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Maľie Vilímková, nar. t6,l2,|946, Cháftovice č.p. s,257 41 Týnec nad Sázavouo
rlona Bernaľdová, nar.23.09.1974, Cháŕovice č.p. 5,257 41 Týnec nad Sázavou
podaly odvolání pľoti rozhodrrutí, které vydal Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor výstavby jako
spľávní oľgán dne Ż6.06.Ż0I8 pod spis.zn. Výst._5838/2017lct na zák1ađě žádosti, ktęrou dne ŻŻ.IŻ.Ż077
podal:

CBRTUS společnost s ručenímomezeným, rČo łgĺrĺo72,Zá'ř,éhlickáč.p. 180/59, Praha
lO-Záběhlice,106 00 Pľaha 106,
kterého zastupuje RotaGroup s.r.o.n Ing. Yvona Kaĺserová, ICo 27967344' Radyňská č.p.
488/8' Východní Předměstí, 326 00 P|zeíl26
Spľávní orgán Vám podle $ 86 odst. Ż zátkona č,. 50012004 Sb.' správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zasílá stejnopis podaného odvolání a současně Vás

vyzývá,
abyste sc k němu vyjádřil ve lhůtě 10 dnů ode dne doručenítéto ýzvy.

(otisk úředníh o ľazítka)

Miloslav Ctiboľ v.

ľ.

vedoucí odboru výstavby

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
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Razítko, podpis oľgánu, kteľý potvľzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
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str. 2

Přfloha:
stejnopis podaného odvolání

obdľží:
účastníci(dodejky)
RotaGroup s.r.o., IDDS: 7 thx7 92
ČBz oistribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační inÍiastruktura a.s., IDDS: qa7425ĺ
GasNet s.r.o., IDDS: rđxzhzt
GridServices, s.r.o., IDDS : jnnyj s6
Tęlco Pro Seľvices, a. s.,IDDS: id6pgkc
Roman Lutz, Jílovská ě.p. 418,257 4l Týnec nad Sázavou
obec Chářovice, IDDS: pzxb5fi
AG AGROPRIM, s.r.o.,IDDS: m9ajxuk

K vyvěšení na úředllí desce a podání zprávy o vyvěšení:
Městský úřad Týnec nađSázavou, K Náklí 404,25'7 4l Týnec nad Sázavou
obecní úřad Chářovice, IDDS: pzxbSfi
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odvolání proti územnímurozhodnutí ve věcĺ Komunitní
bydlení pľo aktĺvníseniory - Stavební objekĘ pro bydlení /OB.0l
o8.63)

-

Ilona Beľnĺrdová
Chářovice 5
2s7 4l Týnec nad Sázavou

Maľie Vilímková

Chářovice 5
257 4I Týnec nad Sázavou

Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor výstavby (dále jen ,,stavebnĺ úřad") vydal
dne Ż6. 6.2018 űzemni rozhodnutí pod čj. TnS-20l8/5838-13 (dále jen ,,napadené
rozhodnutí") ve věci umístěnístavby: Komunitní bydlenĺ pro akĺivnísenioľy Stavební objekty
pro bydlení (oB'01-oB.63) (dále jen ,,stavba'!)'
odvolatel tímto využívá svého práva

a podává v zákonné lhůtě proti napadenému rozhodnutí

odvolání
n.

Napadané vyroky
odvolání proti napadenému rozhodnutí odvolatel podává proti výrokové části v plném
rozsahu,

m.

odvolací důvody

Napadené rozhodnuti odvolatel považuje za neztlkonné a věcně nesprávné. odvolánĺ
pľoti napadenému rozhodnutí podává z následujících konkrétních důvodů:

doľučování
Stavební úřad doručoval napadené rozhĺldnutí prostřednictvím ťlřední desky jako
rozhodnutí v Íízenís velkým počtem účastníků.
1. Nesprávné

Podle ustanovení $ 25 odst. 2 stavebního zákona p|ati: ,,f)t'lľučeníveřejłlou vyhla,škou
,se pľovede ĺak, že se pĺsemnosĺ, popřĺpttĺě oznámení o možno,sti převzí! pĺsemnosĺ, vyvěsĺ na
riřednĺ desce spral,nĺho organtl, klersi pĺsemnosĺdoručuje,' na pĺsemnosti se vyznačíderl
lĺyvěŠení.Pĺsemnosĺnebo ozndmení ,se zveřejnĺ téžzpůsobem umožňu'jícímdalkov1i přĺstup.
Patnactým ĺlnem pĺl vyvěšenĺ ,se pĺsemnosĺ považuje za doručenou, hylaJi v ĺétolh'illě splněna
i

pollinnost podĺe věty dnłhé."

