
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Č.j.: MBE/8324/2013/VÝST-BoM V Berouně dne 7. března 2013 
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 
 
 

R  O  Z  H  O  D  N  U  T  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, ve znění účinném do 31.12.2012 (dále jen 
"stavební zákon") 

   
1) Na základě § 92 stavebního zákona vydává 

ú z e m n í  r o z h o d n u t í  

na stavbu: bytový dům se sedmi bytovými jednotkami (nyní s pěti bytovými jednotkami) na pozemku 
pozemková parcela číslo 161 (zastavěná plocha a nádvoří), 162 (zahrada) v katastrálním území 
Řevnice. 

 
Stavba obsahuje: 
1. Stavba bytového domu se zastavěnou plochou 123 m2 je navržena na prodlouženém půdorysu 

původního rodinného domu č.p. 50. Objekt bytového domu bude zastřešen sedlovou střechou 
s jednoduchým dřevěným krovem ve sklonu 35°. Výška čtyřpodlažní stavby k hřebeni bude 11,09 m 
nad úrovní terénu pozemku stavební parcela číslo 160 a 12,9 m nad podlahou 1. NP bytového domu. 
Vjezd osobních automobilů na dvůr - pozemek č. 161, 162 je navržen průjezdem skrz 1.NP objektu 
bytového domu z účelové komunikace (slepá ulice z ulice Berounská) z pozemku číslo 185/3. Vjezd 
do průjezdu objektu v šíři 2,8 m bude zajištěno ohbím obvodové stěny bytového domu a postupným 
svažováním příjezdové komunikace. 

2. Jímka na dešťové vody o rozměrech 2 x 6 x 1 m bude z vodotěsného betonu s kapacitou 10,5 m3. 
 

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky: 

1.  Stavba bude umístěna na pozemku pozemková parcela číslo 161, 162 v katastrálním území Řevnice, 
jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:200, který je po nabytí právní moci nedílnou součástí 
tohoto rozhodnutí.  

2. Bytový dům bude umístěn na prodlouženém půdorysu nyní již odstraněného rodinného domu č.p. 50 a 
to na společné hranici s pozemkem stavební parcela číslo 160, kde se nachází opěrná zeď z původního 
rodinného domu v délce 7,9 m. Dále objekt kopíruje hranici pozemku parcelní číslo 185/3 v délce 15,3 m  
a pozemek parcelní číslo 1231/11 v délce 7,9 m. 

3. Jímka na dešťové vody 2 x 6 x 1 m z vodotěsného betonu bude umístěna na pozemku 162 v minimální 
vzdálenosti 3 m od společné hranice s pozemkem 1231 a v min. vzdálenosti 4,6 m od společné hranice 
s pozemkem stavební parcela číslo 166. 
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4. Vjezd osobních automobilů na pozemek č. 161, 162 bude zajištěn průjezdem skrz objekt bytového domu 
z účelové komunikace (slepá ulice z ulice Berounská) z pozemku číslo 185/3.  

5. Objekt bude napojen na stávající přípojky – voda, plyn, elektro. Splaškové odpadní vody budou zaústěny 
do stávající přečerpací šachty umístěné na pozemku 161, která je napojena na stávající kanalizační 
přípojku. Dešťové vody budou likvidovány v navržené podzemní jímce s kapacitou 10,5 m3, která bude 
opatřená čerpadlem pro zavlažování zahrady. Přebytek vod bude řešen odvozem. 

6. Budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území. 

 

 Účastníkem je dle § 27 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"): Domovia Řevnice, s.r.o., IČ 28975791, Sochorova č.p.  1090, 
252 30  Řevnice. 
 

 

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: 
 
Stavební úřad zamítl tyto námitky:  

Námitky paní Bc. Michaely Sudkové. 

Úprava projektové dokumentace bytového domu spočívá, v tom, že byly odstraněny dvoje vstupní dveře 
do bytů. Veškeré ostatní dispozice, výška i hmota domu zůstává stejná. Investor zde nerespektuje 
rozhodnutí krajského úřadu. Krajský úřad konstatuje, že již současná zástavba je velmi stísněná a plánovaný 
bytový dům je „….objemově i svou kapacitou zcela nepřiměřený danému pozemku a architektonickému a 
urbanistickému charakteru území. Jeho umístění není v souladu s požadavky § 90 stavebního zákona.“ 
Investor toto stanovisko nerespektuje. 

Stále platí, že záměr investora postavit bytový dům v Berounské č.p. 50 není v souladu s územním 
plánem z následujících důvodů: 

Po zbourání rodinného domu má na tomto pozemku vyrůst novostavba obytného domu se 4. NP (3.NP a 
podkroví) s pěti bytovými jednotkami. Tím by došlo k navýšení nemovitosti o cca 3,5 m, značnému 
rozšíření zastavěné plochy a dramatickému navýšení plochy obytné, obytných jednotek a tím i počtu 
bydlících. Infrastruktura, zejména přístupová cesta a parkovací plochy, není takovému zatížení 
dimenzována. 
Plánovaná stavba je v rozporu s územním plánem, změna č. 2 čl. 2 odst. 2 (zde je uvedeno, že v ploše 
městského centra mají být stavby nové jako náhrada stávajících staveb a v omezeném rozsahu 
zahušťování současné struktury). V tomto případě nejde o plnohodnotnou náhradu bývalé stavby z výše 
uvedených důvodů. Mnohonásobné zahuštění nelze považovat za „omezený rozsah“ zahuštění a 
způsobilo by v daném místě velmi obtížnou situaci z hlediska dopravní obslužnosti stavby, parkování, 
odvozu odpadků, apod. V téže pasáži se hovoří o tom, že všechny zásahy do území se budou 
posuzovat z hlediska „… posílení celkové kulturnosti“. Toto plánované zahuštění nelze považovat 
za posílení kulturnosti území. 
Zastavěná plocha se zvětšuje rozšířením půdorysu domu, stavbou parkovacích stání/garáží a 
zpevněnými plochami více než dvojnásobně. To nelze považovat za „omezený rozsah“ zahuštění. 
Hmota domu se oproti původnímu zvyšuje cca dvojnásobně. Ani to nelze považovat za „omezený 
rozsah“ zahuštění.  
Plánovaná stavba je v rozporu s územním plánem, změna č. 2 čl. 2 odst. 6. Zde je uvedeno, že má být 
dodrženo měřítko souboru existujících staveb, zvýšení stavby a zvětšení zastavěné plochy ruší 
dosavadní harmonii a již zmiňované měřítko uvedené v územním plánu. 
Plánovaná stavba je v rozporu s územním plánem, změna č. 2 čl. 2 odst. 7. Stavba zahrnuje vybudování 
zpevněných ploch a garáží v místě, kde byla zahrada. 
V územním plánu po změně číslo 1 byly pro toto území nastaveny max. přípustné výšky domů (2.NP + 
podkroví) a zastavěnosti území (30%) a byly vydány vyhláškou č. 2/2005. Provedení změny územního 
plánu č. 2 tato omezení nezrušila ani nezměnila, pouze definovala nové území, jehož využití se řídí 
dalšími podmínkami ve změně číslo 2 uvedenými. Proto jsou tato omezení výšky a zastavěnosti stále 
platná. Navrhovaná stavba obytného domu tato omezení nerespektuje a je proto v rozporu s územním 
plánem. 

 
23.7.2010 bylo Městských úřadem V Řevnicích povoleno dopravní připojení nemovitosti cestou 

od Berounské ulice. Tato cesta byla dříve využívána jako pěší ke vstupní brance rodinného domu (pozemek 
neměl vjezd pro vozidla). Cesta nesplňuje požadavky dopravní obslužnosti obytného domu, pokud by byla 
užívána jako přístupová pro motorová vozidla. Uvedené povolení je v rozporu s platnou legislativou. Zde 
ve zkratce uvádím hlavní důvody neplatnosti. Již dříve byl předložen posudek autorizované firmy – atelieru 
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Promika, kde jsou i rozpory s legislativou detailně popsány. Tento fakt významně ovlivňuje celé řešení 
plánované nemovitosti. 

