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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
ROZHODNUTÍ 

DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY 

Výroková část: 

Městský úřad Horní Slavkov, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen "stavební úřad"), jako staveb-
ní úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 129 
odst. 2 a 3, § 90 a § 111 až 114 stavebního zákona žádost o dodatečné povolení stavby, kterou dne 
21.7.2022 podal 

Ing. Miroslav Kolbasa, nar. 17.2.1955, Mírová č.p. 69, 357 31 Krásno, 

kterého zastupuje Roman Michálek, nar. 16.8.1979, Sokolovská č.p. 36, Staré Sedlo, 356 01 Sokolov 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

Vydává podle § 129 odst. 2 a 3, § 92 a § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s t a v e b n í  p o v o l e n í  
na stavbu:  

"Rekonstrukce RD č.p. 71" 

(dále jen "stavba") na pozemku st. parc. č. 268 v katastrálním území Krásno nad Teplou, kterým stavbu 
dodatečně povoluje. 

Předmět dodatečného povolení stavby: 

Rekonstrukce rodinného domu – zděný, jednopodlažní objekt bez podsklepení obdélného půdorysu o 
rozměrech 12,45 x 9,45 m se sedlovou střechou, krytina keramické tašky, výplně otvorů dřevěné. Dispo-
zice přízemí – zádveří, koupelna, hlavní obytná místnost s kuchyňským koutem. Vytápění tepelným čer-
padlem, technické instalace rozvodů ústředního topení, elektroinstalací, teplé a studené vody, kanalizace, 
splaškové vody odvedeny stávající přípojkou do obecní splaškové kanalizace, dešťové vody zasakovány 
na pozemku stavebníka. 

Stavební úřad stanoví podmínky pro dokončení stavby: 

1. Stavba bude dokončena podle projektové dokumentace z 6/2022, kterou vypracoval zodpovědný 
projektant Ing. Roman Michálek, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT – 0301293. Pří-
padné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Stavba je umístěna na pozemku st. parc. č. 268 v katastrálním území Krásno nad Teplou, rekon-
strukcí objektu nedojde ke zvětšení vnějšího půdorysného ani výškového ohraničení stavby (viz pří-
loha – situace, str. 8). 

3. Stavba bude provedena v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby z VI.2022 vypracova-
ným Ing. Ivetou Charouskovou, autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb, ČKAIT – 
0300462, které je nedílnou součástí projektové dokumentace.  
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4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.  

5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

• po dokončení nosných konstrukcí včetně krovu. 

Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle výše uvedených kontrolních 
prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolních prohlídek, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této 
prohlídky se zúčastnit. Stavebník je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici 
ověřená projektová dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její 
změny, popřípadě jejich kopie. Stavebník je povinen ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich 
zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby. Stavebník  
upřesní termín při oznamování jednotlivých fází kontrolních prohlídek stavby dle skutečného průběhu 
stavebních prací. 

6. Stavebník oznámí termín dokončení stavby.  

7. Stavba bude dokončena stavebním podnikatelem: Stavebník před pokračováním zastavených prací 
předloží doklad (výpis z obchodního rejstříku) o oprávnění stavebního podnikatele k provádění stav-
by (dále jen "zhotovitel stavby") a doloží autorizaci stavbyvedoucího, který bude provádět odborné 
vedení stavby. V případě provádění stavby svépomocí je stavebník povinen zajistit odborné vedení 
nad prováděním stavby stavbyvedoucím. 

8. Zhotovitel stavby je povinen vést podle § 157 odst. 2 stavebního zákona stavební deník a jeho ob-
sah bude odpovídat požadavkům dle § 6 a přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

9. Stavebník je povinen štítek "Stavba povolena", který obdrží po nabytí právní moci rozhodnutí, umístit 
na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do 
vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uve-
dením údajů ze štítku. 

10. Při provádění stavby budou dodrženy obecně závazné právní předpisy, zejména vyhláška č. 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracov-
něprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bez-
pečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; na-
řízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a na-
řízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích.  

11. Při provádění stavby nesmí být ohrožena ani jinak porušena stabilita okolních objektů, nesmí být 
narušen majetek na dotčených stavebních a pozemkových parcelách a přilehlé místní komunikaci. 
Dešťové vody ze stavby budou nezávadným způsobem likvidovány na pozemcích dotčených stav-
bou tak, aby sousední pozemky tímto nebyly dotčeny a nevznikaly škody majitelům sousedních ne-
movitostí. 

