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Vyřizuje: Mgr. Nápravník/ 257 280 828 

 

 
 

ROZHODNUTÍ 
 

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

správní orgán věcně příslušný podle § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v 

platném znění, a podle § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), 

podle § 90 odst. 5 správního řádu 

I.a) odvolání, které dne 25. 5. 2012 a 29. 5. 2012  podal  Andrej Lindner, nar. 30. 7. 1939, Obecnice 294, 

262 21 Obecnice  (dále jen „1. odvolatel“) proti rozhodnutí Městského úřadu Příbram, stavebního úřadu 

(dále jen „stavební úřad“), ze dne 11.5.2012 č. j. MeUPB 42368/2012, spis. zn. SZ 

MeUPB/82510/2011/SÚ/JP,  z a m í t á    a  

I.b) rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 11.5.2012 č. j. MeUPB 42368/2012, spis. zn. SZ 

MeUPB/82510/2011/SÚ/JP, jímž byla Marii Kadlecové, nar. 14.5.1954, Obecnice 335, 262 21  Obecnice, 

kterou zastupuje Tomáš Kadlec, nar. 31.10.1975, Obecnice 335, 262 21  Obecnice, umístěna a povolena  

stavba  novostavba garáže pro 2 osobní automobily Obecnice č.p. 295 

 (dále jen „stavba“), na pozemku parc. č. 798/216 v katastrálním území Obecnice,  p o t v r z u j e . 

II.   Odvolání, které dne 2. 7. 2012 podal  Andrej Lindner, nar. 29. 10. 1961, Prostřední 313/15, 691 41 Břeclav 

- Poštorná (dále jen „2. odvolatel“), proti rozhodnutí č. j. MeUPB 42368/2012, spis. zn. SZ 

MeUPB/82510/2011/SÚ/JP ze dne 11.5.2012, které vydal Městský úřad Příbram, stavební úřad (dále jen 

„stavební úřad“), jímž byla Marii Kadlecové, nar. 14.5.1954, Obecnice 335, 262 21  Obecnice, 

kterou zastupuje Tomáš Kadlec, nar. 31.10.1975, Obecnice 335, 262 21  Obecnice, umístěna a povolena stavba  

novostavba garáže pro 2 osobní automobily Obecnice č.p. 295, na pozemku parc. č. 798/216 v katastrálním 

území Obecnice,   s e    j a k o   o p o ž d ě n é     z a m í t á. 

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je: Marie Kadlecová, nar. 14.5.1954, Obecnice 

335, 262 21  Obecnice.  
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O d ů v o d n ě n í 

Ad I.  

            Stavební úřad vydal dne 11. 5. 2012 pod č. j. MeUPB 42368/2012 výše uvedené rozhodnutí. Proti 

tomuto rozhodnutí 1. odvolatel podal  odvolání, ve kterém uvedl že: „nesouhlasí s umístěním a provedením 

stavby z důvodu zastínění svého pozemku a stavby. Dále uvádí, že p. Tomáš Kadlec je podnikatel, z čehož 

usuzuje, že půdu stavby garáže bude využívat k podnikatelským účelům. Uvádí, že p. Kadlec mohl garáž 

postavit na svém jiném pozemku, který však prodal. Uvádí, že neví, proč na garáž umísťuje sedlovou střechu. 

Dále uvádí, že podle správním orgánem  pořízené fotografie v místě stavby dne 7. 4. 2011 ve 12.00 hod., není 

možné posuzovat dopadající stín, neboť plaňky plotu tvoří stín toulavý. Poukazuje na to, že pěstuje byliny 

tuzemské, subtropické a tropické a zastíněním se zhorší výnos i kvalita a tím sníží jeho finanční příjem a toto 

bude požadovat po stavebním úřadu a p. Kadlecovi. Dále připomíná, že je připravováno nařízení vlády, že 

rodinné domy musí být alespoň částečně zatepleny a mít alespoň jeden zdroj na obnovitelné energie. Pokud 

stavební úřad vydá souhlas se stavbou garáže, nebude takové zařízení u jeho domu pracovat  neboť bude  

v trvalém stínu, což by prý odporovalo připravované novele.“ (odvolání je uvedeno zkráceně).  