Investor předložil potvrzení města o zatřídění příjezdové komunikace jako komunikace účelové. Toto 
tvrzení je chybné, neboť město má pasport komunikací, kde je ulice Berounská zatříděna jako místní. 
V příloze je kopie pasportu komunikace Berounská. 
Investor předložil posudek firmy Buldix, který je v mnohých aspektech chybný. Jako argumentaci 
přikládám reakci Atelieru Promika na tento posudek. 
Komunikace je široká 3,6 – 3,7 metrů (od zdi domu k plotové zdi). Tato šířka nesplňuje požadavky 
kladené na obousměrnou komunikaci. Komunikace nemá obratiště ani výhybny, kde by se vozidla mohla 
míjet. 
Vjezd do ulice Berounské nemá dostatečné rozhledové trojúhelníky. Vjezd do ulice je v místě, kde 
z jedné strany je dům s pravoúhlými stěnami podél chodníku a předmětné cesty. Z druhé strany je 
obdobná situace se zděným plotem. Tyto objekty zamezují výhledu při vjíždění na chodník z ulice 
Berounské, který je nutné přejet, a tím by byli ohrožováni chodci. 
Vjíždění do a současné vyjíždění z přístupové cesty kolmé na Berounskou ulici nelze provést bez 
porušení dopravních předpisů. 
Na předmětné cestě není veřejné osvětlení. 
Povolení Městského úřadu v Řevnicích k používání cesty jako přístupové nesplňuje formální náležitosti a 
nebylo řádně projednáno s příslušnými orgány. Jedná se o nulitní právní fakt. 
 

Výšková studie je zpracována nepřesně. Nejsou uvedeny výškové kóty č.p. 277 a č.p. 58. Pokud je 
severní roh domu č.p. 58 ve výšce, pak hřeben č.p. 277 nebude mít více, než 7,7 m. Přitom v dokumentaci 
je uvedena výška větší, než 8 m. Ve vztahu s domy v ulici V potočině není hmota ani výška stavby vůbec 
řešena, ani pohled z této strany není k dispozici. Žádám, aby byly řešeny výškové a hmotové poměry 
v souvislosti s celým územím, do kterého je stavba plánována, tedy i se stavbami v ulici Potočině a 
s poměry, které jsou na této straně domu dány. 

Výšková studie je nepřesná. Výška domu č.p. 277 je ve studii o cca 0,5 m vyšší, než ve skutečnosti. 
Stejná situace je u výšky domu č.p. 58. Podle studie je jeho výška nad úrovní 10,49 m, ve skutečnosti o cca 
0,5 nižší. Studie se tak snaží zkreslovat skutečné výškové poměry. Studie neobsahuje kóty okolních domů. 
V tomto směru nebyla dokumentace upravena a nerespektuje tak zdůvodnění rozhodnutí krajského úřadu 
č.j. 044332/2012/KUSK. 

Dispoziční řešení novostavby nerespektuje potřebné odstupy stavby ke hranici pozemku. Požaduji 
dodržení odstupů plánovaných staveb (domu i garáží) od hrany mého pozemku podle platné legislativy.  

Do dokumentace byl vložen dokument p. Starčeviče, který by mohl vést k domněnce, že město Řevnice 
se stavbou domu souhlasí. To však není pravda. Stavební komise města i městská rada zastává stanovisko, 
že dům není pro výstavbu v tomto místě vhodný a je v rozporu s územním plánem města. Do dokumentace 
bylo přidáno stanovisko p. Starčeviče, který novostavbu hodnotí, že je v souladu s územním plánem a je 
vhodná. Během mojí návštěvy na SÚ Beroun mi pracovnice SÚ pí. Kopecká vysvětlovala, že stanovisko 
pana Starčeviče je pro ni důležitější, než stanovisko krajského úřadu, který konstatuje, že objekt je do této 
lokality nevhodný. Proto si dovoluji připomenout, že p. Starčevič je v této věci pouze ekonomický subjekt, 
který za své stanovisko dostal od investora zaplaceno. 
 

Námitka Města Řevnice. 

Město Řevnice trvá na původním vyjádření Rady města ze dne 10.12.2010, kdy souhlasí s vyjádřením 
stavební komise, nesouhlasí se stavbou BD v ulici Berounská. Rada je názoru, že neodpovídá podmínkám 
územního plánu. 

 
 

Stavební úřad vyhověl těmto námitkám: 

Námitky paní Bc. Michaely Sudkové. 
Není řešen spad sněhu ze střechy domu na můj pozemek. V tomto směru nebyla dokumentace nijak 

upravena a nerespektuje tak zdůvodnění rozhodnutí krajského úřadu č.j. 044332/2012/KUSK. 
Pro studii oslunění je uvažována výška domu č.p. 58 více než 10,5m. Ve studii oslunění je však 

uvažována výšková hladina 9 m. Spolu s chybnými výškami ve výškové studii dochází k nepřesnosti 
ve výpočtu oslunění domu. Studie nebere v potaz vliv dalších okolních staveb v ulici Komenského, které jsou 
umístěny výrazně výše a celkovou situaci tak ovlivňují. Tímto je studie oslunění neprůkazná. 
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2) Na základě § 115 stavebního zákona vydává 

s t a v e b n í  p o v o l e n í  

na stavbu: bytový dům se sedmi bytovými jednotkami (nyní s pěti bytovými jednotkami) na pozemku 
pozemková parcela číslo 161, 162 v katastrálním území Řevnice. 

 

Stavba obsahuje: 
Stavba bytového domu je čtyřpodlažní, s těmito objemovými parametry: podlahová plocha = 336 m2, 
obestavěný prostor = 873,7 m3. Objekt bude zastřešen sedlovou střechou s jednoduchým dřevěným krovem 
se sklonu 35°. Krytina střechy je navržena TiZn plech. 
Bytový dům s pěti bytovými jednotkami obsahuje:  
V 1. NP se nachází vstup z ulice do průjezdu, který současně slouží jako ochrana před povětrností. Po levé 
straně průjezdu je samostatný vstup do garsoniéry, vedoucí do zádveří a pak dále buď do obytné místnosti 
s kuchyňským koutem nebo do koupelny kombinované s WC. Po pravé straně průjezdu je vchod 
do vlastního bytového domu. Následuje předsíň a pak hala. Ta slouží jako centrální komunikační prostor a 
vstupuje se z ní na schodiště do vyšších pater bytového domu, či do dveřmi oddělené části se sklepy 
pro jednotlivé bytové jednotky v podobě ocelových cel. V této sekci se také nachází úklidová místnost. Dále 
je z haly přístupná kočárkárna.  
Ve 2. NP se nachází byt 5+kk chodba a schodiště. Ve 3. NP je navržen byt 3+kk a 1+kk, dále chodba a 
schodiště. 4. NP je identické s 2. NP tzn. 5+kk s chodbou a schodištěm. 
Celý objekt bude zásobován z městského vodovodu, napojením ze stávající přípojky na vodovodní řad. 
Ze stávající STL plynovodní přípojky, ukončené v nice fasádě domu, bude bytový dům zásoben plynem. 
Stavba bude vytápěna systémem etážového vytápění jednotlivých bytových jednotek vlastními plynovým 
kombi kotlem jako zdrojem energie. Ze stávající elektroměrové skříně bude dům napojen na zdroj elektrické 
energie. Splaškové odpadní vody budou zaústěny do stávající přečerpávací šachty umístěné na pozemku 
161, která je napojena na stávající kanalizační přípojku. Dešťové vody budou likvidovány v podzemní jímce 
s kapacitou 10,5 m3, která bude opatřená čerpadlem pro zavlažování zahrady. Přebytek vod bude řešen 
odvozem. 
 

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala 
12/2012 Projekce Elektro a MaR, zodpovědný projektant Ing. arch. Jolana Fritschová, ČKA – 02 560 a 
která je přílohou tohoto rozhodnutí; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení 
stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby 
provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této 
dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně 
vlivů na životní prostředí. 

2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem. 

3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických 
zařízení na stavbě, zejména zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a zajistit ochranu 
zdraví a života osob na staveništi. 

4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby, v platném znění. 

5. Stavbou, její údržbou nesmí být způsobeny škody na sousedních nemovitostech. 
6. Časový plán: stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

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

8. Stavba bude prováděna dodavatelsky – dodavatel stavby bude stavebnímu úřadu oznámen 
před zahájením stavby, stavebník předloží jeho prohlášení či smlouvu o provedení stavby. 

9. Při provádění stavby je stavebník podle § 152 odst. 3 stavebního zákona povinen zejména oznámit 
stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude 
stavbu provádět a změny v těchto skutečnostech neprodleně oznámit stavebnímu úřadu. 
Před zahájením stavby je stavebník dále povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště 
štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do doby dokončení stavby. Dále je povinen zajistit, aby 
na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se 
prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie. Stavebník je dále povinen ohlašovat 
stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby a umožnit provedení kontrolní 
prohlídky. Dále je stavebník povinen stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, 
které ohrožují životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby.   
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10. Před termínem zahájení stavby, stavebník stavebnímu úřadu v Berouně předloží projektovou 
dokumentaci pro provádění stavby dle platných vyhlášek. 

11. Investor je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník podle § 157 stavebního zákona). 
Do stavebního deníku se zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby, případně jednoduchý 
záznam o stavbě. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby, 
u stavby prováděné svépomocí stavebník. Po dokončení stavby předá její zhotovitel originál stavebního 
deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě stavebníkovi. 

