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 R O Z H O D N U T Í 
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

 
 
Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, jako speciální stavební úřad (dále jen „speciální 
stavební úřad“) věcně a místně příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 
podle § 40 odst. 4 písm. a)  zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
a podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, povoluje na 
žádost stavebníka obce Koněprusy, Koněprusy 63, 266 01 Beroun, IČ 00 233 391, podle § 118 stavebního 
zákona změnu stavby před jejím dokončením, spočívající v  

 
prodloužení lhůty k dokončení stavby 

 
,,Místní komunikace Za školou Koněprusy“ na pozemcích: p.č. 339/9, 339/10, 339/11, 339/14, 339/17, 
339/22, 340/4 v katastrálním území Koněprusy, pro kterou bylo vydáno stavební povolení dne 15.9.2011 pod 
č.j. MBE 53085/2011/DOPR-DrP, které nabylo právní moci dne 18.10.2011. Lhůta k dokončení stavby 
stanovená podmínkou č. 7 stavebního povolení se mění tak, že stavba bude dokončena  
 
 

do 18.10.2016. 
 
Ostatní podmínky stavebního povolení zůstávají v platnosti. 
 

 

 
O d ů v o d n ě n í 

 
Stavebník obec Koněprusy, Koněprusy 63, 266 01 Beroun, IČ 00 233 391, podal dne 15.10.2015 žádost o 
prodloužení lhůty k dokončení stavby: ,,Místní komunikace Za školou Koněprusy“ na pozemcích: p.č. 
339/9, 339/10, 339/11, 339/14, 339/17, 339/22, 340/4 v katastrálním území Koněprusy , pro kterou bylo 
vydáno stavební povolení dne 15.9.2011 pod č.j. MBE 53085/2011/DOPR-DrP, které nabylo právní moci dne 
18.10.2011. Podmínkou č. 7 citovaného stavebního povolení byla stanovena lhůta k dokončení stavby do 24 
měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí tj. do 18.10.2013.  
Na základě žádosti stavebníka byla lhůta pro dokončení stavby prodloužena rozhodnutím č.j.MBE/ 
45835/2014/DOPR-SoK ze dne 15.7.2014 s nabytím právní moci 22.8.2014 do 18.10.2015. Stavebník podal 
dne 15.10.2015 pod č.j.MBE/65156/2015 žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby z důvodu 



 

 

