
  MĚSTSKÝ ÚŘAD  V ŘÍČANECH
Městský úřad v Říčanech, odbor správních agend a dopravy – oddělení dopravy
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Č.j. :  20641/2018-MURI/OSAD   č.ev:  248751      Říčany,  dne  29.7.2019
Vyřizuje  : J. Karásek
Počet stejnopisů  19

Ing. Jaroslav Dvořák
Fibichova 836/9
251 01 Říčany

ROZHODNUTÍ 
Výroková část:

Dne 10.6.2019 podaly paní Věra Richterová, nar. 31.3.1953, bytem Všechromy 24, 251 63 Strančice a  Jitka Žemličková, 
nar. 24.8.1949, bytem Všechromy 39, 251 63 Strančice zastoupené na základě plné moci panem Ing. Petrem Boháčem, 
nar. 15.6.1982, bytem Všechromy 88, 251 63 Strančice; dne 13.6.2019 podala obec Strančice, IČO: 00240788, se sídlem 
orgánů Revoluční 383, 251 63 Strančice a dne 14.6.2019 podali Miroslav Krejčík, nar. 17.3.1979, bytem Všechromy 69, 
251 63 Strančice a Hana Krejčíková, nar. 24.10.1978, bytem Všechromy 69, 251 63 Strančice zastoupeni panem Ing. 
Pavlem Soukupem, nar. 16.1.1973, bytem Všechromy 63, 251 63 Strančice v zákonné odvolací lhůtě odvolání proti 
společnému rozhodnutí Městského úřadu v Říčanech, odboru správních agend a dopravy – oddělení dopravy ze dne 
31.5.2019 Č.j. : 20641/2018-MURI/OSAD č.ev: 140703/2019, kterým:

I.  podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu schválil stavební záměr :„Veřejná účelová 
komunikace pro připojení plánovaného areálu na pozemku parcelní číslo 201/1 v k.ú. Všechromy“, situovaný 
na pozemcích parcelní číslo 201/55 a 201/1 v k.ú. Všechromy 
II. stanovil podmínky pro umístění stavby
III. stanovil podmínky pro provedení stavby,

a to v řízení zahájeném podáním žádostí dne 22.3.2018 panem Ing. Jaroslavem Dvořákem, nar. 17.9.1948 bytem 
Fibichova 836/9, 251 01 Říčany zastoupeném na základě plné moci společností REGIONPROJEKT, s.r.o., sídlem Horova 
ul. 12, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 482 93 806

Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic   II. a III. 
třídy a veřejně přístupných účelových komunikací příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a)  zákona   č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen "stavební zákon") ve společném územním a stavebním řízení (dále jen “společné řízení“)  posoudil podaná odvolání  
a podle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., v plném rozsahu

v y h o v u j e

odvoláním, které dne 10.6.2019 podaly paní Věra Richterová, nar. 31.3.1953, bytem Všechromy 24, 251 63 Strančice 
a Jitka Žemličková, nar. 24.8.1949, bytem Všechromy 39, 251 63 Strančice zastoupené na základě plné moci panem 
Ing. Petrem Boháčem, nar. 15.6.1982, bytem Všechromy 88, 251 63 Strančice; které dne 13.6.2019 podala obec 
Strančice, IČO: 00240788, se sídlem orgánů Revoluční 383, 250 63 Strančice a které dne 14.6.2019 podali Miroslav 
Krejčík, nar. 17.3.1979, bytem Všechromy 69, 251 63 Strančice a Hana Krejčíková, nar. 24.10.1978, bytem Všechromy 
69, 251 63 Strančice zastoupeni panem Ing. Pavlem Soukupem, nar. 16.1.1973, bytem Všechromy 63, 251 63 Strančice

a

r u š í

své společné rozhodnutí ze dne 31.5.2019 Č.j. : 20641/2018-MURI/OSAD č.ev: 140703/2019, kterým:
I.  podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu schválil stavební záměr :„Veřejná účelová komunikace 
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pro připojení plánovaného areálu na pozemku parcelní číslo 201/1 v k.ú. Všechromy“, situovaný na pozemcích 
parcelní číslo 201/55 a 201/1 v k.ú. Všechromy,
II. stanovil podmínky pro umístění stavby,
III. stanovil podmínky pro provedení stavby.

