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ROZHODNUTÍ
NAŘÍZENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy, jako stavební 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"), zjistil, že stavba

Ubytovna č.p. 617 ul. Nádražní 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 662 v katastrálním území Chrastava I, obec Chrastava, jejímž 
vlastníkem je

Radim Urban, nar. 4.9.1945, Máchova 8, 120 00  Praha 2, zastoupený na základě plné moci
Mgr. Alenou Urbánkovou, Riegrova 291, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou

(dále jen "vlastník"), splňuje podmínky pro nařízení odstranění stavby a na základě tohoto zjištění:

I. Podle § 129 odst. 1 písm. a) stavebního zákona

n a ř i z u j e

vlastníkovi odstranění stavby, která svým závadným stavem ohrožuje život a zdraví osob nebo zvířat, 
bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob, a její vlastník přes rozhodnutí stavebního úřadu 
ve stanovené lhůtě neodstranil závadný stav stavby.

Popis stavby :
- Stavba byla vystavěna v letech 1976-1978 jako objekt zařízení staveniště – ubytovna pro polské 

pracovníky pracující na stavbě „Rozšíření výroby a modernizace závodu Totex Chrastava“. Od první 
poloviny 90-tých let objekt sloužil jako internát pro učně státního podniku Elitex Chrastava. 
Současný vlastník objektu v následujících letech provozoval ubytovnu pro sociálně slabé, a to do 
ledna roku 2010, kdy byl objekt vyklizen na základě rozhodnutí stavebního úřadu v Chrastavě, ze 
dne 6.1.2010 č.j. Výst./0/2516/2009/Ja/rozh, z důvodu bezprostředního ohrožení života nebo zdraví 
osob a zvířat vypouštěním velmi silně znečištěných odpadních vod ze stavby do toku Jeřice. 
Rozhodnutí o nařízení vyklizení stavby nabylo právní moci dne 14.4.2010. V té době již několit let 
nefungovalo vytápění a příprava TUV. Od té doby není objekt nijak využíván a postupně dále chátrá. 
Konstrukčně  se jedná o pětipodlažní nepodsklepený železobetonový skelet o celkové výšce 17,7 m 
s jednopodlažní přístavbou technického zázemí a restaurace s kuchyní s výškou k atice 4,4 m. 
Projektovou dokumentaci vypracovala polská projekční kancelář Biuro Projektow. Nosnou 
konstrukci stavby tvoří příčné rámy v osových vzdálenostech 4,5 m, ve směru na rámy jsou rozteče 
sloupů 4,2 m, 3 m a 4,2 m. Stropní konstrukci tvoří dutinové stropní panely. Obvodový plášť je 
z pórobetonových desek, střešní konstrukce je dvouplášťová s betonovými žebírkovými panely. 
Zastavěná plocha ubytovny činí 1380 m2. Rozměry stavby činí v mm : jižní strana 41860, západní 
strana 34310, severní strana 36800, východní strana 36410. Základní půdorysný rozměr 
pětipodlažního objektu činí 36,8 m x 12,94 m. Vlivem poruch ve střešním plášti a chybějících výplní 
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v obvodovém plášti stavby dochází k masívnímu zatékání srážkové vody do konstrukcí objektu, což 
vede k postupné nevratné degradaci stavebních materiálů kompletačních konstrukcí ( výplňové zdivo 
a příčky, obvodový a střešní plášť, podlahy ) a i nosných železobetonových konstrukcí objektu. 
Stěny a stropy místností, kde dochází k zatékání a průsaku vody z horních podlaží, jsou porostlé 
plísněmi, mechem a lišejníkem. V objektu jsou zcela nefunkční ( v převážné míře chybějící ) veškeré 
vnitřní instalace a zařizovací předměty ( chybí veškeré rozvody topení včetně radiátorových těles, 
rozvody vody a TUV, veškerá elektroinstalace včetně vnitřní rozvodné skříně, rozvody vnitřní  
dešťové a splaškové kanalizace, rozvody vzduchotechniky, veškeré vany, sprchové kouty, umyvadla 
i mísy WC ) Některé místnosti nesou stopy po zasažení požárem.  Detailní zhodnocení stavu objektu 
je obsaženo v soudně znaleckém posudku č. 284-03/16 ve věci posouzení technického stavu objektu 
ubytovacího zařízení Nádražní č.p. 617, 463 31 Chrastava, který vypracoval soudní znalec Prof. Ing. 
Petr Hájek, CSc. dne 18.4.2016.