Napadené rozhodnutí bylo zveřejněno na elektronické úřeclnídesce ve dnech 29.6. _
2a18. odvolatel tvrdí, źevtétodobě napadené rozhodnutí nebylo vyvěšeno na fyzické
úřední desce a přikládájako důkaz fotodokumentaci úřední desky'

n.7

odvolatel proto tvrdí, źe uzemní rozhodnutí nebylo doručeno v souladu s požadavky
správního řádu.
2. Propojení

lokality

s centrem obce

oznámení o zahájení územního řízení na str. 5 poslední odstavec Io 07 uvádí: ,,1ŕa
lýchodě územníbude vytvořen směrem k stal,ajícĺzástavbě slepý konec, který v budoucnosti ll
přĺpacłc\ rozšĺřenístávajÍcí. cesty tłmožnípřímé dopravnĺ při1lojení s cenlľem Chařovic. V tétĺl
časti bude klkalizol,ano také hlavnĺ propojení pľo pěšĺ."
odvolateĺ jako vlastník bezprostředně sousedícíchpozeĺnkůproti tomu propojení
bojuje od samého počátku, připomínkovaltakto i návrh územního plánu Chářovic.
Slepý konec původně končil v uzemni studii tvarem T, před pozemkem č,. 2669/3.
Poté co odvolatel tento pozemek získal do vlastnictví, se slepý konec stočil k pozemku č.
2669/1, kĺeý ještě nebyl odvolatele' ale státu' Ted' je jiżpozemek odvolatele a je uŽ i oplocen
a stojí na něm menšízďěná kůlna cca 4 x 4m, vše povoleno. Pozemek Ż66913 je též'oplocen a
do 2]'.5'2018 měl odvolatel platnć povolení zhruba upľostřed té nudličky vybudovat Vľtanou
studnu. Dne 19.5.2018 odvolatel požádal stavební úřad o prodloužení povolenĺ na studnu
nebo o nové projednání s tim, že záměr odvolatele vybudovat studnu trvá, ale z frnančních
důvodůji za2 roky nezrealizoval,
odvolatel byl rovněž dopisem od starosty, kĺeý přikládá, písernně ujištěn, Že zde
propojení přes naše pozemky odvolatele s centrem obce nebude.
Umísťovanou stavbu lze přitom s centrem obce propojit několika jinými způsoby.
Prvním je propojení pľo pěšípřes hřiště (zavezený rybník slévárenským pískem). obec se
tímto propojením odmítla zabývat s tím, že mezi umísťovaným areálem a hřištěm je kousek

pozemku jiného vlastníka, kte4ý obec nevlastní.

Dalšímožnostípľopojení s centľem obce je přes obecní pozemek, kudy vede ted' do
lokality bydlení plyn (parc. č' pozemku 3'133)'

3.

Nedostłtečnéodůvodnění závazných

stanovisek

způsobující

nepřezkoumatelnost rozhodnutí
Ustanovení $ 149 odst. 2 správního řádu stanovii ,,Zavazné stanovisko obsahuje
zđvaznoučást a odůvodnění. V závazné čásĺidotčený orgdn uvede řešení otázĘl, herá je
předmětem zdvamého stanovislra, ustanovení zákona, heľézmocřluie k jeho t:ydaní a další.
ustanovení pravnĺch předpisli, na kteých je obsah závazné části založen. V odůvodněni uvede
důvoĄ, o Heré se opírá obsah zavazné části zavaznĺého stanovislra, podklady pro jeho vydaní
a uvahy, Heryni se řídil při jejich hodnocení a při uýkladu pľávních předpisti, na Herých je
obsah zdvazné čdsti založen."
odvolatel tvrdi, źe většina předložených zótvazných stanovisek a souhlasů nesplňuje
ýše uvedené požadavky na dostatečné odůvodnění, kdy některá zźtvaznä stanoviska jsou
souhlasná bez uvedení jakýchkoliv dalšíchdůvodů.
V této souvislosti odkazuji i na konstantní judikaturu Nejvyššíhosprávního soudu,
např. na rozsudek ze dne 6. 8. 2009, sp. zn. 9 As 88/2008, podle kterého cit.'' ,,procesní prdva
žalobce v sobě zahľnují i práuo nd to, aby se sprđvniorgany s jeiich námitlrami i odvolacimi
dtŻvody řádr1ě uypořádaly; jinak by pľocesníprávo učasti vřízenĺ bylo zcela ,holé'a čistě
"
foľmáIní, a bylo by ĺak okleštěno do té míry, že by se stalo uyprazdněným pĘmem.