Odůvodnění:
Dne 10.6.2019 podaly paní Věra Richterová, nar. 31.3.1953, bytem Všechromy 24, 251 63 Strančice a  Jitka Žemličková, 
nar. 24.8.1949, bytem Všechromy 39, 251 63 Strančice zastoupené na základě plné moci panem Ing. Petrem Boháčem, 
nar. 15.6.1982, bytem Všechromy 88, 251 63 Strančice; dne 13.6.2019 podala obec Strančice, IČO: 00240788, se sídlem 
orgánů Revoluční 383, 250 63 Strančice a dne 14.6.2019 podali Miroslav Krejčík, nar. 17.3.1979, bytem Všechromy 69, 
251 63 Strančice a Hana Krejčíková, nar. 24.10.1978, bytem Všechromy 69, 251 63 Strančice zastoupeni panem Ing. 
Pavlem Soukupem, nar. 16.1.1973, bytem Všechromy 63, 251 63 Strančice v zákonné odvolací lhůtě odvolání proti 
společnému rozhodnutí Městský úřad v Říčanech, odbor správních agend a dopravy – oddělení dopravy ze dne 
31.5.2019 Č.j. : 20641/2018-MURI/OSAD č.ev: 140703/2019, kterým:

I.  podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu schválil stavební záměr :„Veřejná účelová 
komunikace pro připojení plánovaného areálu na pozemku parcelní číslo 201/1 v k.ú. Všechromy“, situovaný 
na pozemcích parcelní číslo 201/55 a 201/1 v k.ú. Všechromy 
II. stanovil podmínky pro umístění stavby
III. stanovil podmínky pro provedení stavby,

a to v řízení zahájeném podáním žádostí dne 22.3.2018 panem Ing. Jaroslavem Dvořákem, nar. 17.9.1948 bytem 
Fibichova 836/9, 251 01 Říčany zastoupeném na základě plné moci společností REGIONPROJEKT, s.r.o., sídlem Horova 
ul. 12, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 482 93 806.

V doručených odvoláních je účastníky řízení vytýkáno Městskému úřadu v Říčanech, odboru správních agend a dopravy 
– oddělení dopravy, že jím vydané rozhodnutí trpí vadami, pro které by mělo být odvolacím orgánem zrušeno a věc 
mu vrácena k novému projednání. Souhrnně lze uvést, že účastníci vytýkají napadenému rozhodnutí nedostatky ve 
výroku a nedostatek náležitostí jeho odůvodnění, které předpisuje § 68 odst. 3 správního řádu a uvádějí, že napadené 
rozhodnutí je nepřezkoumatelné a nedostatečně odůvodněné. Dále je účastníky vytýkáno, že Městský úřad v Říčanech, 
odbor správních agend a dopravy – oddělení dopravy nepostupoval před vydáním napadeného rozhodnutí tak, jak 
stanovuje § 36 odst. 3 správního řádu a nedal tak účastníkům se před vydáním rozhodnutí ve věci možnost vyjádřit se 
k podkladům rozhodnutí. Do správního spisu totiž byl po uplynutí lhůty pro podání námitek účastníky doplněn nový 
podklad rozhodnutí - závazné stanovisko Městského úřadu v Říčanech, odboru územního plánování a regionálního 
rozvoje  ze dne 17.1.2019 č.ev. 229015/2018, č.j. 200222/2018-MURI/OUPRR/1175, který později Městský úřad v 
Říčanech, odbor správních agend a dopravy – oddělení dopravy využil k vypořádání námitek podaných účastníky. 

