrh byl k nahlédnutí na 

stavebním úřadě. Odvolatel také uvedl, že trvá na svých námitkách týkajících se negativního vlivu na klimatické 

poměry, pohodu bydlení, vzhled zástavby, vliv na drobné živočichy atd. Dále konstatoval, že stavební úřad 

řádně nepochopil jeho námitku týkající se odtoku dešťových vod a jeho toho názoru, že dešťová voda způsobí 

nestabilitu stavby, nebo erozi nezpevněné komunikace. V další části odvolání odvolatel uvedl, že se obává, že                   

při obvyklém postupu betonování základů, tedy vylití základové rýhy řídkou betonovou směsí, dojde k zatečení 

do hloubky, kde se tímto v této hloubce vytvoří překážka pro odtok vod. Dále odvolatel uvedl, že se stavební 

úřad nevyrovnal s jeho námitkou na zjevně nadměrný rozsah stavby s ohledem na uvedený účel. Odvolatel 

konstatuje, že nechápe, proč by mělo být dosavadní oplocení nahrazováno daleko vyšším a rozsáhlejším            

a uvádí, jaké řešení by sám zvolil. V této souvislosti v odvolání uvedl hned několik, dle jeho názoru 

vyhovujících variant, jak by mělo být oplocení provedeno. V další části odvolání se zabývá svým porovnáním 

spotřeby betonu na pohraniční opevnění našeho státu a projednávanou stavbu. Dále odvolatel uvedl, že stavební 

úřad neposuzoval stavbu s ohledem na poměr mezi účelem, nákladností a funkčností a v této souvislosti se 

zabýval také otázkou financování stavby. Odvolatel také konstatoval, že stavba bude mít negativní vliv na okolí 

a že není dostatečně vyřešen režim provozu na komunikaci v ulici V Úvoze, která je jedinou přístupovou cestou 

ke 4 RD.  V závěru svého odvolání uvedl, že dle toho jak se stavební úřad vypořádal s námitkami, tzn., že je 

zamítl, bylo posíleno jeho přesvědčení o jeho nepodjatosti. 

Odvolatelka Božena Gishüblová, zastoupená Mgr. Rudolfem Krejčíkem, uvedla (jen zkráceně), že se 

stavební úřad nevypořádal se všemi námitkami, nepochopil nebo zkreslil jejich skutečný význam, proto neúplně 

zjistil skutkový stav věci a v některých otázkách ho nesprávně posoudil. Odvolatelka uvedla, že oznámení               

o záměru nebylo v souladu s § 87 odst. 2 stavebního zákona, jelikož neobsahovalo grafické znázornění. 

Odvolatelka uvedla, že si stavební úřad nevyžádal odborný posudek, či stanovisko, na základě kterého by 

posoudil její námitky týkající se vlivu předmětné stavby na životní prostředí, krajinný ráz, zásah do vlastnických 

práv. Odvolatelka dále uvedla, že stavba by zásadním způsobem zasáhla do životního prostředí a že o jejím 

významu a potřebnosti pochybuje. Dále zhodnotila vzhled stavby a konstatovala, že je toho názoru, že nebyly 

nestranně posouzeny všechny námitky a otázky spojené s vybudováním této stavby, při uplatnění rovného 

postavení všech stran. Stavební úřad nevzal dle odvolatelky v potaz  narušení životního prostředí, ohrožení 

výskytu chráněných druhů živočichů, pohodu bydlení vlastníků přilehlých nemovitostí, omezení jejich 

vlastnických práv, ke kterému by touto stavbou došlo. Dále odvolatelka uvedla, že budou dotčené soukromé         

i veřejné zájmy, jelikož nebyla zajištěna obslužnost komunikace pro průjezd vozidel a průchod pěších a             

to zejména při provádění výkopu a odvozu materiálu. Na základě reakce stavebního úřadu na námitky je 

odvolatelka toho názoru, že stavební úřad je podjatý a proto navrhuje, aby bylo projednání žádosti předáno 

jinému stavebnímu úřadu.  

Odvolatel Marek Schneider uvedl (jen zkráceně), že řízení o povolení stavby obnáší řadu vad. Uvedl, že 

dle jeho názoru je z rozhodnutí zřejmé, že stavební úřad není nestranný, neboť zamítl všechny námitky vznesené 

účastníky v řízení a to je dle odvolatele „šikanózní jednání“. Dále uvedl, že nebylo vyvěšeno grafické 

znázornění a k poslednímu jednání nebyli obesláni všichni účastníci,  resp. jejich zmocněnci. Ze způsobu vedení 
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usuzuje odvolatel na podjatost stavebního úřadu a pro navrhuje, aby bylo rozhodnutí zrušeno a řízení předáno 

jinému správnímu orgánu. 