12. Stavebník zajistí před zahájením výkopových prací vytýčení inženýrských sítí technického vybavení 
na dotčeném pozemku jejich správci a zabezpečí jejich ochranu. Při provádění zemních prací nesmí 
dojít k narušení podzemních ani nadzemních vedení inženýrských sítí. Křížení a souběhy sítí musí 
být provedeny dle platných ČSN a dodržena prostorová úprava dle ČSN 73 6005, zákona č. 
458/2000 Sb., zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a 
o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále musí být stavba 
provedena v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 70201, TPG 70204 a ČSN 33 4050. Před záhozem 
musí být bezpodmínečně vyzvání zástupci správců inženýrských sítí k provedení kontroly těchto za-
řízení. K záhozu je nutné mít písemný souhlas správců dotčených sítí, který musí být předložen při 
závěrečné kontrolní prohlídce stavby. V ochranných a bezpečnostních pásmech inženýrských sítí 
nebo jejich zařízení budou tyto práce prováděny za předpokladu dodržení všeobecných ustanovení 
pro provádění činností v ochranných pásmech jednotlivých správců inženýrských sítí, případně dle 
souhlasu s prováděním prací v ochranných pásmech sítí: ČEZ Distribuce, a.s. Děčín; CETIN, a.s., 
Praha, Město Krásno. 
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13. Budou splněny podmínky MěÚ Sokolov, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad – závazné sta-
novisko č.j.: MUSO/85240/2022/OŽP/ROST ze dne 8.9.2022: 

• Rekonstrukcí stavby nesmí dojít k rozšíření původních půdorysných ani výškových rozměrů ob-
jektu ani nesmí vzniknout žádné nové překážky, které by mohly zapříčinit zhoršení odtokových 
poměrů. 

• Ve stanoveném záplavovém území nebudou skladovány snadno rozpojitelné materiály ani látky 
závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod. 

Dokončená stavba nevyžaduje v souladu s  § 119 odst. 1 stavebního zákona kolaudační souhlas 
ani jiné opatření stavebního úřadu. Stavební úřad na základě oznámení o dokončení stavby, dle shora 
uvedené podmínky č. 6, provede závěrečnou kontrolní prohlídku stavby. Stavebník zajistí, aby byly před 
započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními 
předpisy (např. revize el.). 

Účastník řízení podle 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen "správní řád"), na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Ing. Miroslav Kolbasa, nar. 17.2.1955, Mírová č.p. 69, 357 31 Krásno 

 
Odůvodnění: 

Stavební úřad provedl v souladu s § 171 odst. 1 stavebního zákona dne 15.6.2022 státní stavební dozor 
na výše uvedené stavbě a zjistil, že byly provedeny stavební úpravy předmětného rodinného domu před-
cházející jeho rekonstrukci, kdy stavba byla z větší části odstraněna (ponechány pouze obvodové zdi do 
výše cca 110 – 130 cm od upraveného terénu), a to bez příslušného opatření stavebního úřadu. Na zá-
kladě zjištěných skutečností stavební úřad opatřením č.j.: 2307/2022/HS/OVŽP-4 ze dne 21.6.2022 
oznámil zahájení řízení o odstranění stavby podle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona a poučil sta-
vebníka o možnosti podat ve lhůtě do 30 dnů od zahájení řízení žádost o dodatečné povolení stavby. 
Řízení o odstranění stavby bylo zahájeno dne 23.6.2022, a to doručením oznámení o jeho zahájení sta-
vebníkovi dle § 46 odst. 1 správního řádu.  

Stavebník podal žádost o dodatečné stavební povolení dne 21.7.2022, tj. v zákonné lhůtě. Vzhledem 
k tomu, že stavebník požádal o dodatečné povolení stavby, stavební úřad podle § 129 odst. 2 stavebního 
zákona přerušil usnesením ze dne 27.7.2022 pod č.j.: 2307/2022/HS/OVŽP-5 řízení o nařízení odstraně-
ní stavby do doby vyřešení předběžné otázky a vedl řízení o podané žádosti.  

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o dodatečném povolení stavby.  

Stavební úřad oznámil dne 13.9.2022 pod č.j. : 2702/2022/HS/OVŽP-9 zahájení řízení o dodatečném 
povolení stavby dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení do vlastních rukou na doručenku a 
veřejnou vyhláškou v případě neznámého spoluvlastníka č.p. 68 Krásno. Současně nařídil v souladu s § 
129 odst. 2 povinné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 4.10.2022, o jehož výsledku byl 
sepsán protokol. V oznámení o zahájení řízení byl stavebník vyzván k úhradě správního poplatku dle 
položky 18 odst. 1 písm. a), poznámka č. 4 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů, ve výši 2.500,- Kč, poplatek byl uhrazen dne 21.9.2022. 