Stavební úřad vyrozuměl podle § 86 odst. 2 správního řádu ostatní účastníky řízení o podaném odvolání 

a umožnil jim k podanému odvolání se vyjádřit. Této možnosti využil p. Tomáš Kadlec a uvedl, že k záměru 

stavby garáže byla na žádost pana Lindnera vypracována „zastiňovací studie“, která potvrzuje, že uvedené 

stížnosti pana Lindnera jsou neopodstatněné a stávající projekt stavby je vyhovující.  Následně předložil 

stavební úřad odvolání se souvisejícím spisovým materiálem odvolacímu správnímu orgánu k dalšímu řízení. 

Spis byl u odvolacího správního orgánu evidován dne 1. 8. 2012. 

 

Podle § 81 odst. 1 správního řádu může účastník řízení proti rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon 

nestanoví jinak. Odvoláním lze podle § 82 odst. 1 správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí, 

jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Rozhodnutí stavebního úřadu je správním rozhodnutím, proti kterému se lze odvolat. Odvolatel byl účastníkem 

řízení ve věci, odvolání je tedy přípustné. Dále odvolací správní orgán zkoumal, zda odvolání bylo podáno 

v zákonné lhůtě. Podle § 83 odst. 1 správního řádu činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

Odvolací správní orgán ze spisu zjistil, že rozhodnutí bylo 1. odvolateli doručeno dne 16. 5. 2012, odvolání bylo 

správnímu orgánu podáno dne 25. a 29. 5. 2012, odvolání je proto včasné.  

Podle § 90 odst. 5 správního řádu neshledá-li odvolací správní orgán důvod pro postup podle odstavců 1 

až 4, odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí. 

Odvolací správní orgán přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí 

předcházelo, s právními předpisy a správnost napadeného rozhodnutí přezkoumal jen v rozsahu námitek 

uvedených v odvolání podle § 89 odst. 2 správního řádu a nezjistil v postupu stavebního úřadu ani v napadeném 

rozhodnutí vady, které by odůvodňovaly jeho zrušení nebo změnu.  
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Odvolací správní orgán ze spisového materiálu zjisti, že „zastiňovací studie“, zpracovaná 

autorizovaným inženýrem Ing. Ondřejem Hrachem, že navrhovaná novostavba garáže nebude stávající sousední 

zastiňovat objekt, jak se domnívá 1. odvolatel, resp. že oslunění obytných místností stávajícího objektu podle 

zpracovaných diagramů několikanásobně převyšuje požadavek ČSN 734101 na minimální dobu oslunění. 

Namítané zastínění sousedního pozemku navrhovanou stavbou není právními předpisy nijak stanoveno či 

omezeno. Vzdálenost předmětné stavby od společné hranice pozemků je v souladu s § 25 odst. 5 vyhlášky č. 

501/2006 Sb, o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. Domněnka odvolatele, že p. 

Kadlec bude půdu navrhované garáže využívat k podnikatelským účelům není ničím podložená a stejně jako 

okolnost, že p.Kadlec údajně prodal jiný svůj pozemek, na kterém by, dle názoru odvolatele mohl navrhovanou 

stavbu postavit, nebyla předmětem tohoto řízení. Posouzení možnosti zastřešení umísťované garáže sedlovou 

střechou je zcela v pravomoci stavebního úřadu. Podle fotografie ze dne 7. 4. 2011 neposuzoval stavební úřad  v 

 napadeném rozhodnutí  zastínění sousedního pozemku plaňkovým plotem, jak uvádí odvolatel, nýbrž podle 

stínu vrženého garážovým orientačně posuzoval možnost zastínění sousedního pozemku navrhovanou stavbou. 

Ovolatelem předjímaná možnost snížení jeho finančního příjmu z prodeje pěstovaných bylin v důsledku 

zastínění jeho pozemku s tím že kompenzaci bude požadovat po stavebním úřadu a p. Kadlecovi a údajně 

připravované nařízení vlády  nebyly předmětem územního řízení, jehož výsledkem je napadené rozhodnutí.  

Ad II. 

Podle § 81 odst. 1 správního řádu může účastník řízení podat proti rozhodnutí odvolání, pokud zákon 

nestanoví jinak. Podle § 83 odst. 1 správního řádu činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí . 

Podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu se do lhůty nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující 

počátek lhůty a podle § 40 odst. 1 písm. c) správního řádu připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, 

je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. Lhůta je podle § 40 odst. 1 písm. d) správního řádu 

zachována, je – li posledního dne lhůty učiněno podání u věcně a místně příslušného správního orgánu anebo je-

li v tento den podána poštovní zásilka adresována tomuto orgánu s tímto podáním. Krajský úřad se proto 

zabýval tím, kdy bylo rozhodnutí odvolateli oznámeno.  

