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U S NE S E NÍ
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní
orgán podle § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/200Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 10
a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
“správní řád”), rozhodl dne 6.2.2017 dle § 80 odst. 4 písm. c) správního řádu, ve věci vyřízení
podnětu Ing. Pavla Soukupa, bytem Všechromy 63, 251 63 Strančice na “provedení
nepovolené stavby komunikace na pozemcích parc.č. 425/1 a 426 v k.ú. Všechromy a 439/4
a 603/1 v k.ú. Svojšice” takto:
I.

Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech
je nečinný
a dopouští se nedůvodných průtahů v řízení

II.

Věc správního řízení provedení nepovolené stavby komuniace na pozemcích
parc.č. 425/1 a 426 v k.ú. Všechromy a 439/4 a 603/1 v k.ú. Svojšice se Odbor
správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech
odnímá a přikazuje se
Odboru dopravy Městkého úřadu Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, který
řízení dále povede a ve věci rozhodne.

Odůvodnění:
Dne 19.11.2015 byl orgánem Policie ČR postoupen pro vlastní nepříslušnost podnět Ing.
Pavla Soukupa, bytem Všechromy 63, 251 63 Strančice ve věci provedení stavby komunikace
bez stavebního povolení Městskému úřadu v Říčanech.
Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech usnesením ze dne 17.2.2016
zastavil správní řízení. Proti tomuto usnesení bylo podáno odvolání, o kterém nadřízený
správní orgán rozhodl tak, že jej zrušil a věc vrátil provoinstančnímu orgánu k provedení
správního řízení a vydání rozhodnutí ve věci. V odvolání byl vysloven právní názor, kterým je
prvoinstanční orgán při svém rozhodování vázán.
Bez ohledu na právní názor odvolacího prgánu Odbor správních agend a dopravy Městského
úřadu v Říčanech (dále jen “OSAD MÚ Říčany”) sice zahájil správní řízení, ale ve věci
správního deliktu, nikoliv řízení o odstranění stavby provedené bez stavebního povolení
a usnesením toto řízení zastavil z důvodu, že se, dle jeho názoru, žádost stala zjevně
bezpředmětnou. Rovněž proti tomuto usnesení bylo podáno ovolání. Odvolací orgán opět
usnesení zrušil a vrátil věc k novému projednání. Rozhodnutí o odvolání bylo vydáno dne
18.10.2016. OSAD MÚ Říčany dne 7.12.2016 opět usnesením zastavil správní řízení ve věci
správního deliktu, neboť se žádost stala zjevně bezpředmětnou.
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Z předloženého spisu nalézacího správního úřadu nadřízený správní orgán zjistil, že OSAD
MÚ Říčany nejenom, že nerespektuje právní názor nadřízeného správního orgánu, ale ve věci
ani nepostupuje v souladu se stavebním zákonem a není schopen zvládnou, nebo ochoten
provést, základní řízení dle ustanovení § 129 stavebního zákona. Jak řízení podle § 129
stavebního zákona tak řízení o správním deliktu jsou řízení zahajovaná z moci úřední a nelze
je tedy zastavit z důvodu bezpředmětné žádosti.
Dne 23.1.2017 podal Ing. Soukup k Odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje
stížnost na nečinnost OSAD MÚ Řířany. Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského
kraje, po obdržení vyžádaných dokumentů k věci od OASD MÚ Říčany zjistil, že je stížnost
Ing. Soukupa oprávněná.
Při tomto rozhodování nadřízený správní orgán vycházel ze skutečnosti, že od nabytí právní
moci rozhodnutí č.j. 055317/2016/KUSK-DOP/Lac, tj. od 2.5.2016 OSAD MÚ Říčany ve
věci “provedení nepovolené stavby komunikace na pozemcích parc.č. 425/1 a 426 v k.ú.
Všechromy a 439/4 a 603/1 v k.ú. Svojšice” nerozhodl a proto rozhodl jak je výše uvedeno
a věc přikázal Odboru dopravy Městkého úřadu Brandýs nad Labem- Stará Boleslav k vydání
rozhodnutí ve věci.
Poučení:
Proti tomuto usnesení lze podat odvolání, a to do 15 dnů po jeho oznámení, k Ministerstvu
dopravy České republiky, které o odvolání rozhodne, a to cestou Krajského úřadu
Středočeského kraje, u nějž se odvolání podává.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
usnesení, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené
usnesení připraveno k vyzvednutí.
Odvolání proti tomuto usnesení nemá dle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odkladný
účinek.

„otisk úředního razítka“
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