Stavební úřad současně ve shora uvedeném oznámení informoval účastníky řízení o možnosti uplatnění 
práva dle § 36 odst. 3 správního řádu, kdy se účastníci řízení mohli před vydáním rozhodnutí 
v předmětné věci vyjádřit k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich dopl-
nění, a to ve lhůtě od tří pracovních dnů po ukončení ústního jednání (tj. do 7.10.2022 včetně), to se ne-
týká stavebníka, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje a účastníka, který se práva vyjádřit se 
k podkladům rozhodnutí vzdal. 

Stavebník měl v průběhu řízení podle § 129 odst. 3 stavebního zákona prokázat následující: 

a) Zda stavba není umístěna v rozporu se záměry územního plánování, zejména s územně plánovací 

dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o asanaci území: 

Pozemek st. parc. č. 268 v katastrálním území Krásno nad Teplou se stavbou se nachází dle platné části 
územního plánu města Krásno v zastavěném území v ploše bydlení individuálního venkovského typu 
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(BV), jejímž hlavním využitím je bydlení v rodinných domech s chovatelským a pěstitelským zázemím pro 
samozásobení. 

Stávající stavba splňuje prostorové uspořádání stanovené pro tuto plochu územním plánem a regulativy 
prostorového využití území nebudou změněny: 40 % maximální zastavění, 40 % ozelenění pozemku a 
maximální podlažnost 2.NP + podkroví; z celkové výměry 691 m2 pozemků náležejících k rodinnému 
domu, je zastavěno stavbou 20 %. 

Stavba je umístěna v souladu s Územním plánem Krásno, který byl vydán zastupitelstvem města Krásno 
pod usnesením č. ZM 6/8/2015 dne 7.8.2015, který nabyl účinnosti dne 16.9.2015. Poměry v území se při 
zachování stavby nezmění. 

Z podkladů, které stavebník předložil k žádosti lze tedy konstatovat, že stavba je v souladu s cíli a úkoly 
územního plánování, politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací. 

b) Zda stavba není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo 

omezuje a zároveň c) Zda stavba není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným 

zájmem chráněným zvláštním právním předpisem: 

Stavebník v průběhu řízení prokázal, že má k pozemku a stavbě vlastnické právo, tedy je oprávněn pro-
vést uvedenou stavbu. Stavbou je dotčen pouze pozemek ve vlastnictví stavebníka. Stavbou nejsou do-
tčena ochranná ani bezpečnostní pásma správců dopravní nebo technické infrastruktury. Stávající stav je 
v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozděj-
ších předpisů.  

Předmětná stavba sousedí s korytem vodního toku Stoka a nachází se v aktivní zóně záplavového úze-
mí, ve které  se dle § 67 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen "vodní zákon), nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby (s výjimkou vodních děl atd.), to ne-
platí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. 

Objekt rodinného domu byl stavebníkem z větší části odstraněn, zachovány zůstaly obvodové zdi do výše 
cca 110 – 130 cm od upraveného terénu, tj. přibližně do výše parapetu. Dle ustálené praxe a výkladu 
soudů, je pro posouzení okamžiku vzniku stavby rozhodný moment, ve kterém je jednoznačně a neza-
měnitelným způsobem patrno alespoň dispoziční řešení prvního nadzemního podlaží. Stejně tak je nahlí-
ženo i na zánik stavby, kdy v tomto případě je nepochybné, že ponechané obvodové zdivo původní stav-
by kopíruje první nadzemní podlaží a stavebními úpravami (rekonstrukcí) objektu do podoby kdy nedojde 
k rozšíření původních půdorysných ani výškových rozměrů stavby, nedojde ani k zásahu a vzniku nové 
překážky v záplavovém území. 

Stavební úřad po posouzení situace na místě dospěl k závěru, že stavba fakticky nezanikla a navržené 
stavební úpravy je možné realizovat, aniž by došlo v záplavovém území k povodňovému nebezpečí ve 
větší míře, než tomu bylo doposud. 

Stavební úřad rozhodoval v této otázce též na podkladě předložených dokladů, a to stanoviska správce 
povodí Povodí Ohře, s.p., Chomutov a závazného stanoviska vodoprávního úřadu Městského úřadu v 
Sokolově. 

