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Obec Koněprusy 

Koněprusy 63 

266 01 Beroun 

Číslo jednací: 000527/2017/KUSK 

Spisová značka: 

Vyřizuje: 

SZ_123252/2016/KUSK/9 

Ing. Gabriela Zíková, l. 217 

Značka:  OŽP/ZiG 

 

 

Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí  

a zemědělství k dokumentu vytvořenému Ing. Pavlem Sklenářem na základě rozhodnutí 

Krajského úřadu č. j. 123252/2016/KUSK ze dne 6. 12. 2016 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský 

úřad“) obdržel dne 27. 12. 2016 žádost Obce Koněprusy o stanovisko k dokumentu 

vytvořenému Ing. Pavlem Sklenářem na podkladě rozhodnutí Krajského úřadu ve zkráceném 

přezkumném řízení č. j. 123252/2016/KUSK ze dne 6. 12. 2016, které přezkoumávalo 

rozhodnutí Městského úřadu Beroun, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu, ze dne 

13. 6. 2016, č. j. MBE 9511/2016/ŽP-LiB. Rozhodnutím Městského úřadu Beroun byla 

dodatečně povolena stavba vodního díla „studna na pozemku p. č. 519/13 v k. ú Koněprusy“ 

 a povoleno nakládání s vodami - odběr podzemních vod z tohoto vodního zdroje. Krajský 

úřad ve zkráceném přezkumném řízení výše zmíněné rozhodnutí Městského úřadu Beroun 

zrušil v celém rozsahu a na základě této skutečnosti Ing. Pavel Sklenář označil rozhodnutí 

Městského úřadu Beroun za podvodné. 

 

K výše popsané skutečnosti vydává Krajský úřad toto stanovisko: 

Rozhodnutí Městského úřadu Beroun ze dne 13. 6. 2016, č. j. MBE 9511/2016/ŽP-LiB nebylo 

označeno za podvodné, ale bylo zrušeno z důvodu vady řízení, a to chybějícího souhlasu či 

vyjádření obecného stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí a věc se 

vrátila správnímu orgánu prvního stupně k novému projednání.  

Výše zmíněné rozhodnutí Krajského úřadu v přezkumném řízení nabylo právní moci dne  

24. 12. 2016 a spis s projednávanou věcí byl vypraven zpět Městskému úřadu Beroun 

k novému projednání věci dne 3. 1. 2017. 

 

 

 

Ing. Gabriela Zíková 

oprávněná úřední osoba 

odborný referent 
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