neodstranění závad a nevyřešených dohod s majiteli pozemků. Speciální stavební úřad posoudil důvody 
uvedené v žádosti jako opodstatněné a rozhodl žádosti stavebníka vyhovět. 
Opatřením ze dne 11.2.2016 č.j.: MBE/9839/2016/DOPR-SoK speciální stavební úřad oznámil zahájení řízení 
o povolení změny stavby před jejím dokončením spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby. Toto 
oznámení učinil až v únoru 2016 z důvodu odvolacího řízení vedeného odborem dopravy Krajského úřadu 
Středočeského kraje ve věci dodatečného povolení stavby „Dešťové kanalizace na pozemku p.č.345/7, 
342/13 v k.ú.Koněprusy. Správní orgán předal spis stavby „Místní komunikace Za školou Koněprusy odboru 
dopravy KÚ Stř.kraje, který si ho vyžádal z důvodu věcné souvislosti se spisem č.7372/2014/DOPR ve věci 
dodatečného povolení stavby „Dešťová kanalizace na pozemku p.č. 345/7, 342/13 v k.ú.Koněprusy. V lednu 
odbor dopravy KÚ Stř.kraje po zamítnutí odvolání pana Ing.Pavla Sklenáře proti usnesení o prodloužení lhůty 
k doplnění žádosti o dodatečné povolení stavby „Dešťová kanalizace na pozemku p.č.342/13 a 345/7 
v k.ú.Koněprusy“ spis ODaSA MěÚ Beroun vrátil  a správní orgán mohl oznámit  zahájení řízení o povolení 
změny stavby před jejím dokončením (prodloužení lhůty k dokončení stavby).  
Stavba Dešťové kanalizace na pozemku p.č.345/7, 342/13 v k.ú.Koněprusy (v současné době po oddělení 
pozemku p.č.342/18 z p.č.342/13 se jedná o pozemky p.č.342/18 a 345/7 v k.ú.Koněprusy) je nezbytně 
nutným předpokladem pro řádné technické a funkční užívání stavby Komunikace Za školou Koněprusy. 
Rozhodnutí  o dodatečném povolení stavby Deš´tové kanalizace na pozemku p.č.345/7 a 345/13 (nyní 
345/18) v k.ú.Koněprusy nabylo právní moci dne 27.7.2016 (č.j. MBE/45357/2016/DOPR-SoK, ze dne 
28.6.2016). Dešťová kanalizace zajišťuje odvádění dešťových vod z ulice „Za školou“ do dešťové kanalizace 
v ulici „Před školou“. 
Pokud by tato dešťová kanalizace nebyla dodatečně povolena, musel by stavebník hledat nový způsob řešení  
odvodnění téměř dokončené stavby komunikace. Správní orgán teprve po nabytí právní moci rozhodnutí  o 
dodatečném povolení stavby Deš´tové kanalizace na pozemku p.č.345/7 a 345/13 (nyní 345/18) 
v k.ú.Koněprusy může rozhodnout o prodloužení lhůty k dokončení stavby.    
V důsledku oddělění pozemku p.č.342/18 z pozemku p.č.342/13 v k.ú.Koněprusy byl v průběhu řízení přibrán 
další účastník řízení, který je v souladu s §109 odst.(7) stavebního zákona identifikován označením pozemku.    
Správní orgán se zabýval těmito námitkami uplatněnými účastníky řízení během řízení: 
Ing.Antonína Smíška ze dne 18.2.2016: 
1)Stavba byla od samého počátku prováděna v rozporu se stavebním zákonem-nevycházela ze skutečně 
rozpracované stavby. Stavba byla realizována bez příslušného rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu, 
nebo certifikátu autorizované osoby. Na základě žádosti obce Koněprusy byla dodatečně povolena 
rozhodnutím ze dne 18.10.2011, č.j.MBE/53085/2011/DOPR-DrP.  
Předmětem tohoto řízení je rozhodnutí o povolení k prodloužení lhůty k dokončení stavby na základě žádosti 
stavebníka – obce Koněprusy. Námitka nesouvisí s projednávanou věcí, kterou je prodloužení lhůty výstavby. 
2)Jelikož svahy podél našeho pozemku 339/8 nejsou ještě upraveny, nelze vznést námitky k jejich provedení. 
Současný stav je naprosto nevyhovující. 
Námitka nesouvisí s projednávanou věcí, kterou je prodloužení lhůty výstavby. 
3)Své připomínky jsem uvedl ve svém odvolání proti rozhodnutí MěÚ Beroun ze dne 27.9.2011 zaslaném na 
KÚ odbor dopravy prostřednictvím MěÚ Beroun. KÚ odborem dopravy bylo mé odvolání 2.1.2012 
rozhodnutím č.j.221491/2011/KUSK-DOP/Lac zamítnuto. Trvám na své námitce, že tímto rozhodnutím nám 
bylo omezeno užívací právo k našemu pozemku 339/8. V místě povoleného vjezdu územním souhlasem na 
pozemek je podél oplocení v hloubce cca 0,7m a ve vzdálenosti cca 0,6m pod povrchem uložen kabel NN. 
Stavební povolení pro tento rozvod bylo vydáno již v roce 2006 a kolaudační rozhodnutí 2009. Kdyby byla 
komunikace provedena podle projektu došlo by k odkrytí kabelů. Z důvodu krycí vrstvy tohoto kabele, nelze 
vjezd upravit. Jak je dnes proveden je nesjízdný a tím naše právo omezeno. 
Námitka nesouvisí s projednávanou věcí, kterou je prodloužení lhůty výstavby. 
4) Nesouhlasím s tím, že MěÚ upouští od ústního jednání a ohledání na místě „jelikož jsou mu poměry na 
staveništi dobře známy“.Stavba jak je provedena nesouhlasí s projektem, takže nejde o změnu stavby před 
dokončením ale o úplně novou stavbu. Souhlasí pouze místo stavby a stavební materiály. Firma Genel Invest 
neprovedla (ani nemohla) provést stavbu podle projektu. Stavba je provedena ve prospěch pana 
místostarosty Sudíka a poškozuje zájmy mé rodiny a obce. Zbytečně nedostatečná krycí vrstva vozovky nad 
splaškovou kanalizací a tím nutnost snížit nosnost vozovky. V nejnižším místě vozovky tato firma Genel 
Invest provedla vjezd na pozemek pana Sudíka v projektu neuvedený. Tato firma také provedla úpravy svahů 
kolem chodníku na soukromém pozemku pana Sudíka, které nefakturovala. Na druhé straně fakturovala 
práce, které vůbec neprovedla a celkem za dílo místo 3 481 527Kč fakturovala 4 330 452Kč. Dále do 
rozpočtu, s kterým vyhrála soutěž neuvedla úpravu svahu mezi naší zahradou a vozovkou, takže není 
uvedeno jak bude tento svah řešen. Z těchto důvodů nemohu souhlasit s tím, že nebude provedeno místní 
šetření na místě stavby a budou tyto dílčí části stavby v rozporu s projektem odsouhlasením změn 
legalizovány. 