Městský úřad v Říčanech, odbor správních agend a dopravy – oddělení dopravy dne 1.7.2019 pod č.e. 214265/2019 
vyrozuměl účastníky řízení o podaném odvolání a vyzval je , aby se ve lhůtě do 31.7.2019 vyjádřili k podaným 
odvoláním. K podaným odvoláním se dne 18.7.2019 písemně vyjádřil sám žadatel, jakožto osoba s pozicí účastníka 
podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, že souhlasí s tím, aby Městský úřad v Říčanech, odbor správních agend a 
dopravy – oddělení dopravy vyhověl podaným odvoláním podle § 87 správního řádu, rozhodnutí zrušil a znovu ve věci 
rozhodl s tím, že při novém rozhodování odstraní vady řízení a vady rozhodnutí, které jsou mu v odvoláních vytýkány. 

Podle ustanovení § 87 správního řádu platí: Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, je může zrušit nebo 
změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání a jestliže tím nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků, ledaže s tím 
všichni, kterých se to týká, vyslovili souhlas. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. 

Městský úřad v Říčanech, odbor správních agend a dopravy – oddělení dopravy přezkoumal soulad napadeného 
rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy a uvádí, že byť odvolacích důvodů bylo 
v odvoláních uváděno více než je shora zmíněno, pak výše zmíněné vady řízení a vady napadeného rozhodnutí jistě 
mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy, popřípadě na jeho správnost.  Městský úřad v 
Říčanech, odbor správních agend a dopravy – oddělení dopravy, který napadené rozhodnutí vydal, vědom si svého 
pochybení a toho, že napadané rozhodnutí není v souladu s právními předpisy a že jsou splněny podmínky pro zrušení 
napadeného rozhodnutí podle § 87 správního řádu, pak napadené společné rozhodnutí Městského úřadu v Říčanech, 
odbor správních agend a dopravy – oddělení dopravy ze dne 31.5.2019 Č.j. : 20641/2018-MURI/OSAD č.ev: 
140703/2019 tímto rozhodnutím zrušil.



Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, odbor dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u zdejšího speciálního stavebního
úřadu. Odvolání musí být podáno s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen
proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

  
               Jiří Karásek
  oprávněná úřední osoba

 „otisk úředního razítka“
Obdrží:
účastníci (doručenky)
Ing. Jaroslav Dvořák, bytem Fibichova 836/9, 251 01 Říčany zastoupen na základě plné moci společností
REGIONPROJEKT, s.r.o., sídlem Horova ul. 12, 400 01 Ústí nad Labem
Daniella Navarová, Karlínské náměstí 235/13, 186 00 Praha 8
České štěrkopísky spol. s r.o., Cukrovarská 34/41, 196 00 Praha 9
Obec Strančice, Revoluční 383, 281 63 Strančice, IDDS: juyajxi
KSUS SK, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IDDS: a6ejgmx
Miroslav Krejčík, Všechromy 69, 251 63 Strančice, Hana Krejčíková, Všechromy 69, 251 63 Strančice oba zastoupeni
Ing. Pavlem Soukupem, Všechromy 63, 251 63 Strančice, IDDS: jzgm5dm

ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV, IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 84 Praha 3, IDDS: qa7425t
GridServices s.r.o., Plynárenská 499, 602 00 Brno, IDDS: jnnyjs6

dotčené orgány státní správy
Měú Říčany, odbor životního prostředí, Komenského nám. 1619, 251 01 Říčany
Měú Říčany, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Komenského nám. 1619, 251 01 Říčany
Stavební úřad Mnichovice, Masarykovo náměstí 83, 251 64 Mnichovice
Hasičský záchranný sbor SK, územní odbor Kolín, Polepská 634, 280 00 Kolín 4, IDDS: xjjhpq3
Krajská hygienická stanice, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2, IDDS: hhcai8e
Policie ČR DI Praha venkov – JIH, Masarykovo nám. 708, 251 64 Mnichovice
MO ČR, Sekce ekonomická a majetková, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, IDDS: hjyaavk
ÚAPPSČ, Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10
NIPI, Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava
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