IIL

Zá*érečnýnávrh

Ze shoľa uvedených důvodůodvolatel nevľhuje odvolĺcímuorgánu, aby

územní
ľozhodnutĺze dne 26. 6. 2018 pod čj. Tn$2018/583s-13 ve věci umístěnístavby:
Komunitní bydlení pľo aktivní seniory Stĺvebníobjekty pľo bydlení zrušil a řízení
zastavĺl nebo věc vľátil k novómu ŕízeníorgánu pruního stupně.
Ilona Bernardová, Marie Vilímková

Příloha:

-

napadené rozhodľrutí

fotodolalmentace úřednídeslry

q9"*^'ň r,y,hil

obęcní úřad, Ch:ářovice 38, 257 4L Týnec nađSŁavou
Paní
Ilona Beľnaľdová
Chĺířovice5
257 4t Týnec nađSĺŁavou
vÁŠoopnzľĺzr nup
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Vyjádření
Dnę 13.2.2017 jsme obdržęli vaši ,,Z,ádost o vodopnívnípovolení" a ,']riámitku
Chářovice". K tomu sděĘi nástedující:

kÚP

obcę

a) obecní uřad Chďovice není věcně

pffslušný ve věci vodopnívníhoilzenĺ. TÍm je
vodopľávní uřad Městského uřađuv Bęnešově. Jelikož jste vpříloze předloälu ropii
dopisą kdy tento tlřad' žádáte o veškenĺpovolení (včeürě dokumentace) kę stavbě na
pozemku p. č:. 2680/2 v k. ú. Chiířovice, tzn', že jste požádalavěcně příďušný spĺávní
oĺgán, ták Váš poŽadavek adresovaný obecnímu uřadu Chĺřovice pósn'povat
příslušnémusprármÍmu orgánu nebudeme, neboť jste tak jlżučinilasvým pbdá''i- na
MěstsĘ uřad v Benešově.

b) Co se dče Vďí rymitby t Úp cnaľovĺcepovažujeme futo z-a zcela nesmyslnou
a złnateéni.V námiJce píšetąže ripravy vedou k zabłánění moŽného přístupu do

|okaltty č. 3 (Nové Chĺĺřwice) přes obecní pozemĘ. Toto twzení je'nesmyslné,
jelikoŽ žádŁé obecní pozemĘ sousedícís lokalitou č. 3 neexisfuj í,. Ztobo důvodúnení
logické, aby někđokompetentní uvažovď o přístupu do lokality č:.3 ztohoto směru.
D:ĺle uváđíte,že by případný budoucí pěšípřísĺup.dolokďiĘ č. 3 vedl přes pozemĘ
Vašíľodiny, coŽ také není pľavda- Dle ptatrého upsÚ Chĺířovice o"vđdepfistup dó
předmětné lokaliý přes Vaše pozemĘ. Stejně tak i nově pľojednávaný uľ nepôoĺta
s přístupem đolokality č, 3 přes Vaše pozemĘ. Na tuto skutečnost jstđb/a
několikráte písemně upozonrěna Naposledy dopisem ze dne 15.7.2016.

(}EECI{Í uŘ'ar>
ÁŘo VICE
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Ladislav

Kalaš

staľosta obce

1 Týnec n. Súz.

Fotodokumentace úřednídesky stav ke dni 9.7.2at8 cca do L4
hodin i s novinami Blesk ze dne 9.7.2AL8.
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