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Stavebník: 

Milena Fárová, 07.10.1973, Kytín č. p. 110, 252 10  Mníšek pod Brdy 

 

 

 

Usnesení  
Výroková část: 

Městský úřad Mníšek pod Brdy, stavební úřad, jako stavební úřad věcně příslušný dle ustanovení § 13 odst. 

1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "stavební zákon"), v souladu s ustanovením § 129 odst. 2 stavebního zákona a § 64 odst. 1 písm. e) 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)  

přerušuje 

řízení o odstranění stavby přístavby rodinného domu ČP 110 na pozemcích číslo parcelní 87/7, číslo 

parcelní stavební 678 v katastrálním území Kytín, zahájené dne 26.10.2021, do dne nabytí právní moci 

rozhodnutí o žádosti stavebníka Mileny Fárové, nar. 07.10.1973, bytem Kytín č. p. 110, 252 10 Mníšek  

pod Brdy, kterou podala dne 12.10.2021, jako účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu. 

Stavba obsahuje: 

- přístavbu zádveří na severní straně rodinného domu ČP 110 obdélníkového půdorysu o rozměrech  

2,22 x 3,70 m, zastřešenou sedlovou střechou, umístěnou na pozemku číslo parcelní 87/7 v katastrálním 

území Kytín ve vzdálenosti 4,66 m od hranice pozemku číslo parcelní 87/12 v katastrálním území Kytín 

a ve vzdálenosti 9,29 m od hranice pozemku číslo parcelní 162/9 v katastrálním území Kytín, 

- přístavbu zádveří na jižní straně rodinného domu ČP 110 obdélníkového půdorysu o rozměrech  

1,70 x 2,30 m, zastřešenou sedlovou střechou, umístěnou na pozemku číslo parcelní 87/7 v katastrálním 

území Kytín ve vzdálenosti 3,38 m od hranice pozemku číslo parcelní 87/14 v katastrálním území Kytín 

a ve vzdálenosti 3,96 m od hranice pozemku číslo parcelní 87/12 v katastrálním území Kytín. 

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu: 

Milena Fárová, nar.  07.10.1973, bytem Kytín č. p. 110, 252 10 Mníšek pod Brdy. 

Odůvodnění: 

Řízení o odstranění stavby přístavby rodinného domu ČP 110 na pozemcích číslo parcelní 87/7, číslo 

parcelní stavební 678 v katastrálním území Kytín, bylo ve smyslu ustanovení § 129 odst. 1 písm. b) 

stavebního zákona zahájeno stavebním úřadem z moci úřední dne 26.10.2021 na základě zjištění,  

že stavebník Milena Fárová, nar. 07.10.1973, bytem Kytín č. p. 110, 252 10  Mníšek pod Brdy, provedl 

stavbu odstranění přístavby rodinného domu ČP 110 na pozemcích číslo parcelní 87/7, číslo parcelní 

stavební 678 v katastrálním území Kytín, bez povolení stavebního úřadu. 
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Podle ustanovení § 129 odst. 3 stavebního zákona se jedná o věc, kterou lze v případě splnění podmínek 

podle § 129 odst. 3 stavebního zákona dodatečně povolit. Stavebník požádal dne 12.10.2021 o její dodatečné 

povolení a předložil doklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o stavební povolení a proto stavební úřad 

přerušuje řízení o odstranění stavby do ukončení řízení o jejím dodatečném povolení. 

Uvedení všech účastníků řízení v souladu s ustanovením § 27 správního řádu: 

Milena Fárová, Dana Dostálová, Jaroslav Šlégr, Josef Šlégr, Václav Šlégr, Hypoteční banka, a.s., OBEC 

KYTÍN. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů  

ve výroku uvedených. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru územního plánování 

a stavebního řádu, Zborovská č.p.11, 150 21 Praha 5, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním  

u zdejšího správního orgánu.  

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti 

kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními 

předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění  

je nepřípustné (dle § 82 odst. 1 a 2 správního řádu). 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby 

každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní 

orgán na náklady účastníka (dle § 82 odst. 2 správního řádu). 

Stavební úřad bude v řízení o odstranění stavby pokračovat po ukončení řízení o dodatečném povolení 

stavby. Bude-li stavba dodatečně povolena, řízení zastaví. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Michaela Zíková 

Odborný referent 
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Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Mníšek pod Brdy  

i Obce Kytín a současně zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup. 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vyvěšení: …………………………..                             Datum sejmutí: ………………………… 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník: 

Účastníci řízení: 

1D Milena Fárová, Kytín č. p. 110, 252 10 Mníšek pod Brdy 

2D Dana Dostálová, Plovdivská č. p. 3266/2, Modřany, 143 00 Praha 412 

3D Jaroslav Šlégr, Kytín č. p. 100, 252 10 Mníšek pod Brdy 

4D Josef Šlégr, Kytín č. p. 100, 252 10 Mníšek pod Brdy – veřejnou vyhláškou 

5D Václav Šlégr, Kytín č. p. 100, Kytín, 252 10 Mníšek pod Brdy 

Datová schránka: 

6D Hypoteční banka, a.s., Radlická č. p. 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5, DS: PO, 5azegu5 

7D OBEC KYTÍN, Kytín č. p. 65, 252 10 Mníšek pod Brdy, DS: OVM, fkzaj6q 

 

Dotčené orgány: 

Datová schránka: 

8D MĚSTO ČERNOŠICE odbor územního plánování, Karlštejnská č. p. 259, 252 28 Černošice, DS: 

OVM, u46bwy4 

 

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí: 

9D Městský úřad Mníšek pod Brdy, Dobříšská č. p. 56, 252 10 Mníšek pod Brdy 

10D OÚ Kytín, Mníšek pod Brdy, 252 10 Mníšek pod Brdy 
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