Správní orgán v souladu s odst.1 §112 stavebního zákona nepovažoval pro toto řízení ohledání na místě za 
účelné.  
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Mgr.Bc.Věry Sklenářové a Ing.Pavla Sklenáře ze dne 16.2.2016: 
1)Dokumentace, schválená ve stavebním řízení předepisuje provedení vozovky z asfaltového betonu ACO 
11. Velká část vozovky je ve skutečnosti provedena za skladebné dlažby. Výrobce této dlažby v návodu 
k použití předepisuje skladbu jednotlivých vrstev vozovky. Pro nosnost vozovky nad 5 tun(těžký provoz) musí 
být pod skladebnou dlažbou betonová deska tloušťky 10 až 20cm. Ve skutečnosti však pod dlažbou žádný 
beton není. Vozovka o nosnosti do 5ti tun je pro komunikaci, vedoucí k 15ti budoucím staveništím rodinných 
domů naprosto nevhodná a maří samotný účel stavby, tj. umožnit výstavbu domů na přilehlých pozemcích. 
Změna vrchní vrstvy vozovky byla schválena projektantem zápisem do stavebního deníku. 
2)Z fotografie je zřejmé (přiložená čb kopie fotografie zachycující 2 uvolněné obrubníky ležící podél 
chodníku), že ve zhruba polovině chodníku chybí „slepecké“ převýšení krajníku chodníku. Tam, kde tento 
krajník je, je v rozporu se schválenou dokumentací pouze přibetonován k trávě (kam zmizel projektem 
předepsaný objem betonu je jistě zajímavá otázka).  
K „tříbarevnému“ provedení komunikace, kdy se v délce 370m střídá původní asfaltem stříkaný štěrk, 
zámková dlažby jako před hypermarketem a asfaltový povrch, zcela jistě chybí souhlas Správy CHKO Český 
kras, protože s takovou ozdobou obce by těžko mohla souhlasit. 

Změna vrchní vrstvy vozovky byla schválena projektantem zápisem do stavebního deníku. Agentura ochrany 
přírody a krajiny je v tomto řízení dotčeným orgánem ve smyslu § 136 správního řádu. 
3)Kvalita provedení vozovky ze skladebné dlažby je tak tristní, že na vozovce musí být prováděna pravidelná 
senoseč. 
Námitka číslo 3 není námitkou ve smyslu §114 odst.1 stavebního zákona. 
4)Přejezdy chodníku na stavební pozemky jsou provedeny jako chodník, tedy jako pochůzná plocha a 
neumožňují vjezd nákladních vozů a stavební mechanizace na staveniště bez jejich zničení.  
Námitka nesouvisí s projednávanou věcí, kterou je prodloužení lhůty výstavby. 
V řízení o prodloužení lhůty k dokončení stavby nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by bránily prodloužení 
lhůty k dokončení stavby. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno. 
 