12. Při nedodržení projektového řešení se stavebník - investor vystavuje nebezpečí postihu finančními 
sankcemi dle § 178 - § 183 stavebního zákona. 

13. Před zahájením zemních prací je stavebník - investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních i 
nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. 

14. Práce na staveništích, při kterých by hluk překračoval hranici 50 dB (max. 60 dB), nesmí být prováděny 
v době od 22:00 do 06:00 hodin. 

15. Stavbou, jejím provozem a údržbou nesmí být rušen telefonní a telegrafní provoz, příjem rozhlasu a 
televize. 

16. V průběhu stavby musí investor zajistit udržování navazujících komunikací v čistotě, zejména v době 
zhoršených povětrnostních podmínek. 

17. Po ukončení stavby bude přístupová účelová komunikace uvedena do původního stavu.   
18. Stavebník a organizace provádějící stavbu nebo zabezpečující její přípravu či provádějící jiné práce 

ohlásí orgánu státní památkové péče nebo orgánu státní ochrany přírody nálezy kulturně cenných 
předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, jakož i archeologické nálezy a učiní nezbytná 
opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.  

19. Materiál a všechny součásti použité na stavbě musí odpovídat dovoleným namáháním. Všichni 
zaměstnanci určení k práci na stavbě musí být prokazatelně obeznámeni a poučeni o bezpečnosti 
práce. 

20. Zařízení na staveništi, pomocné konstrukce a jiná technická zařízení musí být bezpečná. Zařízení 
staveniště bude na pozemku stavebníka a provoz stavby bude zajištěn v souladu s § 24e odst. 1 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

21. Odpady vzniklé při realizaci stavby lze ukládat na vhodném místě na pozemku stavebníka a následně 
s ním nakládat podle zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech. 

22. Při výstavbě nebo přestavbě budov se musí postupovat tak, aby v pobytové místnosti nebyla 
ekvivalentní objemová aktivita radonu v průměru za rok větší než 100 Bq/m3. Tento požadavek se 
považuje za splněný, jsou-li budovy postaveny na území s nízkým radonovým rizikem, ze stavebních 
materiálů s hmotností aktivitou 226 Ra menší než 120 Bq/kg a jsou zásobovány pouze vodou 
s objemovou aktivitou menší než 50 kBq/m3. Stavební materiály, jejichž hmotnostní aktivita 226 Ra je větší  
než 120 Bq/Kg lze pro stavby, ve kterých mohou být pobytové místnosti, používat jen se souhlasem 
krajského hygienika. 

23. Stavebník splní podmínky stanoviska EKOS Řevnice, spol. s.r.o. pověřený MěÚ Řevnice správou 
místních komunikací ze dne 22.7.2010, č.j.: 135/2010 a vyjádření provozovatele kanalizace a vodovodu 
EKOS Řevnice s.r.o. ze dne 15.9.2010. 

24. Budou splněny připomínky a předpoklady stanoviska MěÚ Černošice, odbor ŽP ze dne 17.8.2010, č.j.: 
ŽP/MEUC – 038607/2010/Jich a ze dne 7.11.2012, č.j.: HSKL 8528-15/2010-PCNP: 

- Vodoprávní úřad: 

a) Musí být provedena nová zkouška těsnosti čerpací jímky splaškových vod. Atest vodotěsnosti 
předloží stavebník spolu s oznámením záměru započít s užíváním stavby nebo spolu se žádostí 
o vydání kolaudačního souhlasu stavebnímu úřadu. Čerpací jímka odpadních vod pro bytový 
dům musí mít referenční prostor pro případ poruchy čerpadla nebo výpadku proudu. Zároveň 
musí být instalována signalizace havarijních stavů osobě zodpovědné za provoz jímky, a to 
světelná a zvuková 

b) Napojení na vodovod a splaškovou kanalizaci musí být projednáno s vlastníkem a 
provozovatelem infrastruktury vodního hospodářství města Řevnice. 

- Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství: 
c) Při zemních pracích bude podorniční zemina ukládána odděleně a následně využita k zásypům. 

Přebytečnou výkopovou zeminu lze využít za podmínek stanovených v příloze č. 9 zákona 
o odpadech, nebo dle vyhlášky č. 383/2011 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů (vyhláška 294/2005 Sb.), k terénním úpravám, nebo k rekultivacím lidskou 
činností postižených pozemků. 
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d) S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude naloženo v souladu se zákonem č. 
185/2001 sb., o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek MŽP č. 381/2001 Sb., (Katalog odpadů), 
ve znění pozdějších předpisů, tj. bude vytříděn a předám oprávněným osobám k recyklaci a 
využití. Pouze nebudou-li recyklace nebo využití možné, bude uložen na řízené skládce. 
Ze stavebního odpadu budou vytříděny složky nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad bude 
předán k odstranění oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. 

e) O odpadech vzniklých při stavbě a nakládání s nimi bude vedena v souladu se zák. č. 185/2001 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, § 39 odst. 1, průběžná evidence a v případě 
splnění podmínek § 39 odst. 2 bude k 15. únoru zasláno Městskému úřadu Černošice, odboru 
životního prostředí, pracoviště Podskalská 19, 128 25 Praha 2, roční hlášení o produkci a 
nakládání s odpady. 

f) Bytový dům bude po odevzdání uživatelům zapojen do systému sběru a odstraňování 
komunálního odpadu v souladu se zákonem o odpadech, dle Obecně závazné vyhlášky obce 
pro nakládání s odpady. 

g) Doklady o odstranění a nakládání s odpady (faktury, potvrzení oprávněné osoby o převzetí 
odpadů) budou předloženy ke kontrole při závěrečné kontrolní prohlídce, na kterou požaduje být 
orgán odpadového hospodářství přizván. 

h) V místě stavby nebudou po dokončení ponechány žádné deponie odpadů. 
25. Stavebník splní podmínky souhlasného stanoviska s podmínkou Hasičského záchranného sboru, 

odloučené pracoviště Řevnice ze dne 20.9.2010, č.j.: HSKL 8528/2010-PCNP: Každá změna oproti 
schválené dokumentaci stavby musí být neodkladně projednána. Zástupce Hasičského záchranného 
sboru bude přizván k řízení o povolení užívání stavby, pokud řízení nebude prováděno, bude zástupce 
HZS přizván na prohlídku stavby před započetím jejího užívání. K řízení o povolení užívání stavby 
budou předloženy veškeré atesty, revize a doklady o shodě na výrobky, materiály a zařízení požární 
ochrany a prohlášení o provedení sádrokartonových konstrukcí, konstrukcí s požadavkem na požární 
odolnost, požárních nástřiků, doklady o funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení (vnitřní a vnější 
odběrní místa – hydranty, elektrické požární signalizace, zařízení pro odvod tepla a kouře, stabilní hasící 
zařízení) atd. 

26. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena:  
- 1. etapa - po dokončení základové desky 

- 2. etapa - po dokončení hrubé stavby a zastřešení 
- 3. etapa - po dokončení celé stavby - závěrečná kontrolní prohlídka před užíváním stavby. 

Stavebník je povinen dosažení ukončení každé etapy písemně oznámit stavebnímu úřadu 
v dostatečném předstihu. 

27. Před ukončením stavby stavebník bude v souladu s usnesením § 119 a následujících paragrafů 
stavebního zákona oznámí stavebnímu úřadu záměr o užívání dokončené stavby. Oznámení bude 
doloženo náležitostmi podle § 121 stavebního zákona tj. zejména dokumentací skutečného provedení 
stavby, popisem a zdůvodněním provedených odchylek od stavebního povolení, geometrickým plánem 
o zaměření stavby. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny 
zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. 

 

 Účastníkem je dle § 27 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "správní řád"): Domovia Řevnice, s.r.o., IČ 28975791, Sochorova č.p. 1090, 252 30 
Řevnice. 

 
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: 
 
Stavební úřad zamítl tyto námitky:  

Námitky paní Bc. Michaely Sudkové. 
I vzhledem k výše uvedenému je možné konstatovat, že stav na budoucím staveništi by byl v rozporu 

s 501/2006, § 24e, odst. 1. Toto nařízení bylo porušováno i v průběhu bouracích prací a nepovolené stavby. 
Stejná situace nastane i v případě povolení stavby. Okolí bylo ohroženo padající omítkou a částmi zdiva. 
Přístupová cesta kolmá na Berounskou ulici je dimenzována pro pěší a nikoliv pro zatížení nákladními vozy, 
které k parcele 161 zajížděly při bouracích pracích a k nepovolené stavbě. To již poškodilo nově 
vydlážděnou cestu. Příjezd těžké technicky ke stavbě není ve stavební dokumentaci řešen. V tomto směru 
nebyla dokumentace nijak upravena a nerespektuje tak zdůvodnění rozhodnutí krajského úřadu č.j. 
044332/2012/KUSK. 
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Stavební úřad vyhověl těmto námitkám: 

Námitky paní Bc. Michaely Sudkové. 
Ve stavební dokumentaci není řešen způsob provádění stavby a zejména fasády směrem k parcele č. 