Odvolatelka Naděžda Schneiderová uvedla (jen zkráceně), že se stavební úřad nevypořádal se všemi 

námitkami, rozhodl dle vyjádření orgánů, která byla vyhotovena před zahájením řízení a nevyžádal si nová 

stanoviska, která by reagovala na námitky účastníků. Odvolatelka trvá na svém požadavku hydrogeologického 

posudku, jelikož je toho názoru, že v dané lokalitě bylo údajně již jednou nesprávně rozhodnuto. V další části 

odvolání se odvolatelka zabývala článkem deníku MF Dnes, jinými stavbami v ČR a hodnotila způsob 

hospodaření s majetkem státu a životním prostředím. Dále uvedla, že se stavební úřad nevypořádal s námitkou 

týkající se závažného zásahu do životního prostředí a krajinného řádu a nereagoval na námitky týkající se 

pravděpodobného ohrožení chráněných druhů živočichů. V další části odvolání odvolatelka uvádí, že nebyla 

zajištěna obslužnost komunikace pro průjezd vozidel a že předmětná cesta je jedinou přístupovou cestou pro      

4 RD a cca 8 chat. Závěrem uvedla, že to, jak se stavební úřad vypořádal s námitkami účastníků, posiluje její 

přesvědčení o podjatosti a jeho bezprostředním zájmu na realizaci stavby v navrhovaném rozsahu a dále 

konstatovala, že v obci vládnou při rozhodování a zadávání zakázek „poměry“, které však blíže nespecifikovala. 

Na základě těchto tvrzení požaduje odvolatelka, aby bylo řízení ve věci předáno k vyřízení jinému správnímu 

orgánu. 

Odvolatelka Ing. Anna Krejčíková ve svém odvolání uvedla (jen zkráceně), že nebyla vyrozuměna         

o jednání dne 20. 12. 2011 a proto se nemohla jednání zúčastnit. Dále uvedla, že nebyla spokojena s přístupem 

stavebního úřadu a je toho názoru, že se stavební úřad snažil vyhovět stavebníkovi a že předmětná stavba je 

předimenzovaná a finančně náročná a zbytečná. Dále uvedla, že na předmětnou stavbu mělo být vydáno územní 

rozhodnutí a že nebyly vzaty v potaz oprávněné zájmy účastníků řízení, jako je pohoda bydlení, zásah               

do krajinného rázu, životního prostředí a ohrožení chráněných živočichů. Dále uvedla, že v rozhodnutí není 

řešena obslužnost komunikace pro průjezd vozidel a že předmětná cesta je jedinou přístupovou cestou. 

Odvolatelka také konstatovala, že stavební úřad nevzal v úvahu stav podloží, neřešil srážkové a podzemní vody 

a urbanistické hledisko  technického předimenzování stavby. Dále odvolatelka požadovala, aby bylo řízení 

předáno k vyřízení jinému správnímu orgánu. V závěru svého odvolání uvádí své úvahy o vazbách mezi 

různými subjekty.  

Občanské sdružení „NEBOJSE“ (dále jen „občanské sdružení“) uvedlo (jen zkráceně), že stavební úřad 

nevyrozuměl v jednom případě účastníka a v několika případech právní zástupce či zmocněnce. Dále upozornilo 

na nedodržení ustanovení § 87 odst. 2 stavebního zákona spočívající v nevyvěšení grafické informace. Dále 

občanské sdružení uvedlo, že stavební úřad vydal rozhodnutí o umístění stavby, aniž by prošetřil námitky 

účastníků řízení a dle jeho názoru se alibisticky dovolával souhlasů dotčených orgánů se stavbou, které byly 

vydány před zahájením stavebního řízení  a nepořídil si stanoviska dalších odborníků či orgánů. Občanské 

sdružení v této souvislosti zpochybnilo znalost místa pracovníků odboru životního prostředí Městského úřadu 

Černošice, odboru ochrany přírody a také jejich schopnost posoudit výskyt ohrožených chráněných druhů 

živočichů, tak jak jsou uvedeny v příloze vyhl. č. 395/1992 Sb., ve znění vyhl. č.. 175/2006 Sb., kterými se 

provádějí některá ustanovení zákona ČNR 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Občanské sdružení          

ve svém odvolání také uvedlo, že předložilo několik fotografií dokumentujících výskyt chráněných druhů 
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živočichů pořízených v místě a uvedlo, že je toho názoru, že stavební úřad měl požadovat nové vyjádření 

oddělení ochrany přírody k výskytu těchto živočichů, neboť pak by dle názoru občanského sdružení nutně 

muselo dojít k přehodnocení závěru. V další části odvolání občanské sdružení uvádí, že stavbou dojde 

k nezvratnému zásahu do krajinného rázu, pohody bydlení účastníků, devastaci životního prostředí. Dále 

konstatovalo, že stavebník nevysvětlil, z jakého důvodu přistoupil ke stavbě z monolitického betonu, i když dle 

jeho názoru, mohlo být oplocení řešeno jinak, se stejným výsledkem, nenarušujícím životní prostředí a levnější. 