II. Podle § 130 odst. 1 stavebního zákona

u k l á d á

vlastníkovi povinnost předložit stavebnímu úřadu návrh technologického postupu prací při odstraňování 
stavby, včetně nutných opatření k vyloučení, omezení či ke kompenzaci případných negativních důsledků 
na životní prostředí v okolí stavby v termínu do 30.7.2016. Technologický postup musí respektovat 
podmínky pro odstranění stavby uložené výrokem č. III tohoto rozhodnutí.

III. Podle § 130 odst. 1 stavebního zákona stanoví podmínky pro odstranění stavby:

1. Nařízené odstranění stavby bude provedeno nejpozději do 15.9.2016. Odstranění stavby bude 
oznámeno bezprostředně po jejím dokončení stavebnímu úřadu. 

2. Provedení nařízeného odstranění stavby bude provedeno prostřednictvím stavebního podnikatele. 
Před zahájením odstranění stavby bude stavebnímu úřadu v Chrastavě oznámen termín zahájení 
odstranění stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, jméno a příjmení stavbyvedoucího, včetně 
kopie výpisu z Obchodního rejstříku ( bude oznámen stavbyvedoucí a doloženo osvědčení 
s příslušnou autorizací podle zákona č. 360/1992 Sb. )

3. Stavba bude odstraněna tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví 
osob nebo zvířat, ke vzniku požáru a k nekontrolovatelnému porušení stability stavby nebo její části. 
Při odstranění stavby nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb ani provozuschopnost sítí 
technického vybavení v dosahu stavby.

4. Při provádění demoličních prací nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a 
prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti 
provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, 
k omezování přístupu k přilehlým stavbám  nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a 
požárním zařízením způsobem neprojednaným a neodsouhlaseným jejich vlastníky.  

5. Odstranění stavby bude provedeno dle předloženého technologického postupu a dokumentace 
bouracích prací, jehož předložení bylo uloženo výrokem č. II tohoto rozhodnutí. Případné dotčení 
sousedních pozemků a staveb vyplývající z technologického postupu bouracích prací musí být 
projednáno a odsouhlaseno vlastníky dotčených nemovitostí. Jedná se zejména o vlastníka přilehlých 
nemovitostí dotčených přístupem ke stavbě t.j. Město Chrastava.

6. Vlastník stavby zajistí, že stavební podnikatel (zhotovitel) bude před započetím prací prokazatelně 
seznámen s podmínkami tohoto rozhodnutí a technologickým postupem bouracích prací dle 
podmínky č. 5 tohoto rozhodnutí.

7. Při provádění odstranění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 
technických zařízení, zejména zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ( zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ); nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
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8. Při provádění prací musí být dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009, o technických požadavcích 
na stavby.  

9. Stavební a demoliční odpady z odstraňovaných staveb musí být odklízeny neprodleně a nepřetržitě 
tak, aby nedocházelo k narušování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a v 
případě povodně nedocházelo k jejich rozplavování a odplavování a k narušování životního 
prostředí. Se stavebním odpadem musí být nakládáno v souladu s jiným právním předpisem, dle 
podmínky č. 14. tohoto rozhodnutí

10. Před zahájením demoličních prací musí být odpojeny veškeré inženýrské sítě a to za aktuálních 
podmínek dotčených správců inženýrských sítí t.j. podmínky společností RWE Distribuční služby 
a.s., ČEZ Distribuce a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., SčVK a.s.. Podmínky správců 
inženýrských sítí je povinnen zajistit vlastník stavby

11. Podzemní vedení a zařízení v prostoru demolice stavby se musí vyznačit polohově i výškově 
nejpozději před předáním staveniště za přítomnosti správců těchto zařízení

12. Případná podzemní vedení, jejichž poškození může ohrozit bezpečnost při zemních pracích nebo 
která mohou být zemními pracemi poškozena, se musí náležitě zajistit.

13. Staveniště resp. předmětná demolovaná stavba a její staveništní zařízení a oplocení staveniště, které 
jsou zcela nebo z části umístěny na veřejných komunikacích nebo plochách se musí zabezpečit a 
výrazně označit. Za snížené viditelnosti náležitě osvětlit a opatřit výstražnými světly. 

