
 

V Praze dne: 19. 1. 2023 

 
 

Spisová značka: SZ 094400/2022/KUSK ÚSŘ/FB  

Č. j.: 008331/2023/KUSK 

Vyřizuje: Ing. arch. Bačuvčík / 257 280 967 
 
 

USNESENÍ 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební 

úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 2e odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., 

o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 

komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle § 54 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, n a ř i z u j e  k projednání žádosti o vydání územního 

rozhodnutí a o výjimku z obecných požadavků na výstavbu na stavbu "Propojení ulic Šebkova 

a Levohradecká v Roztokách u Prahy" (dále jen „stavba“) strpět Mgr. Janu Vojtěchovskému, 

Levohradecká 2351, 252 63 Roztoky, ohledání pozemků parc. č. 3414, 3415/9 v katastrálním území 

Žalov, dne 

9. 2. 2023 v 9:00 hodin. 

Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou v územním řízení Město Roztoky, 

nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky, a Mgr. Jan Vojtěchovský, nar. 30. 3. 1969, Levohradecká 2351, 

252 63 Roztoky, a v řízení o výjimce Město Roztoky, nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky. 

Odůvodnění: 

Stavební úřad vede pod spis. zn. SZ 094400/2022/KUSK ÚSŘ/FB spojené územní řízení a řízení 

o výjimce z technického požadavku zabezpečujícího bezbariérové užívání staveb, o jehož zahájení 

vyrozuměl účastníky řízení opatřením č. j. 121456/2022/KUSK ze dne 12. 10. 2022, ve kterém účastníky 

řízení mj. poučil o možnosti uplatnit námitky proti výše uvedenému záměru stavby. 

Podle ustanovení § 3 správního řádu, nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní 

orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný 

pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v ustanovení § 2 správního řádu [požadavek zákonnosti, 

zákazu zneužití správního uvážení, ochrana dobré víry, ochrana veřejného zájmu, požadavek 

individuálního posouzení každé věci a legitimního očekávání].  

Část námitek, které stavební úřad v průběhu řízení obdržel zpochybňuje znalost správního orgánu 

poměrů v území a dále poukazuje na rozpory předložené dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 

se skutečným stavem na dotčených pozemcích (např. z hlediska rozsahu výskytu dřevin ke kácení).  
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Podle ustanovení § 51 správního řádu lze k provedení důkazů ve správním řízení užít všech 

důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci a které nejsou získány nebo provedeny 

v rozporu s právními předpisy. Jde zejména o listiny, ohledání, svědeckou výpověď a znalecký posudek. 

Je však na úvaze správního orgánu, které důkazy budou za účelem zjištění skutečného stavu věci 

provedeny. 

Stavební úřad v kontextu obdržených námitek shledal vhodným s ohledem na požadavek § 3 

správního řádu, provést ve spojeném řízení ohledání pozemků parc. č. 3414, 3415/9 v katastrálním území 

Žalov, které jsou umístěním stavby přímo dotčeny, aby v řízení zjistil stav věci, o němž nejsou důvodné 

pochybnosti. 

Podle § 54 odst. 1 správního řádu vlastník nebo uživatel věci nebo ten, kdo má věc u sebe, 

je povinen předložit ji správnímu orgánu nebo strpět ohledání věci na místě. Správní orgán o tom vydá 

usnesení, jež se oznamuje pouze osobě uvedené ve větě první. Ten, kdo má jiné věcné právo 

k ohledávaným pozemkům nebo stavbám na nich, stejně jako ostatní účastníci řízení podle § 54 odst. 3 

ve spojení s § 51 odst. 2 správního řádu, jsou o ohledání pozemků vyrozuměni zasláním tohoto usnesení 

na vědomí. 

Poučení: 

Proti tomuto usnesení se může účastník řízení, jemuž se usnesení oznamuje, odvolat do 15 dnů 

ode dne jeho oznámení. Ostatní účastníci jsou o provedení důkazu mimo ústní jednání vyrozuměni 

na vědomí. 