Napadené rozhodnutí bylo odvolateli, který byl účastníkem řízení ve shora uvedené věci, doručeno dne 

16. 5. 2012. Lhůta pro podání odvolání uplynula dnem 31. 5. 2012. Odvolání bylo podáno u správního orgánu, 

který rozhodnutí vydal, dne 2. 7. 2012, tedy opožděně.  

Odvolací správní orgán dále zkoumal, zda není naplněno ustanovení § 83 odst.  2 správního řádu, kdy v 

případě chybějícího, neúplného nebo nesprávného poučení podle § 68 odst. 5  lze odvolání podat do 15 dnů ode 

dne oznámení opravného usnesení podle § 70 věty první, bylo-li vydáno, nejpozději však do 90 dnů ode dne 

oznámení rozhodnutí. Napadené rozhodnutí obsahuje poučení, které je v souladu s § 68 odst. 5 správního řádu, 

neboť je zde uvedeno, že „odvolat se lze do 15 dnů od jeho oznámení ke  Krajskému úřadu Středočeského kraje 

podáním u zdejšího správního orgánu“. Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o odvolání opožděné. 

S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem odvolací správní orgán rozhodl tak, jak je uvedeno ve 

výroku rozhodnutí a dále již nepřezkoumával napadené rozhodnutí postupem podle § 89 odst. 2 správního řádu.  
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Odvolací správní orgán stanovil okruh účastníků řízení. Účastníky řízení jsou: Marie Kadlecová, 

Vladimír Bára, Radka Hadrabová, Andrej Lindner, Andrej Lindner, Karel Oberfalcer, Marie Oberfalcerová, 

Ladislav Rozsypal, Romana Srchová, Kateřina Stejskalová, Světlana Šikalová, Libuše Šlapáková, obec 

Obecnice. 

Vzhledem k tomu, že odvolací správní orgán nezjistil žádné zásadní závady v postupu prvoinstančního 

orgánu v řízení ani v napadeném rozhodnutí rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí 

P o u č e n í 

Proti rozhodnutí o odvolání se podle § 91 odst. 1 správního řádu nelze dále odvolat. 

 

 

 

Mgr. Jan Nápravník 

odborný referent 

         otisk úředního razítka 

 

 

 

 Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

Obdrží  

účastníci řízení (dodejky) 

Marie Kadlecová, Obecnice č.p. 335, 262 21  Obecnice 

Tomáš Kadlec, Obecnice č.p. 335, 262 21  Obecnice 

Vladimír Bára, Obecnice č.p. 139, 262 21  Obecnice 

Radka Hadrabová, Hrabákova č.p. 211, Příbram II, 261 01  Příbram 1 

Andrej Lindner, Obecnice č.p. 294, 262 21  Obecnice 

Andrej Lindner, Prostřední č.p. 313/15, Poštorná, 691 41  Břeclav 4 

Karel Oberfalcer, Obecnice č.p. 296, 262 21  Obecnice 
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Marie Oberfalcerová, Obecnice č.p. 296, 262 21  Obecnice 

Ladislav Rozsypal, Ryneček č.p. 132, Příbram III, 261 01  Příbram 1 

Romana Srchová, Obecnice č.p. 138, 262 21  Obecnice 

Kateřina Stejskalová, Obecnice č.p. 142, 262 21  Obecnice 

Světlana Šikalová, Kačínská č.p. 1505, Praha 14-Kyje, 198 00  Praha 98 

Libuše Šlapáková, Obecnice č.p. 143, 262 21  Obecnice 

obec Obecnice, IDDS: d3ab3px 

 sídlo: Obecnice č.p. 266, 262 21  Obecnice 

  

- účastníci územního řízení uvedení v ustanovení § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou  

Dále se doručuje k vyvěšení a s žádostí o sdělení data vyvěšení a sejmutí: 

Obecní úřad Obecnice, IDDS: d3ab3px 

           sídlo: Obecnice č.p. 159, 262 21  Obecnice 

Městský úřad Příbram, IDDS: 2ebbrqu 

          sídlo: Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 01  Příbram 1 

 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kanceláře ředitele  - vývěska 

 

ostatní 

Městský úřad Příbram, stavební úřad, Tyršova 108, Příbram I, 261 01  Příbram 1 (oznámení o nabytí právní 

moci rozhodnutí a zapůjčený spis budou zaslány stavebnímu úřadu následně) 

Co: spis KÚ 
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