Dále občanské sdružení uvedlo, že je toho názoru, že stavbou dochází k zásahu do vlastnických práv vlastníků 

přilehlých nemovitostí        a současně, že nesouhlasí s názorem stavebního úřadu, že stavebník si může na 

pozemku se kterým má právo hospodařit, postavit co uzná za vhodné, jelikož je toho názoru, že nehospodaří 

„kvalitně“. Dále dospělo občanské sdružení po vydání rozhodnutí k názoru, že stavební úřad není nestranný, 

neboť nevyhověl účastníkům ani v jedné námitce a požadovalo předání rozhodnutí ve věci jinému stavebnímu 

úřadu. 

Stavební úřad vyrozuměl podle § 86 odst. 2 správního řádu ostatní účastníky řízení o podaném odvolání 

a umožnil jim k podanému odvolání se vyjádřit. Této možnosti využil ředitel Diagnostického ústavu, dětského 

domova se školou, dětského domova, střediska výchovné péče, základní školy a školní jídelny Dobřichovice, 

Mgr. Rudolf Krejčík, Naďa Schneiderová, Božena Gishüblová , město Řevnice, Občanské sdružení „Nebojse“, 

Marie Reslová, Marek Schneider. Následně předložil stavební úřad odvolání se souvisejícím spisovým 

materiálem odvolacímu správnímu orgánu k dalšímu řízení. Spis byl u odvolacího správního orgánu evidován 

dne 15.3. 2012, jelikož však odvolání směřovalo také proti stanovisku dotčeného orgánu, bylo postoupeno 

správnímu orgánu nadřízenému správnímu orgánu příslušnému k vydání napadeného stanoviska.  

Podle § 81 odst. 1 správního řádu může účastník řízení proti rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon 

nestanoví jinak. Odvoláním lze podle § 82 odst.1 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. Odvolatelé byli účastníky 

řízení ve věci, odvolání jsou tedy přípustná. Dále odvolací správní orgán zkoumal, zda odvolání bylo podáno 

v zákonné lhůtě. Podle § 83 odst. 1 správního řádu činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

Odvolací správní orgán ze spisu zjistil, že rozhodnutí bylo doručeno Mgr. Rudolfovi Krejčíkovi, který je 

v řízení zastoupen JUDr. Jaroslavem Trunečkem dne 20. 1. 2012 a odvolání bylo podáno dne 2. 2. 2012, 

odvolání je včasné. Boženě Gishüblové, kterou zastupuje Mgr. Rudolf Krejčík, advokát, bylo rozhodnutí 

doručeno dne 20.1.2012 a odvolání bylo podáno dne 2. 2. 2012, odvolání je včasné. Markovi Schneiderovi bylo 

rozhodnutí doručeno dne 24.1.2012 a odvolání bylo podáno dne 2. 2. 2012, odvolání je včasné. Naděždě 

Schneiderové bylo rozhodnutí doručeno dne 20.1.2012 a odvolání bylo podáno dne 13. 2. 2012, odvolání je 

včasné. Ing. Anna Krejčíková, kterou zastupuje Ing. Jan Kašpar, obdržela rozhodnutí dne 30. 1. 2012, odvolání 

bylo podané dne 3. 2. 2012, odvolání je včasné. Občanské sdružení „NEBOJSE“, zastoupené Ing. Lubošem 

Veselým, obdrželo rozhodnutí dne 26. 1. 2012 a odvolání bylo podáno dne 3. 2. 2012, odvolání je včasné. 

Podle § 90 odst. 5 správního řádu neshledá-li odvolací správní orgán důvod pro postup podle odstavců 1 

až 4, odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí. 
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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 předloženého spisového materiálu odvolací správní orgán zjistil, že žádost o vydání územního 

rozhodnutí a stavebního povolení byla dodána dne 27. 6. 2011. Usnesením ze dne  30. 6. 2011 byla obě řízení 

spojena. Opatřením ze dne 30. 6. 2011 oznámil stavební úřad zahájení územního a stavebního řízení a nařídil 

k projednání žádosti veřejné ústní projednání na 2. 8. 2011. Dne 21. 7. 2011 občanské řízení „Nebojse“ 

oznámilo, že požaduje být účastníkem tohoto řízení a předložilo plnou moc, na základě které pověřilo 

zastupováním Ing. Luboše Veselého. Dne 26. 7. 2012 rozhodl stavební úřad usnesením o zařazení občanského 

sdružení „Nebojse“ do okruhu účastníků řízení. Dne 29. 7. 2011 byla předložena plná moc k zastupování Mgr. 