Odvolání se podává u zdejšího správního orgánu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden 

stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno 

Ministerstvu pro místní rozvoj ČR k rozhodnutí. Podané odvolání nemá podle ustanovení § 76 odst. 5 

správního řádu odkladný účinek. 

 
 
 
 
 
 

Ing. arch. Filip Bačuvčík 

odborný referent 

otisk úředního razítka 

  

Usnesení se doručuje podle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena 

nejméně 15 dnů na úředních deskách následujících úřadů: 

- Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská č. p. 11, Praha 5-Smíchov, 150 21 Praha 

- Městský úřad Roztoky, nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky 
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 Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky 

Krajského úřadu Středočeského kraje. 

Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne: 

Razítko, podpis:  

Rozdělovník: 

účastník řízení, jemuž se usnesení oznamuje: 

Mgr. Jan Vojtěchovský, Levohradecká č.p. 2351, 252 63  Roztoky u Prahy 

JUDr. Aleš Staněk, Ph.D., IDDS: wmfgbhy 

 místo podnikání: Národní č.p. 365/43, 110 00  Praha 1-Staré Město 

 zastoupení pro: Mgr. Jan Vojtěchovský, Levohradecká 2351, 252 63  Roztoky 

dále obdrží (na vědomí): 

Město Roztoky, IDDS: ticbbnc 

 sídlo: nám. 5. května č.p. 2, 252 63  Roztoky u Prahy 

PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3 

 sídlo: Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00  Praha 5-Smíchov 

Pavel Brokl, IDDS: mr7mbsc 

 trvalý pobyt: Levohradecká č.p. 1744, 252 63  Roztoky u Prahy 

Ing. Karel Vojtěchovský, Podbělohorská č.p. 3108/25, 150 00  Praha 5-Smíchov 

Pavel Pechač, Ke kladivům č.p. 999/2, Praha 6-Suchdol, 165 00  Praha 620 

Zdeňka Pechačová, Šebkova č.p. 1876, 252 63  Roztoky u Prahy 

Jaroslav Baláček, IDDS: gcjnxd4 

 trvalý pobyt: Šebkova č.p. 1875, 252 63  Roztoky u Prahy 

Václava Baláčková, Šebkova č.p. 1875, 252 63  Roztoky u Prahy 

Ing. Libor Jendele, IDDS: gruv43y 

 trvalý pobyt: Lidická č.p. 269, 252 68  Středokluky 

RNDr. Pavla Jendelová, IDDS: 9iqb83s 

 trvalý pobyt: Lidická č.p. 269, 252 68  Středokluky 

Ing. Tomáš Kratochvíl, Levohradecká č.p. 1105, 252 63  Roztoky u Prahy 

Ing. Jitka Kratochvílová, Levohradecká č.p. 1105, 252 63  Roztoky u Prahy 

Richard Robert Herrick Withers, Levohradecká č.p. 1170, 252 63  Roztoky u Prahy 

Connect plus s.r.o., IDDS: p3ewhga 

 sídlo: Učňovská č.p. 100/1, 190 00  Praha 9-Hrdlořezy 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns 

 sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
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GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 

 zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01  Ústí nad Labem 

Technické služby města Roztoky, IDDS: wxusus5 

 sídlo: Lidická č.p. 1642, 252 63  Roztoky u Prahy 

Mgr. Anna Mikhailova, IDDS: mw5eehz 

 trvalý pobyt: Bratronice č.e. 61, 273 63  Bratronice 

Ve smyslu ustanovení § 24 správního řádu se osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, 

jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, a v dalších případech, které 

stanoví zákon, se doručuje veřejnou vyhláškou: 

Sergei Mikhailov 

zrušený trvalý pobyt: Bratronice č.e. 61, 273 63  Bratronice 

Usnesení se výše uvedeným účastníkům neznámého pobytu doručuje na vědomí veřejnou 

vyhláškou vyvěšenou na úřední desce níže uvedeného úřadu: 

Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská č.p. 11, Praha 5-Smíchov, 150 21  Praha 521 
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