
Městský úřad Český Brod 
Odbor výstavby a územního plánování 
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod 
 

 

Spis. zn.: 
Č.j. 

S-MUCB 44759/2022/OVÚP-Háj 
MUCB 59570/2022 

  

Vyřizuje: 
Telefon: 

Ing. Andrea Hájková 
321 612 135 

  

Český Brod,  dne 14. 11. 2022   

 

 

USNESENÍ 

PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY 

Výroková část: 

Městský úřad v Českém Brodě, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle 
§ 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle § 129 odst. 2 stavebního zákona 

p ř e r u š u j e 

do doby nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti o dodatečném povolení  

stavby na pozemcích parc. č.

v katastrálním území , jejímž vlastníkem je 

(dále jen "vlastník"). 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

 

Odůvodnění: 

Stavební úřad při zjistil, že stavba je prováděna bez rozhodnutí, opatření nebo jiného úkonu 
vyžadovaného stavebním zákonem anebo v rozporu s ním a nebyla dodatečně povolena, a proto dne 25. 
8. 2022 zahájil řízení o nařízení odstranění stavby a oznámil jeho zahájení známým účastníkům řízení a 
dotčeným orgánům. Současně stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou 
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. 

Vlastník podle § 129 odst. 2 stavebního zákona podal žádost o dodatečné povolení. Stavební úřad proto 
podle § 129 odst. 2 stavebního zákona přerušil řízení o odstranění stavby. 

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

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání 
nemá odkladný účinek. 
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Stavební úřad bude v řízení o odstranění stavby pokračovat po ukončení řízení o dodatečném povolení 
stavby. Bude-li stavba dodatečně povolena, řízení zastaví. 
 
 
 
Otisk úředního razítka  
Ing. Jan Strnad v. r.  
vedoucí odboru 
oprávněná úřední osoba 
Za správnost vyhotovení Adam Turecký 
 
 

 
 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

 


