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Odvoláni proti sděleni č.j". 0482/20/SÚ/JŠp a vYzvě č.j". Q4740L20/$ÚL/$p

odvoláváme se proti sděleni Městského úřadu Hostivice ze dne 11.5.2020 kterým
nám znemožňuje stavbu rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami
poz.č.1025/1 k.ú Středokluky. Ve sděleni se vychází z toho, že cesta, která vede k
pozemku 1025/1 nesplňuje podmínky vyhlášky č. 501/2006 sb. o obecných
požadavcích na využití území par. 20 odst. 7 z důvodu větší vzdálenosti než 50 m.
Cesta je historickou spojnici obci Středokluky a Číčovice a podle původních map
byla klasifikována jako okresní silnice s dlážděným povrchem. Obec Středokluky
povrch doplnila asfaltovou drti. U této cesty již stojí 3 obytné domy a další doplňujici
stavby. výjezd z této cesty na hlavni silnici Č.0077 ulice Kladenská je označen
svislým dopravním značením STOP a zrcadlem. Odbor dopravy toto označení
postavil na úroveň schválené křižovatky, což by v případě polní cesty nebylo možné,
podle klasifikace místních komunikaci obce Středokluky.
Z protokolu místního šetření dne 5.5.2020 vyplývá, že cesta k plánované stavbě je
neprůjezdná a delší než 50 m a vyzval stavebníka k řešeni otáčení vozidla dle
vyhlášky Č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany proto podle par.
88 a stavebního zákona, aby nejpozději do 30.6.2020 žádost o stavební povoleni
doplnil smlouvou s přľslušnými vlastníky veřejné dopravní infrastruktury.
výše uvedeným sdělením si stavební úřad Hostivice mylně vykládá vyhlášku č.
501/2006 Sb. a to v řadě případů.
Cesta parč. č. 670/4 k.ú Středokluky je vedená v seznamu ulic obce, jako polní
cesta, což je v zjevném rozporu s faktickým popisem přístupové cesty. Jednak se
nezávisle na obecní komunikaci stává přístupovou cestou. S plnou obslužnosti již
provedené zástavby jako např. úklid sněhu, odvoz odpadu atd. Uvedenou cestou
jsou po celé délce vedeny inženýrské sítě (voda, kanalizace, elektřina).
Dále si stavební úřad mylně vykládá údajnou vzdálenost 50 m stavby od
komunikace, protože vyhláška č. 501/2006 Sb. má na mysli vzdálenost stavby od
přístupové zpevněné cesty v daném případě o šířce 8 m a ne od hlavni silnice Ill.
třídy č. 0077 ulice Kladenská.



Vzhledem k charakteru cesty (historičnost, zastavěnost, dopravní značení,
inženýrské sItě, prováděnou obslužnost) by stavebrú úřad Hostivice mohl stavbě
rodinného domu s dvěma bytovými jednotkami udělit výjimku.

Dále se odvolávám proti výzvě téhož stavebního úřadu č.j. 04740/20/SÚ/JŠp z
6.5.2020 kde úřad požaduje smyčkový objezd nebo plochu pro otáčení vozidla dle
vyhl. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.
Stavební úřad požaduje smlouvu s příslušnými vlastníky veřejné dopravní
infrastruktury. Cesta je široká 8m a tudíž se na ni předpisy nevztahuji.

Přes snahu státu o sníženi délky stavebních řízenÍ a sníženi administrativy postup
stavebního úřadu Hostivice prodlouží našim odvoláním již tak dlouhé řízeni, které
započalo v roce 2017.
svým dopisem ze dne 14.5.2020 jsme se snažili stavební úřadu Hostivice upozornit,
že by bylo vhodné svůj názor konzultovat s nadřízeným orgánem tj. krajským
úřadem Středočeského kraje, který bude řešit naše případné odvolání proti tomuto
sděleni.
Po předběžné konzultaci s vedoucím oddělení koncepce dopravně správních agend

Vám navrhovali

se s nim spojit a věc prokonzultovat. Rádi bychom nezatěžovali další instituce, které
by vedly k časové ztrátě a zvýšení administrativy a v neposlední řadě i náhledu na
přistup a práci na stavebním úřadě Hostivice.

Ve Středoklukách 20.5.2020