160. Nebude možné umožnit vstup na můj pozemek za účelem stavebních prací. Odstup od domu 
na parcele 160 je cca 1,5 m a tímto prostupem vede přístupová cesta k domu. Stavebník tuto situaci opomíjí. 
Stavební konstrukce neřeší zajištění bezpečnosti v okolí domu během stavby, např. riziko padajících 
předmětů při stavebních pracích, které by přímo ohrožovaly osoby pohybující se po přístupové cestě 
k mému domu. V tomto směru nebyla dokumentace nijak upravena a nerespektuje tak zdůvodnění 
rozhodnutí krajského úřadu č.j. 044332/2012/KUSK. 

Ve stavební dokumentaci je uvedeno, že odstupy „terasy“ domu č.p. 277 jsou splněny. Nejedná se 
o odstup terasy, nýbrž předsíně a ta zasahuje do požárně nebezpečného prostoru novostavby.  

Ve stavební dokumentaci nebylo uvedeno, jak je vyřešena likvidace dešťových vod. 
Během studia stavební dokumentace dne 24.9.2012 bylo konstatováno, že dokumentace neobsahuje 

dokladovou část D a tudíž nebylo možné se s ní seznámit. 

 

Námitky paní Bc. Michaely Sudkové, v zastoupení pana Ing. Martina Sudka:  

Závazné stanoviska od Hasičského záchranného sboru a Odboru životního prostředí se vyjadřovali 
k počtu 7 bytových jednotek a 6 míst parkovacích stání. 

 

 
3)  Na základě § 129 odst. 3 stavebního zákona dodatečně  

 
p o v o l u j e  

 
stavbu: garáže (garážová stání, modul pro rekraci) pro navrhovaný bytový dům v Řevnicích, 
Berounská ul. na pozemku pozemková parcela číslo 161, 162 v katastrálním úřadě Řevnice. 
 
Stavba obsahuje: 

Pro parkování aut obyvatel bytového domu je vyčleněna stavba garáže - garážová stání, která jsou umístěna 
při východní hraně pozemku a doléhá na novou opěrnou zeď samostatně stojící, která byla součástí 
povolení - ohlášení stavebních prací a udržovacích prací. Tři stěny přiléhající na opěrnou zeď budou 
z pohledového železobetonu, podlaha betonová s pojezdovou plochou ze zámkové dlažby. Čtyři parkovací 
místa jsou umístěna pod extenzivní zelenou plochou střechou z přístupem z bytového domu, využívající 
pouze pro účel údržby. Zastavěná plocha garážových stání je 59,59 m2. Pojezdové plochy vně i uvnitř 
garážových stání budou zhotoveny ze zámkové dlažby. Zbývající třetinový modul o velikosti 5,7 x 5,3 m 
bude nezakryt a bude sloužit pro rekreaci obyvatele bytového domu. Plocha bude vyplněna štěrkem. 

 
Pro dokončení stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v dodatečném povolení, kterou 
vypracovala 12/2012 Projekce Elektro a MaR, zodpovědný projektant Ing. arch. Jolana Fritschová, ČKA 
– 02 560 a která je přílohou tohoto rozhodnutí po nabytí právní moci rozhodnutí; případné změny nesmí 
být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost 
a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a 
proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, 
technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. 

2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických 
zařízení na stavbě, zejména zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a zajistit ochranu 
zdraví a života osob na staveništi. 

3. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby, v platném znění. 

4. Stavbou, její údržbou nesmí být způsobeny škody na sousedních nemovitostech. 
5. Časový plán: stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

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

7. Stavba bude prováděna dodavatelsky – dodavatel stavby bude stavebnímu úřadu oznámen 
před zahájením stavby, stavebník předloží jeho prohlášení či smlouvu o provedení stavby. 

8. Při provádění stavby je stavebník podle § 152 odst. 3 stavebního zákona povinen zejména oznámit 
stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude 
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stavbu provádět a změny v těchto skutečnostech neprodleně oznámit stavebnímu úřadu. 
Před zahájením stavby je stavebník dále povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště 
štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do doby dokončení stavby. Dále je povinen zajistit, aby 
na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se 
prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie. Stavebník je dále povinen ohlašovat 
stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby a umožnit provedení kontrolní 
prohlídky. Dále je stavebník povinen stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, 
které ohrožují životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby.   

9. Před termínem zahájení stavby, stavebník stavebnímu úřadu v Berouně předloží projektovou 
dokumentaci pro provádění stavby. 

10. Investor je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník podle § 157 stavebního zákona). 
Do stavebního deníku se zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby, případně jednoduchý 
záznam o stavbě. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby, 
u stavby prováděné svépomocí stavebník. Po dokončení stavby předá její zhotovitel originál stavebního 
deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě stavebníkovi. 

11. Při nedodržení projektového řešení se stavebník - investor vystavuje nebezpečí postihu finančními 
sankcemi dle § 178 - § 183 stavebního zákona. 

12. Práce na staveništích, při kterých by hluk překračoval hranici 50 dB (max. 60 dB), nesmí být prováděny 
v době od 22:00 do 06:00 hodin. 

13. Stavbou, jejím provozem a údržbou nesmí být rušen telefonní a telegrafní provoz, příjem rozhlasu a 
televize. 

14. V průběhu stavby musí investor zajistit udržování navazujících komunikací v čistotě, zejména v době 
zhoršených povětrnostních podmínek.  

15. Po ukončení stavby bude přístupová účelová komunikace uvedena do původního stavu.  

16. Materiál a všechny součásti použité na stavbě musí odpovídat dovoleným namáháním. Všichni 
zaměstnanci určení k práci na stavbě musí být prokazatelně obeznámeni a poučeni o bezpečnosti 
práce. 

17. Zařízení na staveništi, pomocné konstrukce a jiná technická zařízení musí být bezpečná. Zařízení 
staveniště bude na pozemku stavebníka a provoz stavby bude zajištěn v souladu s § 24e odst. 1 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

18. Odpady vzniklé při realizaci stavby lze ukládat na vhodném místě na pozemku stavebníka a následně 
s ním nakládat podle zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech. 

19. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena:  

- 1. etapa -  po dokončení zastřešení 
-  2. etapa - po dokončení celé stavby - závěrečná kontrolní prohlídka před užíváním stavby. 

20. Stavebník je povinen dosažení ukončení každé etapy písemně oznámit stavebnímu úřadu 
v dostatečném předstihu. Závěrečná kontrolní prohlídka stavby garáží bude provedena nejpozději 
v den závěrečné kontrolní prohlídky stavby bytového domu. 

21. Po dokončení stavby bude provedena závěrečná kontrolní prohlídka před užíváním stavby. 
Před ukončením stavby stavebník bude v souladu s usnesením § 119 a následujících paragrafů 
stavebního zákona oznámí stavebnímu úřadu záměr o užívání dokončené stavby. Oznámení bude 
doloženo náležitostmi podle § 121 stavebního zákona tj. zejména dokumentací skutečného provedení 
stavby, popisem a zdůvodněním provedených odchylek od stavebního povolení, geometrickým plánem 
o zaměření stavby. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny 
zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. 

 
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: 
 
Stavební úřad zamítl tyto námitky:  

Námitky paní Bc. Michaely Sudkové. 
V původním projektu bylo uvedeno, že bude vybudováno na pozemku bytového domu parkovací stání. 

Po zahájení územního a stavebního řízení došlo k jeho změně na garáže. Tato dispozice neřeší parkování 
pro návštěvníky (i když projekt uvádí, že parkování pro návštěvy je zabezpečeno). Ve dvoře jsou čtyři 
parkovací stání, která nebudou stačit ani pro plánovaných pět bytových jednotek. Okolí domu neumožňuje 
parkování dalších aut, již dnes jsou všechny místa trvale obsazena. Dokumentace stále neuvažuje s žádnou 
rezervou pro parkování. Projekt nerespektuje zdůvodnění rozhodnutí krajského úřadu č.j. 
044332/2012/KUSK. 
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Garáže byly stavěny pod záminkou vybudování opěrné stěny. Mezi rostlou zeminou a stěnou garáží byl 
vložen polystyren o tloušťce 20 cm. Toto řešení nezabezpečuje opěrnou funkci stěny a ohrožuje současné 
stavby nad garážemi. Od doby, kdy jsem na tuto skutečnost upozornila (r. 2010) a kdy bylo zahájeno (a 
v zápětí přerušeno) řízení o odstranění stavby na tomto stavu investor nic nezměnil. Z dokumentace není 
zřejmé, jaký materiál má být použit mezi zdí a rostlou zeminou.  
 