Stavební úřad po posouzení podkladů předložených k žádosti konstatuje, že stavba je umístěna na po-
zemku, kde to v současnosti platný zvláštní právní předpis zakazuje nebo neomezuje, avšak nejedná se 
o umístění nové stavby, ale o úpravy stavby stávající, při kterých nedojde ke zhoršení odtokových pomě-
rů oproti předchozímu stavu. Stavební úřad vyhodnotil situaci na pozemku tak, že ještě nedošlo k zániku 
stavby a proto ji dodatečně povolil.  

Předmětný pozemek a stavba nejsou dotčeny dalšími omezením.  

Dále stavební úřad posoudil předloženou dokumentaci stavby, která byla zpracována Ing. Romanem 
Michálkem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT – 0301293; projektová dokumentace je 
úplná, přehledná, rozsahem a obsahem odpovídá požadavkům vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů a je navržena v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technic-
kých požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace byla zpracována 
oprávněnou osobou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o vý-
konu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.  
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Dle výše uvedeného stavební úřad shledal, že stavba je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu a 
zároveň v souladu s veřejnými zájmy chráněnými zvláštními právními předpisy. 

Stavební úřad stanovil pro dokončení stavby 13 podmínek. Stavební úřad vycházel v řízení o dodateč-
ném povolení při rozhodování z těchto stanovisek, vyjádření a dokladů:  

• MěÚ Sokolov, odbor životního prostředí – závazné stanovisko č.j.: MUSO/85240/2022/OŽP/ROST ze 
dne 8.9.2022 – souhlas vodoprávního úřadu; 

• MěÚ Sokolov, odbor životního prostředí – souhrnné vyjádření č.j.: MUSO//66867/2022/OŽP/JIRY ze 
dne 1.8.2022; 

• Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, odd. hygieny obecné a komunální – závazné stano-
visko č.j.: KHSKV 07958/2022/HOK/Sam-S10 ze dne 4.7.2022; 

• Povodí Ohře, s.p. Chomutov – stanovisko zn.: POH/34689/2022-2/032100 ze dne 1.7.2022; 

• ČEZ Distribuce, a.s., Děčín – stanovisko zn.: 0101764255 ze dne 21.6.2022; 

• CETIN a.s., Praha – vyjádření č.j.: 690454/22 ze dne 21.6.2022; 

• GridServices, s.r.o., Brno – stanovisko zn.: 5002455298 ze dne 21.9.2021 – v dotčeném území se 
nenachází žádná plynárenská zařízení;  

• Telco Pro Services, a.s., Praha – sdělení zn.: 0201431819 ze dne 21.6.2022; 

• ČEZ ICT Services, a.s. Praha – sdělení zn.: 0700569439 ze dne 21.6.2022. 

Při dokončování stavby nedojde ke střetu se sítěmi technické infrastruktury. Stavebník je povinen ze zá-
kona zajistit si informace o existenci podzemních i nadzemních staveb technické infrastruktury a zajistit 
jejich ochranu. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadova-
ných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínky ve výrokové části rozhodnutí č. 13. 

Dotčené orgány byly stanoveny dle zmocnění v příslušných zákonech, např. Městský úřad Sokolov, od-
bor životního prostředí je v řízení dotčeným orgánem dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů; Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v K. Varech je v 
řízení dotčeným orgánem dle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně někte-
rých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Další doklady: 

• Plná moc pro Ing. Romana Michálka ze dne 24.6.2022. 

Stavební úřad v provedeném řízení o dodatečném povolení stavby přezkoumal předloženou žádost 
z hledisek uvedených v §§ 90 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými 
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním záko-
nem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavebník zároveň v průběhu řízení 
prokázal, že stavba není v rozporu s § 129 odst. 3 stavebního zákona a proto ji lze dodatečně povolit. 

Stavební úřad postupoval v řízení dále v souladu s §§ 51 a 52 správního řádu, k provedení důkazů použil 
všech důkazních prostředků, které byly vhodné ke zjištění stavu věci, a které nebyly provedeny v rozporu 
s právními předpisy.  

Projektová dokumentace bude ověřena a předána stavebníkovi po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

Stavba vyhovuje obecným požadavkům na využívání území, dodatečné povolení stavby je v souladu se 
schválenou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem 
území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky staveb-
ního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadav-
cích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů; s požadavky na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturou; s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s dalšími platnými právními předpisy týkající se stavby a ochranou práv a právem 
chráněných zájmů účastníků řízení.  
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Stavební úřad se v průběhu řízení zabýval účastníky řízení a po důkladném posouzení přiznal právo těm, 
na které má nebo může mít stavba přímý vliv:  

Účastníci řízení podle § 129 odst. 2 a § 109 písm. a) stavebního zákona, v souladu s § 27 odst. 1 správ-
ního řádu:  