Rudolfa Krejčíka JUDr. Jaroslavem Trunečkem. Dále je ve spisovém materiálu založena plná moc, kterou je 

zmocněn Ing. Jan Kašpar zastupovat Annu Krejčíkovou v řízení ve věci. Dne 27. 7. 2011 byla současně 

s námitkou účastníka řízení, podanou Boženou Gishüblovou, předložena také plná moc k zastupování této 

účastníce řízení Mgr. Rudolfem Krejčíkem. Dne 2. 6. 2011 proběhlo ústní projednání návrhu, o kterém byl 

sepsán protokol. Na podkladě připomínek účastníků řízení vyzval stavební úřad stavebníka k doplnění podkladů           

pro rozhodnutí a řízení usnesením ze dne 22. 8. 2011 přerušil. Dne 15. 11. 2011 oznámil stavební úřad opět 

zahájení územního a stavebního řízení a opakovaně pozval k veřejnému ústním jednání, které se konalo dne    

20. 12. 2012. Ze skutečnosti, že stavební úřad  nařídil opakované veřejné ústní jednání je zřejmé, že reagoval          

na oprávněné námitky odvolatelů, kteří uvedli, že stavebník nesplnil povinnost zveřejnění informace o svém 

záměru na  vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má jeho záměr uskutečnit v 

souladu s ustanovením § 87 stavebního zákona. V tomto opatření ze dne 15. 11. 2011 je záměr stavebníka 

nazvaný „rekonstrukce oplocení areálu cesta Řevnice“, podrobně popsaný. Nepřesná je pouze použitá formulace 

v části, kdy stavební úřad oznamuje zahájení společného řízení, neboť zahájení územního a stavebního řízení již 

jednou bylo oznámeno a to dne 30. 6. 2011. Správně měl stavební úřad oznámit, že v řízení bude pokračováno. 

Tato nepřesnost však nemá vliv na výsledek řízení. Dne 19. 12. 2011 byl stavební úřad účastníkem řízení 

upozorněn na nesprávné doručování, spočívající ve skutečnosti, že písemnosti nedoručuje některým právním 

zástupcům účastníků řízení. Odvolací správní orgán ze spisového materiálu zjistil, že jsou zde založeny plné 

moci, nelze však zjistit, kdy byly do spisu vloženy, jelikož nejsou uvedeny v soupisu spisu a na listinách není 

razítko podatelny s datem přijetí. Odvolací správní orgán zjistil, že plná moc, na základě které byl zastupováním 

Ing. Anny Krejčíkové pověřen Ing. Jan Kašpar, neobsahuje, zda opravňuje předmětného zástupce také                

k přebírání písemností a proto je odvolací správní orgán toho názoru, že k přebírání písemností pověřen nebyl. 

Na základě výše zjištěných skutečností má odvolací správní orgán za to, že opatření, kterým byl stanoven 

termín opakovaného ústního jednání na 20. 12. 2011 bylo Ing. Anně Krejčíkové řádně doručeno dne                

18. 11. 2011. Dále bylo z předloženého spisového materiálu zjištěno, že opatření o opakovaném ústním 

projednání nebylo doručováno JUDr. Jaroslavu Trunečkovi, který v řízení zastupoval Rudolfa Krejčíka, který se 

ale i přes toto pochybení stavebního úřadu o termínu veřejného ústního projednání včas dozvěděl a jednání se 

zúčastnil. Proto je odvolací správní orgán toho názoru, že toto pochybení nemělo vliv na výsledek řízení. 
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Z veřejného ústního jednání ze dne 20. 12. 2011 byl pořízen protokol. V tomto protokolu je mimo jiné uvedeno, 

že účastníci řízení místo stavby dobře znají a že nepožadují provést místní šetření a proto od něj bylo upuštěno. 

Následně dne 17. 1. 2012 vydal stavební úřad napadené rozhodnutí.   

K obsahu odvolání odvolací správní orgán uvádí, že nezjistil odvolateli uváděné skutečnosti, že se 

stavební úřad nevypořádal se všemi námitkami, nepochopil nebo zkreslil jejich skutečný význam, proto neúplně 

zjistil skutkový stav věci a v některých otázkách nesprávně posoudil. K odvolateli uváděnému porušení  § 87 

odst. 2 stavebního zákona odvolací správní orgán uvádí, že stavební úřad v souladu s tímto ustanovením nařídil 

opakované veřejné ústní jednání, protože stavebník (žadatel) nesplnil povinnost uvedenou v tomto ustanovení, 

tzn. nevyvěsil informaci o svém záměru. Dále odvolací správní orgán konstatuje, že opatření ze dne 15. 11. 

