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Usnesení
Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, jako speciální stavební úřad příslušný podle
§ 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen stavební zákon) a podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), v souladu s ust.
§ 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),
podle § 129 odst. 3 stavebního zákona
zastavuje
řízení o nařízení odstranění stavby komunikace na pozemcích parc. č. 708 a 149 v katastrálním území
Korno.
Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je obec Korno.

Odůvodnění:
Řízení o odstranění stavby podle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona bylo zahájeno speciálním
stavebním úřadem z moci úřední dne 12.2.2013 na základě zjištění, že stavebník provedl předmětnou stavbu
bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu podle § 115 popř. podle § 105 stavebního zákona ve spojení
s § 14 zákona o pozemních komunikacích. Předmětné řízení bylo usnesením ze dne 7.3.2013 přerušeno do
doby vyřízení žádosti stavebníka a vlastníka stavby o dodatečné povolení stavby podané dne 22.2.2013.
Protože rozhodnutím č.j. MBE/15365/2015/DOPR-PeJ ze dne 6.3.2015 byla předmětná stavba
dodatečně povolena (s nabytím právní moci dnem 8.4.2015), pominuly podmínky, pro které bylo řízení
z úřední povinnosti zahájeno, a přicházela proto v úvahu jediná možnost, jak řízení již zahájené ukončit,
kterou je zastavení řízení.
Účastníci řízení podle stavebního zákona jsou: Obec Korno, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Karel Trojan, Eva Zlámalová, Romana Vyskočilová, Lenka Čiperová, Marie Josková.

Poučení:
Toto usnesení se podle § 66 odst. 2 správního řádu pouze poznamená do spisu. Usnesení, které se pouze
poznamená do spisu, nabývá podle § 76 odst. 3 správního řádu právní moci poznamenáním do spisu a proti
takovému usnesení se nelze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat.
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Doručí se:
Účastníci řízení, kteří se o vydání usnesení vyrozumívají podle § 76 odst. 3 správního řádu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Obec Korno, Korno 21, 267 27
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, Praha 5, 150 21
Karel Trojan, Korno 50, 267 27
Eva Zlámalová, Korno 5, 267 27
Romana Vyskočilová, Talichova 767, Beroun-Město, 266 01
Lenka Čiperová, Korno 41, 267 27
Marie Josková, Husova 63, Beroun-Zavadilka, 266 01
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