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ROZHODNUTÍ 
 

Výroková část: 
Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní 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 § 134 odst. 5 stavebního zákona 

n a ř i z u j e   u k o n č i t 
s okamžitou platností nepovolené užívání na stavbě: 

 mobilní betonárna, Drásov  
 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 461/2, 461/5, 461/8 v katastrálním území Drásov u Příbramě, 
kterou provádí 

 

(dále jen "stavebník"). 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

 

 

 

Odůvodnění: 
Stavební úřad provedl dne 26.06.2020 kontrolní prohlídku stavby a zjistil, že stavba je užívána bez 
rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu nebo v rozporu s ním, proto dne 01.07.2020 vyzval 
stavebníka k bezodkladnému ukončení nepovoleného užívání stavby. 

Jelikož nebylo výzvě vyhověno, stavební úřad vydává rozhodnutí, kterým nařizuje ukončení 
nepovoleného užívání na stavbě. 

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

 

Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání proti rozhodnutí o okamžitém 
ukončení užívání stavby nemá však podle § 134 odst. 5 stavebního zákona odkladný účinek. 
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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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Ing. Milan Křivánek 
referent Stavebního úřadu a územního plánování 
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