2011, kterým bylo nařízeno opakované veřejné ústní projednání a které bylo na místě stavby vyvěšeno, 

obsahovalo dostatečně podrobný popis stavby, ze kterého bylo možné usuzovat na architektonickou    a 

urbanistickou podobu záměru tak, jak je to požadováno v ustanovení § 87 odst. 2 stavebního zákona, kde je 

mimo jiné uvedeno, že součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze 

usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru. Z výše uvedeného vyplývá, že ne vždy je grafické 

vyjádření záměru bezpodmínečně nutnou součástí informace o záměru. Z tohoto důvodu je odvolací správní 

orgán toho názoru, že nevyvěšení grafického vyjádření záměru, při kvalitním popsání záměru v opatření, nebylo 

v tomto případě v rozporu se stavebním zákonem a nemohlo mít vliv na výsledek řízení. K části odvolání         

ve které odvolatelé uvádí, že předmětná stavba bude mít vliv na klimatické poměry, pochodu bydlení, vzhled 

zástavby, drobné živočichy atd., odvolací správní orgán uvádí, že vzhledem ke skutečnosti, že část odvolání 

směřovala do stanoviska dotčeného orgánu MěÚ Černošice, odboru životního prostředí, požádal nadřízený 

správní orgán správního orgánu příslušného k vydání o potvrzení či změnu tohoto stanoviska. Ze stanoviska 

KÚSK, odboru životního prostředí a zemědělství, vyplynulo, že předložený záměr není zásahem do žádného 

významného krajinného prvku (ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů, dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), ani zásahem do krajinného rázu (ust. § 12 odst. 2 

zákona č. 114/1992 Sb). Dále  orgán ochrany přírody Krajského úřadu upřesnil, co je dle ust. § 3 odst. 1 písm. 

b) zákona č. 114/1992 Sb., významným krajinným prvkem (VKP)  např.: lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, 

jezera, údolní nivy a dále konstatoval, že na pozemcích, na kterých je umisťována stavba, se žádné tyto VKP 

nenachází.  Dále ve svém stanovisku uvedl, že stavba oplocení je navrhovaná v zastavěné části obce, mimo 

volnou krajinu, jedná se o oplocení části areálu ze strany přilehlé k městu, podél komunikace a zároveň 

zabezpečení svahu a proto je toho názoru, že uvažovanou stavbou nebude narušena přírodní, kulturní               

ani historická charakteristika místa a že lze i konstatovat, že nebude snížena estetická a přírodní hodnota 

krajinného rázu. Závěrem orgán ochrany přírody KÚ SK uvedl, že orgán ochrany přírody a krajiny MěÚ 

Černošice požadovanou stavbu správně posoudil a vyhodnotil, tak že není negativním zásahem do krajinného 

rázu a proto vydal vyjádření č.j. ŽP/MEUC 004911/2011/Kju ze dne 25. 2. 2011. Současně se orgán ochrany 

přírody KÚ SK vyjádřil také k výskytu chráněných živočichů v předmětné lokalitě a konstatoval, že v širší 

lokalitě byl výskyt zvláště chráněných druhů živočichů (zejména obojživelníků), potvrzen, nikoliv však            

na předmětném pozemku a v jeho blízkém okolí. Proto je toho názoru, že oplocení nebude mít na populaci 

těchto živočichů negativní vliv a považuje požadavek průchodu v oplocení (přímo do komunikace) za nereálný. 
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Výše uvedené stanovisko odborného správního orgánu považoval odvolací správní orgán při svém správním 

uvážení za podstatné, jelikož potvrdilo správnost stanoviska odboru životního prostředí MěÚ Černošice, které 

bylo jedním z podkladů, ze kterých vycházel stavební úřad při svém rozhodnutí. Dále odvolací správní orgán 

uvádí, že tvrzení odvolatelů nebylo podloženo žádnými relevantními doklady. K další části odvolání, ve které 

odvolatelé uvádí, že se obávají že dešťová voda způsobí nestabilitu stavby, nebo erozi nezpevněné komunikace, 

je odvolací správní orgán toho názoru, že v současné době, tak jak je reálná situace v místě, je svah nezpevněný     

a v případě větších dešťů jistě i nestabilní. Původní oplocení je částečně již zcela rozpadlé nebo chybí zcela, 

v žádné případě nemůže kompenzovat erozi svahu podél komunikace V Úvoze, který je navíc, jak bylo 

odvolacím správním orgánem při místním šetření zjištěno, odbagrovaný a nezpevněný. Tuto skutečnost 

potvrzuje i závěr inženýrsko-geologického průzkumu, který byl v souvislosti se záměrem proveden a který je 

součástí předložené projektové dokumentace. Z tohoto průzkumu vyplývá, že poměry v prostoru oplocení 

předmětného pozemku jsou hodnoceny jako složité a to zejména s ohledem na výraznou svažitost, dále je 