 
Stavební úřad vyhověl těmto námitkám: 

Námitky paní Bc. Michaely Sudkové. 
Projekt uvádí, že na pozemku bude ponechána stávající zahradní úprava, tedy zelená plocha. Toto 

tvrzení je v rozporu se skutečností, neboť při realizaci nepovolené stavby garáží již byla vybetonována velká 
část dvora. 

Plánovaná pochozí střecha garáží porušuje soukromí okolních staveb. Když investor při projednávání 
tvrdil, že střecha nebude sloužit k pohybu osob, stále je plánovaná jako pochozí. 

V příčném řezu garážového stání není definována dostatečně konstrukce a použití materiálu. 

 

Námitky pana Pavla Hrdličky. 

Požaduji, aby zpevněná plocha příjezdu vozidel byla výškově oddělena od ozeleněné plochy, která 
zůstane ve stejné úrovni. Prostor zpevněné plochy bude určen jako odpočinková zóna bez možnosti příjezdu 
vozidel. 

 

Námitky paní Jany Paulové. 

Nesouhlasím s pochozí střechou. 
 
Odůvodnění: 

Dne 6.12.2010 podala spol. Domovia Řevnice na Městský úřad Řevnice, stavební úřad žádost o vydání 
územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu bytového domu se sedmi bytovými jednotkami 
na pozemku pozemková parcela číslo 161, 162 v katastrálním území Řevnice. Uvedeným dnem podání 
žádostí bylo zahájeno územní a stavební řízení. Usnesením č.j.: 3838/2010/SU/Hk ze dne 13.12.2010 
stavební úřad spojil územní a stavební řízení. Stavební úřad Řevnice opatřením č.j.: 3782/2010/SU/Hk 
ze dne 7.12.2010 oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
K projednání návrhu současně nařídil veřejné ústní jednání, které svolal na MěÚ Řevnice, stavební úřad 
na den 11.1.2011. O výsledku jednání byl sepsán protokol č.j.: 0142/2011/SU/Hk, ke kterému byly 
předloženy námitky a připomínky účastníků řízení - Bc. Michaela Sudková, Tomáš Paul, Jana Paulová, 
Město Řevnice, Soňa Samková, Tomáš Samek.  

Paní Bc. Michaela Sudková při veřejném projednání dne 11.1.2011 podala písemnou námitku 
o podjatosti pracovníků stavebního úřadu v Řevnicích při spojeném územním a stavebním řízení ve výše 
uvedené věci, ve kterém žádala o převedení rozhodování v této věci na nadřízený orgán s tím, že vedoucí 
stavebního úřadu je paní Ing. Michaela Šádková, zhotovitel části stavební dokumentace je její syn a část 
stavební dokumentace byla vyhotovena pro firmu ROSI s.r.o., kde je společníkem manžel vedoucí 
stavebního úřadu pan René Šádek. Dále poukazuje na to, že tato podjatost může být přenesena i 
na podřízenou pracovnici stavebního úřadu Jitku Hůrkovou, která vede řízení pod spis. zn.: 3746/2010 
ve vztahu nadřízený/podřízený. Stavební úřad dne 12.1.2011 usnesením č.j.: 0154/2011/SU/Hk přerušil 
spojené řízení z důvodu probíhajícího řízení o předběžné otázce ve věci podjatosti vedoucího stavebního 
úřadu. Tajemnice Městského úřadu Řevnice Mgr. Renata Henych jako představená úřední osoba posoudila 
námitku a dne 13.1.2011 usnesením č.j.: 0165/2011/TAJ/He rozhodla o vyloučení z projednávání a 
rozhodování ve výše uvedené věci tak, že úřední osoba Ing. Michaela Šádková, vedoucí Městského úřad, 
stavebního úřadu Řevnice byla vyloučena z projednávání a rozhodování věci: spojeného územního a 
stavebního řízení stavby bytového domu se sedmi bytovými jednotkami na pozemku: pozemková parcela 
číslo 161, 162 v katastrálním území Řevnice. Dne 25.1.2011 Krajský úřad Středočeského kraje vydal 
usnesení pod spis. zn.: SZ 0122268/2011/KUSK REG/LS, č.j.: 016345/2011/KUSK, ve kterém pověřil MěÚ 
Beroun, odbor výstavby k vydání rozhodnutí o umístění a provedení výše uvedené stavby. Usnesení nabylo 
právní moci dne 10.2.2011. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje dne 15.3.2011 
předal spisový materiál Městskému úřadu v Berouně, odboru výstavby k vykonání rozhodnutí.  

Pro seznámení s místem a postoupenými podklady pro vydání rozhodnutí, nařídil MěÚ Beroun, odbor 
výstavby opatřením č.j.: MBE 37419/2011/VÝST-BoM ze dne 24.6.2011 šetření s ohledáním na místě 
stavby. Toto jednání svolal na místo stavby na den 28.7.2011. Z ústního jednání byl sepsán protokol č.j.: 
40894/2011/VÝST-BoM a dne 18.7.2011 byly stavebnímu úřadu Beroun zaslány námitky paní Bc. Michaely 
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Sudkové. Z místního šetření vyplynulo, že stavebník předloží upravenou dokumentaci tak, aby bylo možno 
rozhodnout o bytovém domě v samostatném řízení a následně o dodatečném povolení garáží. Dne 9.9.2011 
předložil požadované doplňující podklady. Stavební úřad účastníkům řízení přiměřenou lhůtu k seznámení 
s novými podklady v řízení do 5 dnů od doručení usnesení. Stavební úřad dne 20.10.2011 vydal pod č.j.: 
MBE 15824/2011/VÝST-BoM územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu: bytový dům se sedmi 
bytovými jednotkami na pozemku pozemková parcela číslo 161, 162 v katastrálním území Řevnice. Proti 
tomuto rozhodnutí podala Bc. Michaela Sudková, v zastoupení JUDr. František Scholz, dne 21.11.2011 
odvolání. Stavební úřad opatřením č.j.: MBE 72872/2011/VÝST-BoM ze dne 21.12.2011 vyrozuměl 
účastníky řízení o podaném odvolání. K podanému odvolání podala spol. Domovia Řevnice, s.r.o. dne 
27.12.2011 vyjádření. Dne 8.2.2012 bylo odvolání spolu se spisovým materiálem předáno odvolacímu 
orgánu.  

 
Městský úřad Řevnice, Stavební úřad zahájil z moci úřední dne 21.10.2010 řízení o odstranění 

nepovolených stavebních prací na pozemku pozemková parcela č. 161, 162 v katastrálním území Řevnice, 
které byly provedeny bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu. Dne 18.11.2010 předložil stavebník 
Domovia Řevnice na stavební úřad v Řevnicích žádost o dodatečné povolení stavby garáží pro navrhovaný 
bytový dům v Řevnicích, Berounská ul. na pozemku pozemková parcela číslo 161, 162 v katastrálním úřadě 
Řevnice. Řízení o dodatečné povolení stavby bylo dne 17.1.2011 přerušeno z důvodu, že probíhá řízení 
o předběžné otázce - vydání pravomocného územní rozhodnutí a stavební povolení související stavby 
bytového domu. Stavební úřad Řevnice dne 6.5.2011 usnesením č.j.: 2199/2011/SU/Hk postoupil dle § 131 
odst. 5 správního řádu spisový materiál ke stavbě garáží vzhledem k tomu, že spol. Domovia Řevnice, s.r.o. 
je stavebníkem stavby garáží a související stavby bytového domu. 

 
Dne 22.3.2012 Krajský úřad Středočeského kraje rozhodnutí č.j.: MBE 15824/2011/VÝST-BoM ze dne 

20.10.2011, 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. Žadatel předložil projektovou dokumentaci se 
snížením počtu bytových jednotek ze sedmi na pět a zároveň snížení počtu garážových stání ze šesti 
na čtyři. V rámci úprav projektu, došlo ke změně dispozic druhého a čtvrtého nadzemního podlaží. Změnou 
je sloučení bytových jednotek ze dvou bytů 2+kk na byty 4+kk.  

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, ke kterému byly 
předloženy námitky Bc. Michaely Sudkové. Vzhledem k tomu, že předložené podklady neposkytovaly 
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 usnesením č.j.: MBE/54639/2012/VÝST-BoM 
přerušil do 30 dnů od doručení tohoto usnesení. Na základě jednání stavebník dne 7.12.2012 předložil 
požadované doplňující podklady. Stavební úřad určil účastníkům řízení usnesením č.j.: 
MBE/65824/2012/VÝST-BoM ze dne 28.12.2012 jako přiměřenou lhůtu k seznámení účastníků s novými 
podklady v řízení do 7 dnů od doručení tohoto usnesení. Seznámit se s novými podklady využila paní Bc. 
Michaela Sudková, v zastoupení Ing. Martina Sudka. 
 