Účastníci řízení podle stavebního zákona je podle §109 písm.c) Jan Preisler, Jana Preislerová, podle §109 
písm.e) a f) majitelé pozemků p.č.342/8, 340/3, 339/8, 339/17, 339/18, 339/19, 339/20, 339/21, 339/22, 
339/23, 339/24, 339/25, 339/26, 339/27, 336/1, 339/15, 339/13, 339/12, 339/40, 342/15, 345/7, 342/13, 
342/18 v k.ú.Koněprusy, podle § 109 písm.d) ČEZ Distribuce,a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, RWE 
GasNet,s.r.o., Klíšská 940/96,  400 01 Ústí nad Labem, podle 
 
 

       
 

P o u č e n í  
 
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se 
podává u zdejšího speciálního stavebního úřadu. Odvolání bude postoupeno odboru dopravy Krajského 
úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, k rozhodnutí.  
 
 

 
 

Otisk úředního razítka 
 
 
 

                           
 
                                                                                                                                    Mgr.Miroslav Jerling v.r.                        

                                                                                                                  vedoucí odboru 
 
 
 
 
 

 
Správní poplatek byl vyměřen podle položky 18 odst. 5 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši 1 000,- Kč a uhrazen převodem na účet MěÚ Beroun 
23.3.2016. 
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Za správnost vyhotovení: Martina Krejčová 
 
Obdrží: 
 
Stavebník 

 Obec Koněprusy, Koněprusy 63, 266 01 (datová schránka) 
 

Účastníci řízení veřejnou vyhláškou podle § 144 odst.6 správního řádu: 

 Podle § 109 písm. c) stavebního zákona 
       Preisler Jan, Koněprusy 7,266 01 Beroun  
      Preislerová Jana, Koněprusy 7, 266 01 Beroun   

 Podle § 109 písm.e) a f) stavebního zákona majitelé pozemků v k.ú. Koněprusy 
342/8, 340/3, 339/8, 339/17, 339/18, 339/19, 339/20, 339/21, 339/22, 339/23, 339/24, 339/25, 
339/26, 339/27, 336/1, 339/15, 339/13, 339/12, 339/40, 342/15, 345/7, 342/13, 342/18 

 Podle § 109 písm. d) stavebního zákona 
      ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4  

            RWE GasNet,s.r.o., Klíšská 940/96,  400 01 Ústí nad Labem 
 

Dotčené orgány státní správy: 

 Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Beroun - Město, Pod Studánkou 1258/24, 266 01 
Beroun – Město (datová schránka) 

 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Stč. kraje, dopravní inspektorát Beroun, Tyršova 1635, 266 50 
Beroun – Město (datová schránka) 

 Městský úřad v Berouně – odbor ŽP, Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun 1 (osobně na doručenku) 

 AOPK ČR, Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6                                                    (datová schránka)  
  
Na vědomí: 

 MěÚ Králův Dvůr – Stavební úřad, nám. Míru č.p. 139, 267 01 Králův Dvůr (datová schránka) 
 
Ostatní:  

 Obecní úřad Koněprusy - 1x k vyvěšení na úřední desce (doporučeně do vlastních rukou) 

 Městský úřad Beroun, kancelář tajemníka, podatelna MěÚ Beroun, Husovo nám. 68, 266 43  Beroun 
– Centrum 

          -  1 x k vyvěšení  (osobně na doručenku) 
    -  1 x pro elektronickou potřebu 
    -  1 x pí. Palivcová (osobně na doručenku) 
 

Spis: Spis správního úřadu 

 

 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Beroun a Obecního 

úřadu Koněprusy. 
Za den doručení se považuje 15. den ode dne vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Beroun. 

Toto rozhodnutí bude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne…………………………                                           Sejmuto dne..…………………………… 
 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 
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