konstatováno, že nově projektovanou konstrukci oplocení je nutné založit bezpečně do skladního podkladu         

a provést potřebná opatření zabraňující vodní erozi v prostoru cesty V Úvoze s tím, že detaily řešení jsou 

součástí předloženého projektu. Opěrná zeď je navíc umísťována u strmého severního svahu, který nepřevyšuje 

a následným navrženým vysvahováním terénu nemůže dojít k zastínění protilehlých pozemků. Dále odvolací 

správní orgán konstatuje, že předmětný svah je i bez provedení navrhované opěrné zdi strmý a vysoký a opěrná 

zeď ho bude zejména v dolní části pouze kopírovat a proto je odvolací správní orgán toho názoru, že jejím 

provedením nemůže dojít k změně cirkulace vzduchu, kterou by způsobila stavba. Na podkladě odborného 

posouzení a stanoviska dotčeného orgánu a s ohledem na rozsah stavby, kterou je zjednodušeně opěrná zeď 

s oplocením, dospěl odvolací správní orgán k názoru, že stavba není takového rozsahu, aby mohla ovlivnit nebo 

způsobit změnu klimatických poměrů. K zachování pohody bydlení odvolací správní orgán uvádí, že je zřejmé, 

že projednávanou opěrnou zdí bude svah zabezpečen a tím do budoucna i šíře a stav současné komunikace          

a tedy i pohoda bydlení, ke které dobrý přístup k obydlí jistě patří. K problematice vlivu stavby na chráněné 

živočichy se odvolací správní orgán již vyjadřoval viz. výše. K problematice řešení dešťových vod odvolací 

správní orgán uvádí, že tato problematika je řešena v rámci projektové dokumentace, kterou provedla společnost 

CZECH Konsult, spol. s.r.o., Holečkova 100/9, Praha 5, zodpovědný projektant Ing. Arch. Borek Strádal, ČKA 

00815, který je také za správnost a úplnost předkládané projektové dokumentace odpovědný. Součástí 

předloženého spisového materiálu je také inženýrsko – geologický průzkum a statický projekt opěrné zdi, 

včetně statického výpočtu. Naproti tomu odvolatelé pro své tvrzení neuvedli žádný relevantní důvod a ani 

neprokázali, že jsou v dané problematice odborníky. K části, která se zabývá problematikou vzhledu, velikosti, 

funkčností, nákladností a spotřebou betonu se odvolací správní orgán nebude vyjadřovat, jelikož řízení o vydání 

územního rozhodnutí a stavebního povolení je řízení návrhové, ve kterém stavební úřad rozhoduje o podaném 

návrhu, který je zcela v kompetenci vlastníka nebo toho, kdo má oprávnění s pozemkem nakládat. V této 

souvislosti odvolací správní orgán uvádí, že z výše uvedených bodů odvolání účastníků řízení, jako je např. 

obava o velkou spotřebu betonu nebo nákladnost stavby, není patrno, jak se tato konkrétní problematika dotkne 

jejich vlastnických práv nebo práv založených smlouvou nebo práva odpovídající věcnému břemenu. 

K problematice řešení dopravní obslužnosti odvolací správní orgán uvádí, že tato námitka nebyla v průběhu 

řízení vznesena, jedná se tedy o požadavek, který mohl účastník uplatnit již v průběhu řízení, ale neučinil tak. 
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Nicméně je zřejmé, že pokud v souvislosti s prováděním stavby dojde k potřebě záboru části komunikace, je 

tato problematika plně v kompetenci příslušného správního orgánu dopravy, kterým je v tomto případě Městský 

úřad Řevnice. K problematice možné podjatosti z důvodu, že nebylo vyhověno námitkám účastníka, odvolací 

správní orgán uvádí, že stavební úřad rozhoduje o námitkách účastníků řízení v souladu s § 114 stavebního 

zákona a skutečnost, že jim nevyhoví neznamená, že je podjatý. Podjatost úřední osoby řeší ustanovení               

§ 14 správního řádu, kde je uvedeno, že účastník řízení může namítat podjatost, jakmile se o ní dozví a              

to v případě, že lze důvodně přepokládat, že úřední osoba má s ohledem na svůj poměr k věci, k účastníkům 

řízení nebo jejich zástupcům takový zájem na výsledku řízení, pro nějž lze pochybovat o její nepodjatosti a je 

nutné ji vyloučit ze všech úkonů v řízení, při jejichž provádění by mohla výsledek řízení ovlivnit. V tomto 

případě byla podjatost namítána až poté, co bylo vydáno rozhodnutí, kterým nebylo účastníkům řízení 

vyhověno, tedy tehdy, když již nemohla úřední osoba nijak výsledek řízení ovlivnit, jelikož rozhodnutí ve věci 

již bylo vydané. Proto nelze tento bod odvolání klasifikovat jako námitku podjatosti vznesenou v souladu s 

ustanovením     § 14 správního řádu.   