K žádosti byly předloženy tyto doklady, závazná stanoviska a vyjádření: 

- Vyjádření ke stavbě Městský úřad Řevnice ze dne 28.8.2009, č.j.: 164/09/S 

- Povolení dopravní připojení pozemků Městský úřad Řevnice ze dne 23.7.2010, č.j.: 1910/2010/EO 

- Rozhodnutí, povolení připojení pozemku p.p.č. 161, 162 v k.ú. Řevnice ze dne 12.10.2012, č.j: 
3702/2012/EO/BS1 
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- Stanovisko EKOS Řevnice, spol. s.r.o. ze dne 22.7.2010, č.j.: 135/2010 

- Stanovisko MěÚ Černošce, odbor ŽP ze dne 17.8.2010, č.j.: ŽP/MEUC – 038607/2010/Jich 

- Dodatek ke stanovisku č.j.: ŽP/MEUC – 038607/2010/Jich odbor životního prostředí ze dne 2.8.2012, 
č.j.: MUCE 31849/2012 OZP/Pok 

- Stanovisko MěÚ Černošce, odbor ŽP ze dne 12.11.2012, č.j.: MUCE 47170/2012 OZP/Pok 

- Stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik ze dne 4.8.2010, zn.: 38581/2010/342/Kai 
- Závazné stanovisko – souhlas KHS Středočeského kraje ze dne 5.8.2010, zn.: 34959-2.5/10/Pha 

- Vyjádření KHS Středočeského kraje ze dne 6.11.2012, č.j.: KHSSC 53838/2012 

- Nesouhlasné stanovisko s podmínkami HZS, odloučené pracoviště Řevnice ze dne 1.9.2010, č.j.: HSKL 
8528/2010-PCNP 

- Souhlasné stanovisko s podmínkami HZS, odloučené pracoviště Řevnice ze dne 20.9.2010, č.j.: HSKL 
8528/2010-PCNP 

- Souhlasné stanovisko s podmínkami HZS, odloučené pracoviště Řevnice ze dne 1.12..2010, č.j.: HSKL 
8528/2010-PCNP 

- Souhlasné stanovisko s podmínkami HZS, odloučené pracoviště Řevnice ze dne 7.11.2012, č.j.: HSKL 
8528-15/2010-PCNP 

- Odsouhlasení projektové dokumentace RWE Distribuční služby s.r.o. ze dne 28.7.2010, zn.: 
2710/10/172 

- Vyjádření provozovatele kanalizace a vodovodu EKOS Řevnice, spol. s.r.o. ze dne 15.9.2010 

- Sdělení - žádost o stanovisko Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 15.8.2011, č.j.: 
UZSVM/S/21024/2011-HMSO 

- Stanovení radonového indexu, červen 2010, RNDr. Soňa Chalupová 

- Inženýrsko geologický průzkum staveniště a návrh zakládání pro výstavbu bytového domu, zak. č. 2010-
06-080, CHALUPA GGS s.r.o.Beroun, RNDr. Soňa Chalupová 

- Průkaz energetické náročnosti budovy, srpen 2010, zodp. projektant Ing. Ondřej Hlaváček, ČKAIT-
0101716 

- 3 paré projektové dokumentace, srpen 2010, Projekce Elektro a MaR, zodpovědný projektant Ing. arch. 
Jolana Fritschová, ČKA – 02 560 

- 3 paré aktualizované projektové dokumentace, prosinec 2012, Projekce Elektro a MaR, zodpovědný 
projektant Ing. arch. Jolana Fritschová, ČKA – 02 560 

 

Účastníkem je dle stavebního zákona: Domovia Řevnice, s.r.o., Bc. Michaela Sudková, Jan Kočí, Soňa 
Samková, Pavel Hrdlička, Ing. Jaroslava Hrdličková, Petra Šímová, Metoděj Paul, Tomáš Paul, Jana 
Paulová, EKOS Řevnice, spol. s r.o., RWE Distribuční služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

Vlastníky pozemku pozemková parcela číslo 164 v k.ú. Řevnice pan Metoděj Paul, nar. 24.2.1937, posl. 
bytem Svobodova 137/7, Praha 2, Vyšehrad, 128 00 zemřel 23.5.2002. Obvodní soud pro Prahu 2 v právní 
věci dědictví po Metodějovi Paulovi potvrdil, že dle pravomocně schválené dědické dohody nabyly celé 
dědictví pozůstalé děti: 

- Petra Šímová, 1.10.1974, Petra Bezruče č.p. 1836, 272 01 Kladno 1 

- Metoděj Paul, nar. 25.10.1978, U Nových vil 943/28, 100 00 Praha 10 
- Tomáš Paul, nar. 5.1.1983, Berounská č.p. 33, 252 30 Řevnice. 

 

 
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení se odůvodňuje takto: 
Stavební úřad zamítl tyto námitky:  

Námitky paní Bc. Michaely Sudkové. 
Stavební úřad posoudil, že navrhovaný záměr není nesouladný s územně plánovací dokumentací Města 

Řevnice, dle článku 02 - Podmínky využití plochy městského centra (PMC). Záměr přispívá k potvrzení a 
posílení převážně městského charakteru centra města, respektuje existující prostorovou organizaci místa, 
není rozporný vůči veřejnému prostranství. Stavba vytváří nové příležitosti pro bydlení v centru města, 
posiluje charakter města, k němuž patří vyšší hustota mezilidské interakce, pěší dostupnost všech důležitých 
zařízení, snižování potřeby jízd osobním automobilem apod. Snížením počtu bytových jednotek ze sedmi 
na pět a garážových stání ze šesti na čtyři došlo ke zmenšení její kapacity co do počtu bydlících, tedy i s tím 
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zmenšení pohybu osob a zatížení infrastruktury. Územně plánovací dokumentace připouští změny staveb a 
využití, stavby nové jako náhrada staveb stávajících a spíše v omezeném rozsahu zahušťování stávající 
struktury - dle předložené architektonicky urbanistické studie proměna struktury nevybočuje z obvyklého 
rámce. Původní rodinný dům č.p. 50 měl 3.NP (2.NP + podkroví), obytný dům je navržený jako 4. NP (3.NP 
+ podkroví). Zastavěná plocha bytového domu se oproti původnímu rodinnému domu zvětšila o cca o 37 m2. 
Dle názoru stavebního úřadu nedojde ke značnému navýšení stavby ani značnému rozšíření zastavěné 
plochy. Z výškové studie vyplynulo, že stavba bytového domu výškově nevybočuje z měřítka stávajících 
staveb v ulice Berounská. Z podkladů katastru nemovitostí je také zřejmé, že i hodnota zastavěné plochy 
bytového domu je v rozmezí okolních staveb. Zastavěná plocha garážových stání je navržena v místech, 
kde se nacházely přístavky a zpevněné plochy původního rodinného domu. Celá plocha střechy garážových 
stání počítá s ozeleněním tedy s náhradou a revitalizací ploch zpevněných zámkovou dlažbou. Zábor 
původní zeleně je tak snížen na nezbytné minimum. V předložené projektové dokumentaci je prokázáno 
použitelnosti řešení parkování, které vyplývá z grafického znázornění pohybu automobilu v nejlimitovanějším 
místě, výkres v části D2 – Parkování. Námitky ohledně omezení zastavěnosti území a přípustné výšky domů 
v lokalitě PMC se zamítá z důvodu zrušení změny číslo 1 územního plánu článkem 01 odst. 2 závazné části 
územně plánovací dokumentace – viz. změna č. 2 „Při rozhodování o stavbách, využití a činnostech a jejich 
změnách v lokalitách č. 1, 2, 3 a 5 podle odst. 1 tohoto článku se neuplatní článek 3, článek 4, odst. 2 článku 
7, článek 8, příloha číslo 1 a příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky města Řevnice č. 2/1997, a obecně 
závazná vyhláška města Řevnice číslo 2/2005“. 

 
K dopravní obslužnosti bytového domu stavební úřad uvádí: 

Jedná se o stávající komunikaci, tudíž ji nelze posuzovat podle zákona o projektování pozemních 
komunikací, který řeší pravidla, nařízení a požadavky na nově budované komunikace a nikoliv komunikace 
stávající. Veřejné osvětlení stávající komunikace není předmětem řízení o povolení bytového domu ani 
garážových stání. Komunikace je stávající. 