• Ing. Miroslav Kolbasa, nar. 17.2.1955, Mírová č.p. 69, 357 31 Krásno (žadatel, stavebník) 
 
Účastníci řízení podle § 129 odst. 2, § 109 písm. e) stavebního zákona, v souladu s § 27 odst. 2 správní-
ho řádu:  

• Město Krásno, IČO 00573167, Radniční č.p. 1, 357 31 Krásno (vlastník pozemku parc. č. 3057/3, 
správce obecního vodovodu a kanalizace); 

• Povodí Ohře, státní podnik, IČO 70889988, Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov (právo hospodařit 
s majetkem státu - pozemek parc. č. 3176/1 – koryto vodního toku); 

• CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň (správa sítě elektronických komuni-
kací); 

• ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín (distri-
buční soustava el. energie); 

• Ing. Zdeňka Kolbasová, nar. 10.1.1957, Mírová č.p. 69, 357 31 Krásno (spoluvlastník pozemku parc. 
č. 372/1 a stavby na st. parc. č. 729); 

• Mgr. Roman Úlovec, nar. 11.11.1965, Janáčkova č.p. 1937/14, 350 02 Cheb (vlastník pozemku parc. 
č. 382 a stavby na st. parc. č. 271 – č. ev. 3) 

• Václav Lavička, nar. 31.7.1992, Blanka Lavičková, nar. 10.5.1990, Jindřiška Rašinová, nar. 23.9.1973, 
bytem Mírová č.p. 68, 357 31 Krásno (spoluvlastníci pozemku st. parc. č. 266 se stavbou rodinného 
domu č.p. 68) 

• doručení veřejnou vyhláškou osobě spoluvlastníka rodinného domu č.p. 68 na pozemku st. parc. č. 
266, která není správnímu orgánu známa (po zemřelém Pavlu Rašinovi). 

Jiná práva nemohou být tímto rozhodnutím dotčena.  

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

• Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

• Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily dodatečnému povolení stavby, a proto 
rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů 
ve výrokové části uvedených. 

Dle názoru stavebního úřadu, by nařízením odstranění stavby stavebník došel k újmě neúměrné jeho 
zavinění, kdy započal s rekonstrukcí stavby bez příslušného povolení, avšak s cílem jejího zachování. Je 
přípustné omezení vlastnického práva zákonem z důvodu ochrany práv druhých a veřejného zájmu, kte-
rým je zejména ochrana lidského zdraví, přírody a životního prostředí, nařízením odstraněním stavby by 
však nepřiměřeně převážil veřejný zájem a bylo omezeno vlastnické právo v míře větší než přiměřené, 
vždy musí být šetřena podstata vlastnického práva a jeho omezení jen je-li to nezbytné. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavební úřad Kraj-
ského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího Městského úřadu Horní Slavkov, odbor výstavby a 
životního prostředí, Dlouhá č.p. 634/12, 357 31 Horní Slavkov (dále jen "správní orgán").  

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. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
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Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověře-
né projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě.  

Ve stavebních pracích nesmí být pokračováno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Po 
nabytí právní moci stavební úřad zastaví řízeni o nařízení odstranění stavby. 
 
 
 

(otisk úředního razítka) 
 
 
  
Ing. Michaela Weinlichová, v. r. 
pověřená zastupováním vedoucího odboru výstavby a životního prostředí 
 
 

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Horní Slavkov a MěÚ 
Krásno a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup (na elektronické úřední desce): 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: …… 21.10.2022 ……    Sejmuto dne: …………………… 
 
 
 
 
 
 
Příloha: 
situace (str. 8) 
 

Přílohy pro stavebníka (obdrží po dni nabytí právní moci rozhodnutí): 
1x stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí opatřený doložkou nabytí právní moci 
1x ověřená projektová dokumentace  
1x štítek "Stavba povolena" 
 
 
Poplatek: 

Správní poplatek podle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, stanovený podle položky 18 odst. 1 písm. a) poznámka č. 4 ve výši 2.500,- Kč byl zaplacen 
bankovním převodem dne 21.9.2022 (v.s. 5340012095). 
 
 
Rozdělovník: 

Účastník řízení (vyvěšením veřejné vyhlášky na úřední desce MěÚ Horní Slavkov a MěÚ Krásno): 
- spoluvlastník č.p. 68, Mírová ul., 357 31 Krásno 
 
Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí rozhodnutí: 
Městský úřad Horní Slavkov, Dlouhá č.p. 634, 357 31 Horní Slavkov 
Městský úřad Krásno, Radniční č.p. 1, 357 31 Krásno 
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Situace: 
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