K obsahu odvolání občanského sdružení, které uvedlo, že stavební úřad v řízení nesprávně doručoval, 

odvolací správní orgán uvádí, že dal za pravdu odvolateli a k tomuto nedostatku se vyjádřil již výše. K části, ve 

které tento odvolatel uvádí, že nebylo dodrženo ustanovení § 87 odst. 2 stavebního zákona spočívající 

v nevyvěšení grafické informace, odvolací správní orgán uvádí, že k této problematice se již vyjádřil viz. výše. 

Ke skutečnosti, že stavební úřad vydal rozhodnutí na základě vyjádření dotčených orgánů, která byla vydána 

ještě před zahájením řízení, konkrétně odboru životního prostředí Městského úřadu Černošice, odboru ochrany 

přírody, odvolací správní orgán uvádí, že toto stanovisko bylo předáno k posouzení nadřízenému správnímu 

orgánu, který předmětné stanovisko vydával, Krajskému úřadu, odboru životního prostředí, který předmětné 

stanovisko posoudil jako správné a současně se vyjádřil  i k problematice výskytu chráněných druhů, ničení 

životního prostředí a k otázce zásahu do krajinného rázu, včetně vysvětlující části, co je krajinným rázem dle 

zákona, vše podrobněji popsáno viz. výše. K části odvolání týkající se pohody bydlení, požadavku na změnu 

stavby v jiné cenové relaci a provedení, názoru odvolatele na práva stavebníka a způsob hospodaření se 

svěřeným majetkem, stejně tak k požadavku odvolatele, aby stavebník vysvětlil, proč chce stavbu provádět, se 

odvolací správní orgán vyjadřoval již výše. K názoru odvolatele, že stavbou dojde k zásahu do vlastnických 

práv vlastníků přilehlých nemovitostí, odvolací správní orgán uvádí, že odvolatel toto své stanovisko nijak 

nezdůvodnil, z předloženého spisového materiálu taková skutečnost nevyplývá a stavba je umisťována na 

pozemku stavebníka. K bodu, ve kterém odvolatel uvádí, že dospěl k názoru, že stavební úřad není nestranný, 

jelikož nevyhověl námitkám účastníků, odvolací správní orgán uvádí, že se touto problematikou zabýval 

podrobně, viz. výše a že skutečnost, že stavební úřad vypořádá námitky účastníků negativně nezakládá důvod 

pro předání řízení jinému správnímu orgánu.  

K odvolání Marka Schneidera, odvolací správní orgán uvádí, že k požadavku  předání řízení jinému 

správnímu orgánu z důvodů, že odvolatel nepovažuje stavební úřad za nestranný, jelikož nevyhověl námitkám 

účastníků řízení, se vyjadřoval viz. výše.  K bodům odvolání, ve kterých odvolatel uvádí, že řízení obnáší řadu 

vad (bez udání konkrétních důvodů), upozornění na skutečnost, že nebylo vyvěšeno grafické znázornění a 
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nebylo řádně doručováno některým zmocněncům, odvolací správní orgán uvádí, že se ke všem těmto bodům 

odvolání již vyjadřoval, viz. výše. 

Odvolání Boženy Gishüblové, zastoupené Mgr. Rudolfem Krejčíkem je obsahově shodné s předchozími 

odvoláními, ke kterým se odvolací správní orgán již vyjádřil, viz. výše.  

Odvolání Naděždy Schneiderové je ve většině bodů totožné s odvoláními ostatních odvolatelů, ke 

kterým se odvolací správní orgán vyjadřoval viz. výše. K problematice hospodaření s majetkem státu a citace 

z článku deníku MF Dnes se odvolací správní orgán nebude vyjadřovat, jelikož se tato problematika netýká 

projednávané věci.   

K obsahu odvolání Ing. Anny Krejčíkové, která uvedla, že nebyla vyrozuměna o jednání dne                

20. 12. 2011 a proto se nemohla jednání zúčastnit, odvolací správní orgán uvádí, že se touto skutečností 

zabýval, viz. výše a že zjistil, že oznámení o konání opakovaného veřejného ústního jednání jí bylo oznámeno 

dne 18.11. 2011, její zástupce v rámci plné moci nebyl pověřen přebíráním listin a tudíž odvolací správní orgán 

nevyhodnotil dosílání jako nesprávné. K názoru odvolatelky, že nebylo projednáno územní řízení na umístění 

stavby odvolací správní orgán uvádí, že jedním z projednávaných řízení bylo řízení o vydání územního 

rozhodnutí. Co je předmětem projednávaného řízení bylo v každé písemnosti dosílané v rámci řízení vždy 

uvedeno, proto odvolací správní orgán považuje úvahu odvolatelky za nedůvodnou. Ostatní části odvolání jsou 

obsahově stejné s ostatními odvolateli a odvolací správní orgán se jimi již zabýval viz. výše.  