Městský úřad Řevnice, který je silničním správním úřadem podle § 40 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 
sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, zařadil komunikaci jako účelovou. Dle § 7 
odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací je účelová komunikace pozemní komunikace, která 
slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto 
nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi. O zařazení pozemní komunikace do kategorie rozhoduje 
příslušný silniční správní úřad na základě jejího určení, dopravního významu a stavebně technického 
vybavení. O zařazení komunikace bylo doloženo od oprávněné úřední osoby MěÚ Řevnice písemné 
potvrzení ze dne 2.7.2012, že se jedná o účelovou komunikaci. Paní Bc. Michaela Sudková ke vzneseným 
námitkám přiložila písemnost s názvem místopisný průběh vozovek, ve které je pouze zaznamenáno 
staničení komunikace. Z písemnosti není zařazení komunikace zřejmé. 

Křižovatka s ulicí Berounská není nově vzniklá, jedná se o stávající křižovatku. Předmětem řízení není 
stavební úprava ani výstavba účelové komunikace, ale jde o napojení pozemku p.p.č. 161, 162 na stávající 
komunikaci, která je v současné době veřejně přístupná a bez dopravního omezení. Povolení dopravního 
připojení pozemku parc. číslo 161, 162 na účelovou komunikaci parc. č. 185/3 v k.ú. Řevnice vydal příslušný 
silniční správní orgán MěÚ Řevnice. V souladu s § 10 odst. 4b zákona č. 13/1997 Sb. nevyžaduje povolení 
o připojení sousední nemovitosti na účelovou komunikaci stanovisko orgánu Policie české Republiky.  

K odbornému posudku vypracovanému 6/2011 firmou Atelier PROMIKA s.r.o., Petr Leštil a reakci 
k posudku doložený stavebníkem, které předložila paní Bc. Michaela Sudková stavební úřad uvádí, že byly 
doloženy písemnosti, které jsou bez odborné autorizace. Posudek přistupuje ke komunikaci jako k místní a 
nově budované. Komunikace je však stávající a byla Městským úřadem Řevnice zařazena jako účelová. 

Dále se stavební úřad zabýval námitkou ohledně rozhledových trojúhelníků z předložených posudků, 
které si v parametrech určení rozhledových trojúhelníků liší. Stavební úřad po prostudování normy ČSN 73 
6110 zjistil, že odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou Ing. Jaroslavem Vopaleckým se shodují 
s požadovanými parametry uvedenými v normě. Z odborného posudku pana Vopaleckého vyplývá, že 
rozhledové poměry na stávajícím výjezdu ze slepé ulice vyhovují. Dále stavební úřad uvádí, že přejetí 
chodníku v ulici Berounská je shodný a za stejných podmínek jako u ostatních výjezdů z přilehlých pozemků 
do ulice Berounská. 

Výškové kóty ve výškové studii byly doplněny. Studie byla vypracována na základě podkladů Českého 
úřadu zeměměřického, katastrálního a SÚ Řevnice. Vzhledem k charakteru těchto podkladů, je možnost 
určité odchylky od skutečného stavu vzhledem k jejich neaktuálnosti. Z předložené výškové studie je zřejmé, 
že výška posuzovaného bytového domu nadměrně nepřevyšuje stávající výškové uspořádání ulice 
Berounská. Provádět výškovou studii v ulici v Potočině nemá opodstatnění, stavba bytového domu a domy 
v ulici v Potočině nemají shodnou pohledovou rovinu. 

Stavba je umístěna v souladu s § 25 odst. 4 vyhlášky 501/2006 Sb. (…odstupy mezi stavbami 
pro bydlení neplatí pro jednotlivé stavby umisťované v prolukách…) Stavba je navržena v proluce na místě 
původního rodinného domu č.p. 50.  
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K námitce k dokumentu pana Ing. arch. Petr Starčevič stavební úřad uvádí, že Ing. arch. Petr Starčevič 
je zhotovitel územního plánu Řevnice, kterého si vybralo ke zpracování podkladu Město Řevnice, ne 
společnost Domovia Řevnice, s.r.o. Vzhledem k tomu, že ustanovení územního plánu jsou různými osobami 
interpretovaná různě, požádal žadatel o vyjádření ke stavbě projektanta platné územně plánovací 
dokumentace města Řevnice. Vyjádření je psáno jako podklad pro použití v žádosti stavebníka.  

Původní projektová dokumentace předložená dne 18.11.2010 i aktualizovaná dokumentace 12/2012 
obsahuje stavbu garážového stání. Počet míst pro parkování splňuje normu ČSN 73 6110 - základní 
ukazatele výhledového počtu odstavných a parkovacích stání (3 byty do 100 m2 po jednom stání na byt, 2x 
byty o jedné obytné místnosti – 0,5 stání na byt). Parkování pro návštěvníky bytového domu je možno v ulici 
Berounská, kde jsou podél komunikace zhotovena veřejná parkovací stání. Místa jsou veřejná, proto by 
neměla být trvale obsazena. 

Dilatační spára mezi opěrnou zdí a původní zdí objektů byla předmětem ohlášení stavebních úprav a 
udržovacích prací, které Domovia Řevnice ohlásila dne 25.5.2010. Byla předložena dokumentace, kde byla 
navržená opěrná předsazená stěna s vlastními základy. Celá konstrukce byla koncipována tak, aby byla 
schopna přenést kompletní zatížení původních opěrných stěn v případě, že by nebyly nadále schopny plnit 
svou funkci. Konstrukce nové opěrné stěny od stávající opěrné zdi je v dokumentaci oddilatovaná 20 mm 
EPS. K ohlášení udržovacích prací byl doložen písemný souhlas paní Michaely Sudkové. Ze spisového 
materiálu sp. zn. 2371/2010 stavební úřad v Berouně zjistil, že stavební úřad v Řevnicích provedl dne 
16.9.2010 místní šetření ve věci nepovolených stavebních prací na pozemku p.p.č. 160,  161 k.ú. Řevnice. 
Do protokolu bylo zapsáno, že na výše uvedených pozemcích byly zhotoveny 3 zdi a betonové desky, které 
navazují na ohlášenou opěrnou zeď. Na základě zjištění nepovolených tří zdí a betonové desky bylo 
stavebním úřadem Řevnice zahájeno dne 21.10.2010 řízení o odstranění nepovolených stavebních prací. 
Z místního šetření také vyplynulo, že stará zeď neprobíhá v jedné rovině a v horní části nepravidelně 
ustupuje směrem k sousedním pozemkům, proto byla horní část dočasně vyplněna polystyrenem ve větší 
síle. Dále v protokolu bylo zapsáno, že mezera vzniklá nerovností bude vyplněna betonem. Protokol byl 
sepsán za přítomnosti paní Bc. Michaely Sudková a podepsán. Podle vedených řízení a sepsaných 
protokolů odborem výstavby Řevnice, stavební úřad Beroun zjistil, že opěrná zeď není součástí stavby 
garážových stání, i když k této stavbě přiléhá. 

Porušování nařízení § 24e odst. 1 vyhl. 501/2006 Sb. v průběhu bouracích prací není předmětem tohoto 
řízení. Pro navrhovanou stavbu je zařízení staveniště řešeno podmínkou stavebního povolení č. 20.  
Vzhledem k šíři účelové komunikace není technicky možné zajíždění rozměrnější techniky. Konkrétní 
postupy pro provádění, montáž, technologické postupy budou zpracovány v projektová dokumentace 
pro provádění stavby, viz podmínka č. 10. 

 

Námitka Města Řevnice. 
Stavební úřad dále zamítl námitku Města Řevnice. Ze všech předložených podkladů posoudil, že 

navrhovaný záměr není nesouladný s územně plánovací dokumentací Řevnice, dle článku 02 - Podmínky 
využití plochy městského centra (PMC). Záměr přispívá k potvrzení a posílení převážně městského 
charakteru centra města, respektuje existující prostorovou organizaci místa, není rozporný vůči veřejnému 
prostranství. Stavba vytváří nové příležitosti pro bydlení v centru města, posiluje charakter města, k němuž 
patří vyšší hustota mezilidské interakce, pěší dostupnost všech důležitých zařízení, snižování potřeby jízd 
osobním automobilem apod. Snížením počtu bytových jednotek ze sedmi na pět a garážových stání ze šesti 
na čtyři došlo ke zmenšení její kapacity co do počtu bydlících, tedy i s tím zmenšení pohybu osob a zatížení 
infrastruktury. Územně plánovací dokumentace připouští změny staveb a využití, stavby nové jako náhrada 
staveb stávajících a spíše v omezeném rozsahu zahušťování stávající struktury. Dle předložené 
architektonicky urbanistické studie proměna struktury nevybočuje z obvyklého rámce. 
 
 
Stavební úřad vyhověl těmto námitkám: 

Námitky paní Bc. Michaely Sudkové. 
Opatření pro zachycení sněhu a ledu na střeše stavby bylo naprojektováno ve formě mřížových 

sněhových zábran výšky 150 mm. Podle výpočtové síly působící na zábranu, zatížení sněhem dle dané 
sněhové oblasti, koeficient střech, atd. bylo zjištěno, že tento typ zábrany vyhoví. 

