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Městský úřad Řevnice,  
stavební úřad 
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74 
252 30  Řevnice 

 

 
 

USNESENÍ 

 

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

orgán příslušný podle § 178 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podle § 80 odst. 4 

písm. d) citovaného předpisu,   p r o d l u ž u j e   zákonnou  lhůtu pro vydání rozhodnutí  Městskému 

úřadu Řevnice, stavebnímu úřadu, ve věci uložení povinnosti těm, kteří  mají  vlastnická nebo jiná věcná 

práva k sousedním pozemkům či stavbám na nich: Mgr. Evě Zámečníkové, Pod Třebešínem č.p. 2361/7, 100 00  

Praha 10, kterou  zastupuje Zdeněk Zámečník, Pod Třebešínem č.p. 2361/7, 100 00 Praha 10, aby umožnili 

provedení prací: odstranění betonového schodiště a betonové podesty u  RCH ev. č. 367 v obci Lety ze svého 

pozemku parc. č. 1564 v katastrálním území Lety u Dobřichovic nebo staveb na nich ve prospěch:  

Lenky Soukupové, Topasová č.p. 860/41, Radotín, 153 00 Praha 512, kterou zastupuje Jaroslav Malčánek, 

Tichonická 1059/27, 104 00 Praha 4, do dne  15. 8. 2013. 

 

O d ů v o d n ě n í 

Správní orgán se z Vašeho podání ze dne 5. 6. 2013 dozvěděl, že zástupce účastníka řízení paní   

Mgr. Evy Zámečníkové pan Zdeněk Zámečník se dne 10. 4. 2013 dostavil na Váš úřad s žádostí o odložení 

vydání rozhodnutí ve věci z důvodu odcestování do zahraničí v období od 24. 4. 2013 do 15. 7. 2013. Váš úřad 

je ve věci vydání rozhodnutí o uložení povinnosti nečinný, neboť jste podle ustanovení § 71 odst. 3 správního 

řádu v zákonné lhůtě nevydali rozhodnutí ve věci. Z tohoto důvodu Vám krajský úřad prodloužil lhůtu  

pro vydání rozhodnutí jak shora uvedeno. 

P o u č e n í 

Proti tomuto usnesení se mohou účastníci řízení uvedení v § 27 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 

dnů ode dne jeho oznámení na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor územně a stavebně správní, 
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Staroměstské nám. 6, 110 15  Praha 1, podáním učiněným u zdejšího správního orgánu. Odvolání bude 

postoupeno Ministerstvu pro místní rozvoj ČR k rozhodnutí. 

 Odvolání proti usnesení nemá v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. 

 

 

   Ing. arch. Jana Valešová 

    odborný referent 

           otisk úředního razítka 

 

 

Doručí se (dodejky): 

Městský úřad Řevnice, stavební úřad, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30  Řevnice 

 

Účastníci podle § 27 odst. 1 správního řádu  

Mgr. Eva Zámečníková, Pod Třebešínem č.p. 2361/7, 100 00 Praha 10, kterou  zastupuje Zdeněk Zámečník, 

Pod Třebešínem č.p. 2361/7, 100 00 Praha 10 

Lenka Soukupová, Topasová č.p. 860/41, Radotín, 153 00 Praha 512, kterou zastupuje Jaroslav Malčánek, 

Tichonická 1059/27, 104 00 Praha 4 

 

Ostatní účastníci – veřejnou vyhláškou: 

Zdeněk Zámečník. 

 

 

Toto usnesení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

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

 

 

 

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

 

Dále se doručuje  

1. 2 x Městský úřad Řevnice k vyvěšení  

2. 1 x Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kanceláře ředitele   

Co:  spis KÚ, spis SÚ 
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