Odvolací správní orgán stanovil okruh účastníků řízení shodně se stavebním úřadem  Účastníky řízení 

jsou: Diagnostický ústav, dětský domov se školou, dětský domov, středisko výchovné péče, Josef Trachta, 

Alexandra Lochmanová, RNDr. Michal Resl, Marie Reslová, Ing. Jiří Pondělíček, Mgr. Rudolf Krejčík, 

advokát, Božena Gishüblová, Marek Schneider, Naděžda Schneiderová, Martina Podlipná, Ing. Miroslav Bolart, 

Ing. arch. Pavel Horák, ČEZ Distribuce, a.s., RWE, Distribuční služby, EKOS Řevnice spol. s r.o., Telefonica 

O2 Czech Republic, a.s., město Řevnice, Ing. Anna Krejčíková, Občanské sdružení "NEBOJSE". 

Námitky odvolatelů byly vyvráceny a odvolací správní orgán jim z uvedených důvodů nemohl 

přisvědčit. V postupu stavebního úřadu zjistil odvolací správní orgán vady, které nemůžou mít vliv na soulad 

napadeného rozhodnutí s právními předpisy, proto k nim podle ustanovení § 89 odst. 2 správního řádu při 

vydání rozhodnutí nepřihlížel a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. 

P o u č e n í 

Proti rozhodnutí o odvolání se podle § 91 odst. 1 správního řádu nelze dále odvolat. 

 

 

Monika Pelzová 

odborný referent 

                      otisk úředního razítka 
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 Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

 

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 

 

 Dále se doručuje k vyvěšení a s žádostí o sdělení data vyvěšení a sejmutí: 

Městský úřad Řevnice  

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kanceláře ředitele   

 

Obdrží: 

- účastníci územního řízení uvedení v ustanovení § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou  

- účastníci řízení podle 109 stavebního zákona (dodejky) 

Diagnostický ústav, děts. domov se školou, děts. domov, střed. vých. péče, Pražská č. p. 151,  Dobřichovice 

Josef Trachta, V. P. Čkalova č.p. 396/5, 160 00  Praha 6-Bubeneč 

Alexandra Lochmanová, Ch. de la Source č.p. 39, 1032  Romanel-sur-Lausanne, Switzerland 

RNDr. Michal Resl, V Úvoze č.p. 1092, 252 30  Řevnice 

Marie Reslová, V Úvoze č.p. 1092, 252 30  Řevnice 

Ing. Jiří Pondělíček, Římská č.p. 2135/45, 120 00  Praha 2-Vinohrady 

Mgr. Rudolf Krejčík, advokát, nám. Krále Jiřího z Poděbrad č.p. 24, 252 30  Řevnice, zast. Boženu 

Gishüblovou,, Staré Město 916, 110 00  Praha 1 

JUDr. Jaroslav Truneček, Pleskotova č.p. 1698, 263 01  Dobříš, zast. Mgr. Rudolfa Krejčíka, nám. Krále Jiřího 

z Poděbrad č.p. 24, 252 30  Řevnice 

Ing. Anna Krejčíková, Školní 299, 252 30 Řevnice 

Marek Schneider, Mülheimerstr č.p. 400, 63075  Offenbach/N, Germany 

Naděžda Schneiderová, Sochorova č.p. 482, 252 30  Řevnice 

Martina Podlipná, J. Štulíka č.p. 234, 252 45  Zvole u Prahy 

Ing. Miroslav Bolart, Sádecká č.p. 514, 252 30  Řevnice 

Ing. arch. Pavel Horák, Na Bendovce č.p. 106/26, Praha 8-Bohnice, 181 00  Praha 81 

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy, sídlo: Teplická č.p. 874/8, 405 02  Děčín 2 

RWE, Distribuční služby, IDDS: jnnyjs6 

EKOS Řevnice spol. s r.o., IDDS: 8eb3dnm, sídlo: Na Bořích č.p. 1077, 252 30  Řevnice 

Telefonica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h, sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, Michle, 140 22  Praha 4 

Město Řevnice, IDDS: t8fbbrn,  sídlo: nám. Krále Jiřího z Poděbrad č.p. 74, 252 30  Řevnice 

Ing. Jan Kašpar, Pod hájem, 150 00  Praha 5 

Ing. Luboš Veselý, Práčská č.p. 1881/14, Praha 10-Záběhlice, 106 00  Praha 106  

ostatní:MěÚ Řevnice, stavební úřad, IDDS: t8fbbrn, sídlo: nám. Krále Jiřího z Poděbrad č.p. 74, Řevnice 

Co: spis KÚ 
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