Na základě námitky ke studii oslunění byla studie žadatelem komplexněji zpracována, aby bylo 
dosaženo přesného výsledku doby oslunění. Studie řeší dopad výstavby bytového domu na stávající 
zástavbu rodinných domů v těsném okolí. Dle studie oslunění bytový dům při západní hranici řešeného 
objektu č.p. 277 stíní kritickému bodu v době 16:15. Kritický bod je definován 300 mm nad středem spodní 
hrany osvětlovacího otvoru v přízemí řešeného objektu rodinného domu č.p. 277. Celková doba proslunění 
více jak jedné poloviny podlahových ploch obytných místností rodinného domu č.p. 277 v normovaný den 1. 
března je 355 min. Minimální celková doba proslunění pro normový den 1. března je 90 minut. Dále 
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ze studie vyplývá, že dům č.p. 58 stíní uvažovanému kritickému bodu v době od 11:50 do 15:00 a že stavby 
v ulici Komenského nemají vliv na světelné podmínky domu č.p. 277.  

Konkrétní postup o provedení prací řeší projektová dokumentace pro provádění stavby, dle platných 
vyhlášek. Před termínem zahájení stavby, stavebník stavebnímu úřadu v Berouně předloží projektovou 
dokumentaci pro provádění stavby, opatřeno podmínkou č. 10 pro provedení stavby bytového domu. 
Stavebník a realizací pověřená stavební firma při provádění stavby je povinna dodržovat předpisy týkající se 
bezpečnosti práce - podmínka číslo 3. Dále stavební úřad uvádí, že stavebník v žádosti o stavebním 
povolení popsal možnost technického řešení prováděných prací na hranici s pozemkem č. 160, např. 
výškové práce z lana, hydraulického ramene, či vykonzolovaného lešení.  

Námitce ohledně zásahu předsíně domu č.p. 277 do požárně nebezpečného prostoru navržené stavby 
bylo vyhověno přepracováním projektové dokumentace, která byla předložena Hasičskému záchrannému 
sboru Středočeského kraje, který vydal dne 1.12.2010 č.j.: HSKL 8528/2010-PCNP a dne 7.12.2012 pod č.j.: 
HSKL 8528-15/2010-PCNP souhlasné stanovisko s podmínkami zapracovanými do výroku tohoto 
rozhodnutí. V části orientované k přístavbě verandy je navržena bez požárně otevřených ploch – okno 
do koupelny bytu 2. NP a francouzské okno z předsíně bytu ve 2.NP bude pevně zaskleno v kovovém rámu 
typu EI DP1 s odolností 30 minut v souladu s požadavkem ČSN 73 0802. 

Likvidace dešťových vod je řešena na pozemku 161 v podzemní jímce s kapacitou 10,5 m3, která bude 
opatřená čerpadlem pro zavlažování zahrady. Přebytek vod bude řešen odvozem.  

Dokladovou část tvoří studie oslunění, výkres parkování, výšková studie, foto objektu č.p. 50, která jsou 
od začátku řízení zařazeny v projektové dokumentaci, jen nebyly vloženy ve vlastních deskách, ale volně 
uloženy mezi ostatními složkami PD. Bc. Michaela Sudková s nimi musela být seznámena, protože proti 
studii oslunění a výškové studii uplatňovala námitky. 

Stavebník dne 7.12.2012 doložil k projektové dokumentaci bytového domu o 5ti bytových jednotkách a 
čtyřech garážových stání nové souhlasné stanovisko s podmínkami od Hasičského záchranného sboru, 
odloučené pracoviště Řevnice ze dne 7.11.2012, č.j.: HSKL 8528-15/2010-PCNP, Vyjádření od Krajské 
hygienické stanice Středočeského kraje ze dne 6.11.2012 pod zn.: KHSSC 53838/2012 a stanovisko 
od Městského úřadu Černošce – životní prostředí ze dne 12.11.2012, pod zn.: S-MUCE 45401/201 
OZP/Pok. 

V aktualizované projektové dokumentaci z 12/2012 v části dokumentace stavby, 1.1 Technická zpráva, 
b) zeleň je navržena okrasná zahrada se vzrostlým stromem a drobnou zelení při západní hranici pozemku. 
Na pozemku p.p.č. 161 a 162 jsou nyní vybetonovány plochy pro garážové stání a prostor 
v severozápadním rohu, který je určen pro rekreaci. Pokud jsou nyní vybetonované části vetší, musí 
stavebník provést takové opatření, aby plnil požadavek podmínky pro dokončení stavby č.1 - stavba bude 
provedena podle ověřené projektové dokumentace. Při nedodržení projektového řešení se stavebník - 
investor vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle § 178 - § 183 stavebního zákona.  

Střecha garážového stání je v přeložené dokumentaci koncipována jako extenzivní zelená střecha, která 
tvoří náhradu za část zastavěné zahrady a nebude pochozí. K pohybu osob bude sloužit jen v případě 
pro účel údržby. Přístup je řešen schodištěm z bytového domu. Pro ochranu pádu údržby je střecha 
opatřena zábradlím. 

Projektová dokumentace garážových stání aktualizovaná 12/2012 obsahuje příčné řezy garážových 
stání s legendou materiálu.  
 

Námitky pana Pavla Hrdličky. 

Dle předložené projektové dokumentace bylo vyhověno požadavku ohledně rozdílné výškové úrovni 
zpevněné plochy pro příjezd vozidel do garážových stání a ozeleněné plochy. Zpevněná plocha bude 
ukončena palisádovým okrajem, výškový rozdíl ploch bude 30 cm. Prostor v severozápadním rohu bude dle 
dokumentace sloužit rekreaci a odpočinku. 

 

Námitky paní Jany Paulové. 

Střecha garážového stání je v přeložené dokumentaci koncipována jako extenzivní zelená střecha, která 
tvoří náhradu za část zastavěné zahrady a nebude pochozí. K pohybu osob bude sloužit jen v případě 
pro účel údržby. Přístup je řešen schodištěm z bytového domu. Pro ochranu pádu údržby je střecha 
opatřena zábradlím. 
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Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. V případě 
nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů při jednání byla použita jejich původní stanoviska 
předložená k návrhu. Stavební úřad posoudil umístění stavby bytového domu s pěti bytovými jednotkami, 
podle § 90 stavebního zákona a shledal, že jejich umístění odpovídá hlediskům péče o životní prostředí. 
Umístění vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným dle  vyhlášky č. 268/2009 
Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, v platném znění i předpisům, které stanoví hygienické a protipožární 
podmínky. Předložený záměr, který byl redukován ze sedmi na pět bytových jednotek bytového domu a je 
v souladu s územně plánovací dokumentací. Navrhovaná stavba splňuje podmínku územně plánovací 
dokumentace, že v ploše městského centra jsou přípustné zejména stavby pro bydlení. Navrhovaný záměr 
naplňuje ideu článku 02 územně plánovací dokumentace Řevnice - Podmínky využití plochy městského 
centra (PMC). Záměr přispívá k potvrzení a posílení převážně městského charakteru centra města, 
respektuje existující prostorovou organizaci místa, není rozporný vůči veřejnému prostranství. Stavba vytváří 
nové příležitosti pro bydlení v centru města, posiluje charakter města, k němuž patří vyšší hustota mezilidské 
interakce, pěší dostupnost všech důležitých zařízení, snižování potřeby jízd osobním automobilem apod. 

V provedeném spojeném územním a stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost 
o stavební povolení z hledisek uvedených v § 110 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a 
s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně 
omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků stavebního řízení. 

Stavební úřad žádost o dodatečné povolení posoudil a zjistil, že stavba garážových stání, splňuje 
podmínky uvedené v § 129 odst. 2 a 3 stavebního zákona a stavbu dodatečně povolil. 

 
Poučení o odvolání: 

 Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení 
ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu. 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). 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení 
pozbývá podle § 115 odstavec 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let 
ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. 

 

 

otisk úředního razítka 

 
Bozděchová Marie, Ing. 

samostatný odborný referent 

 

 
Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění účinném do 31.12.2012, 
stanovený podle položky 18 písm. a) ve výši 1000,- Kč, položky 17 odst. 1 písm. b) 1000, - Kč, sazebníku 
správních poplatků byl uhrazen dne 7.12.2010. 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění účinném do 31.12.2012, 
stanovený podle položky 17 odst. 1, písm. e) ve výši 450,- Kč, sazebníku správních poplatků byl uhrazen 
dne 10.09.2012. 
 
Příloha pro žadatele po právní moci rozhodnutí: 

Ověřená projektová dokumentace stavby 

Štítek „stavba povolena“ 

Rozhodnutí s doložkou právní moci  
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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  
 
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 rozhodnutí 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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