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Usnesení
Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Odbor dopravy, jako věcně příslušný
silniční správní úřad na základě usnesení Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru
dopravy ze dne 6.2.2017 č.j.:14/2017/KUSK-DOP/Lac, rozhodl takto:
Podle § 28 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“),
není
Ing. Pavel Soukup, nar. 16.1.1973, trvale bytem Všechromy 63, 251 63 Strančice, účastníkem
řízení o odstranění 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 vedeného u OSAD MěÚ Říčany pod č.ev.:
8413/2016, nyní spis zn.: OD-2541/2017-VEVEM nyní vedeného u zdejšího správního úřadu.
Odůvodnění:
Krajský úřad Středočeského kraje usnesením č.j.: 14/2017/KUSK-DOP/Lac ze dne 6.2.2017
přikázal dle § 80 odst. 4 písm. c) správního řádu přikázal MěÚ Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav, Odboru dopravy dále vést a rozhodnout v řízení o odstranění 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 dosud vedené u MěÚ Říčany.
V průběhu řízení správní orgán zjistil, že OSAD MěÚ Říčany v době, kdy vedl správní řízení,
se nijak nezabýval otázkou účastenství v řízení ani při zahájení řízení, ani v dalším průběhu
řízení. V důsledku toho v řízení jednal s některými osobami jako s účastníky řízení, přestože
pro jejich účastenství neexistují zákonné důvody a naopak některé účastníky řízení
opomenul.
Podle správního řádu účastníkem řízení může být pouze osoba, u níž je předpokládán
hmotně-právní vztah k předmětu správního řízení, tedy existence práv, právem chráněných
zájmů nebo povinností dané osoby, o nichž bude ve správním řízení jednáno a rozhodnuto.
Naopak za účastníka řízení nelze považovat osobu, které vztah k předmětu správního řízení
chybí, ačkoli pro její účastenství ve správním řízení svědčí zákonné ustanovení správního
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řádu, a to ani v případě, pokud s ní bylo v průběhu správního řízení ze strany správního
orgánu jednáno jako s účastníkem řízení. (NSS č. j. 6 As 31/2001 – 94).
Správní orgán, jež konkrétní správní řízení vede, musí z úřední povinnosti řádně určit
účastníky řízení. Správní orgán nesmí při rozhodování o určení okruhu účastníků správního
řízení případně o jeho zúžení či rozšíření v průběhu řízení použít správní uvážení. Dále
správní orgán není oprávněn autoritativně určit, kdo má anebo komu vznikne právo, právem
chráněný zájem či povinnost, o němž bude v daném správním řízení jednáno a rozhodnuto.
Tyto skutečnosti je správní orgán povinen zkoumat na počátku i v průběhu řízení a též před
vydáním rozhodnutí.
Správní orgán, jež řízení vede, nese nejen odpovědnost za řádné a zákonné vymezení
účastníků správního řízení, ale odpovídá i za to, že se všemi osobami, které jsou na základě
svého hmotně-právního vztahu k předmětu řízení účastníky tohoto řízení, bude jako s
účastníky řízení jednáno. Podle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu pokud
správní orgán nesplní svou povinnost zkoumat po celou dobu správního řízení okruh
účastníků řízení a jednat jako s účastníkem řízení s osobou, které toto postavení náleží,
dopustí se porušení právních předpisů o správním řízení tak závažným způsobem, jež může
mít vliv i na zákonnost rozhodnutí správního orgánu a být důvodem pro jeho zrušení v řízení
před soudem.
S právní orgán se proto v dalším řízení otázkou účastenství v řízení a přesného a
zákonného určení účastníků řízení velice pečlivě zabýval, tak aby dodržel zásady správního
řízení, především zásadu legality a oficiality a zásadu rovnosti stran.
Vztah správního řádu a stavebního zákona je upraven v ustanovení § 1 odst. 2 správního
řádu a též v části šesté v ustanovení § 192 odst. 1 stavebního zákona. Tato ustanovení § 1
odst. 2 správního řádu uvádí, že: „Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí,
nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup.“
V řízení o odstranění 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 vedeného podle § 129 odst. 1 písm. b)
stavebního zákona je právní úprava účastníků stavebního řízení obsažena v ustanovení § 129
odst. 10 stavebního zákona
Taxativní výčet účastníků řízení v § 129 odst. 10 SZ má za následek, že při určování okruhu
účastníků řízení o nařízení odstranění stavby nelze postupovat dle obecné normy, kterou je
ustanovení § 27 správního řádu. Vymezení účastníků stavebního řízení je tedy zvláštní právní
úpravou vůči obecné právní úpravě účastníků řízení obsažené ve správním řádu stejně jako v
případě vymezení účastníků např. stavebního řízení.
SZ § 129 odst. 10 - „Účastníky řízení o nařízení odstranění stavby jsou povinný, osoby,
které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům, na kterých je odstraňovaná stavba
umístěna nebo stavbám na nich, jakož i osoby, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k
sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být odstraňováním stavby
přímo dotčena.“
Správní orgán přezkoumal účastníky řízení podle výše uvedeného výčtu § 129. Závazné
majetkoprávní a související právní vztahy ověřil správní orgán Výpisy Katastrálního úřadu pro
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Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - východ, pro katastrální území Všechromy a
pro katastrální území Svojšice.
Z těchto Výpisů správní orgán zjistil a ověřil, že nejste osobou, která má vlastnická nebo
jiná věcná práva k pozemkům, na kterých je odstraňovaná stavba umístěna nebo stavbám na
nich. Nejste osobou, která má vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním pozemkům a
stavbám na nich, a tato práva mohou být odstraňováním stavby přímo dotčena. A nejste ani
osobou povinnou.
Ze zjištěných skutečností nevyplývá, že byste byl účastníkem výše uvedeného řízení ve
smyslu 129 odst. 10 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a proto je vydáváno usnesení
o tom, že nejste účastníkem řízení v uvedené věci
Poučení o odvolání:
Proti tomuto usnesení je možno se dle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do patnácti
dnů ode dne oznámení usnesení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje Zborovská 11,
Praha 5 prostřednictvím odboru dopravy MěÚ Brandýs n/L–Stará Boleslav, pracoviště Praha,
Orebitská 477, 130 00 Praha 3.
Podané odvolání nemá dle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

(otisk úředního razítka)
Ing. Emil Veverka
referent odboru dopravy
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