14. S veškerými odpady, které při demolici stavby  vzniknou, musí být nakládáno dle zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a souvisejících právních předpisů. Odpady musí být 
důsledně tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a předávány pouze oprávněné osobě, která je 
provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu 
odpadu. Předávající je povinen předem zjistit, zda osoba, které odpady předává, je k jejich převzetí 
oprávněna. Demolice musí být prováděna postupným rozebíráním objektů, aby se zajistilo vytřídění 
jednotlivých druhů odpadů, a aby se zamezilo možné kontaminaci ostatního odpadu odpadem 
nebezpečným.  Při demolicích bude zajištěno přednostní využití odpadů před jejich odstraněním 
(např. stavební suť, beton, kovový odpad apod.) a budou předány provozovateli zařízení k využití 
odpadů. Uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob 
odstranění není dostupný. Přičemž upozorňujeme, že odpadní dřevo může obsahovat nebezpečné 
látky – např. impregnace, a proto jej nelze spalovat, ale musí být předáno pouze oprávněné osobě, 
která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného 
druhu odpadu. Čisté odpadní dřevo, které nebude opatřeno ochranným nátěrem, může být použito 
jako palivo v kotli na tuhá paliva, nikoliv odstraňováno hromadně na otevřeném ohništi. S odpadem 
je třeba nakládat dle jeho skutečných vlastností. K podsypům, obsypům, zásypům a terénním 
úpravám je možné použít pouze čistou výkopovou zeminu z místa stavby, popř. vhodný stavební 
materiál získaný z demolice objektů. Nelze použít žádné odpady (jako např. dovezenou stavební suť 
či jiné dovezené odpady z demolice, plasty, obalové materiály, trubky, odpadní kabely apod.). S 
nebezpečnými odpady, které v průběhu stavby vzniknou (např. eternit s obsahem azbestu, lepenka s 
obsahem dehtu apod.), musí být nakládáno dle jejich skutečných vlastností a odstraněny v zařízeních 
k tomu určených. Pokud bude při demolicích produkována střešní krytina s obsahem azbestu, 
upozorňujeme na § 35 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle něhož je původce produkující odpad 
obsahující azbest povinen nakládat s tímto odpadem tak, aby nebyla z odpadů do ovzduší 
uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach. Odpady obsahující azbestová vlákna nebo 
azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, 
případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. O vzniku a způsobu nakládání s odpady bude 
vedena evidence odpadů, jejíž náležitosti jsou stanoveny vyhláškou č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady.

15. Majitelé sousedních nemovitostí nesmí být prováděním bouracích prací na svých právech poškozeni 
ani kráceni. Nebezpečné změny, které vznikly bouráním na sousedních nemovitostech, musí být 
oznámeny ihned odboru výstavby a územní správy MěÚ Chrastava. 

16. Po odstranění stavby bude pozemek upraven tak, aby bylo zajištěno nezávadné odvádění 
povrchových vod, a po jeho  úpravě bude zatravněn.

IV. Podle § 85 odst. 2 písm. a) zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

vylučuje odkladný účinek odvolání.
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V. Podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 6 odst. 1 a 2 
vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí 
jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, 

u k l á d á

vlastníkovi stavby povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou ve výši 2500 Kč, slovy 
dvatisícepětset korun, splatných do 15 dnů po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Ke splatnosti bude 
vlastník stavby vyzván správním  orgánem samostatnou písemností.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Radim Urban, nar. 4.9.1945, Máchova 8, 120 00  Praha 2, zastoupen na základě plné moci 
Mgr. Alena Urbánková, Riegrova 291, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou

Odůvodnění:
Stavební úřad zahájil řízení o nařízení odstranění stavby Ubytovny č.p. 617 ul. Nádražní na st.p.č. 662 
v k.ú. Chrastava, obec Chrastava, ( dále jen „stavba“ ), dle ust. § 129 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, 
vlastníku stavby, kterým je pan Radim Urban, nar. 4.9.1945, Máchova 8, 120 00 Praha 2, zastoupený na 
základě plné moci Mgr. Alenou Urbánkovou, Riegrova 291, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou ( dále jen 
„vlastník stavby“) opatřením č.j. OVUS/1691/2013/Ja ze dne 2.5.2013. 
Řízení o nařízení odstranění stavby vlastníku stavby  bylo stavebním úřadem zahájeno na základě zjištění 
stavebního úřadu při vykonané kontrolní prohlídce dne 11.4.2013 za účasti vlastníka stavby za účelem 
prověření uloženého odstranění závad stavby rozhodnutím č.j.  č.j. OVUS/765/2013-1354/2013/Ja ze dne 
4.3.2013 ( rozhodnutí nabylo právní moci dne 22.3.2013 ) s následujícím zjištěním : „5N.P.- 3 dešťové 
svody vnitřní kanalizace jsou utěsněny na izolační folii. Po prohlídce na střeše bylo zjištěno : Odvětrávací 
prostupy stoupaček v nadstřešní části jsou provizorně utěsněny plastovými zátkami. Střešní výlez nebyl v 
době prohlídky zaklopen. Okna včetně výplní otvorů a rámů jsou v nezměněném stavu, oproti kontrolní 
prohlídce ze dne 30.1.2013. 4.N.P.- stav stavby nezměněn, dochází k vybourávání zárubní. 3.N.P.- viz 
zjištění v předchozích podlažích . Podlaha je v převážné míře pokryta částečnou ledovou vrstvou o síle 
cca 4 cm. Stav stavby nezměněn, dochází k vybourávání zárubní. 2.N.P. viz zjištění v předchozích 
podlažích. Podlaha je v převážné míře pokryta částečnou ledovou vrstvou o síle cca 4 cm. Stav stavby 
nezměněn, dochází k vybourávání zárubní. 3 ks neukončených dešťových svodů- viz fotodokumentace. 
1.N.P. stále pokryto ledovou vrstvou, v objektu se v současné době pracuje na vyklizení celé stavby. Dle 
zjištění stavebního úřadu nedošlo ke statickému zajištění uvolněných rámů oken a klempířských prvků, 
které stále ohrožují životy a zdraví osob možným pádem vně objektu, jejichž zajištění bylo uloženo 
rozhodnutím viz výše.“  Dále byla na základě žádosti vlastníka stavby provedena detailní prohlídka 
jednotlivých klempířských prvků a rozsah závadných prvků byl následně vyznačen ve výkrese pohledů 
stavby. Vlastník stavby se při kontrolní prohlídce dne 11.4.2013 zavázal k odstranění zjištěných závad 
stavby v termínu do 19.4.2013 a současně uvedl, že objekt se bude přestavovat na obytný dům v časovém 
horizontu 2-3 let. 
Stavební úřad v oznámení o zahájení řízení č.j. č.j. OVUS/1691/2013/Ja ze dne 2.5.2013 o odstranění 
stavby podle § 129 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, nařídil ústní jednání spojené s kontrolní 
prohlídkou stavby na den 14.5.2013. Ke kontrolní prohlídce vedle účastníků řízení, též přizval v rámci 
expertní součinnosti autorizovaného inženýra pro statiku a dynamiku staveb Doc. Ing. Hanu 
Gattermayerovou, CSc. Při kontrolní prohlídce bylo zjištěno, že v rámci celé stavby byly z oken 
odstraněny porušené výplně a byly provizorně zajištěny klempířské prvky ( parapety ) přibitím do zdiva. 
Dále byly v celém objektu odstraněny dřevěné zárubně a staveništní materiál. Vnitřní dešťové svody ze 
střechy jsou nedokončené v 2.NP a dešťová voda vytéká volně na podlahu 2. a 1. NP, kde dochází 
k podmáčení konstrukcí. Technická jednopodlažní část objektu ubytovny ve tvaru „U“ je zcela 
podmáčená poškozenou střešní krytinou. Celý objekt stavby je zcela vyklizen od suti, odpadního dřeva a 
odpadků. Vlastník stavby do protokolu z vykonané kontrolní prohlídky uvedl, že práce na úpravě 5. a 4. 
NP stavby budou zahájeny okamžitě  s tím, že dodavatel prací bude oznámen stavebnímu úřadu. Dále 
uvedl, že jeho záměrem je urychlit zajištění projektové dokumentace k celkové opravě objektu a tuto 
předložit stavebnímu úřadu v termínu do 31.8.2013. Přizvaný expert Doc. Ing. Hana Gattermayerová, 
CSc do protokolu uvedla, že od poslední prohlídky došlo k úklidu objektu, začaly práce na přípravě 
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opravy dešťových svodů, takže se zamezilo zatékání do posledního podlaží, avšak svody dosud nejsou 
dokončeny a zatéká z nich do 1.a 2. NP, čímž dochází k dalšímu poškozování konstrukcí. Dále uvedla, že 
dílčí stav stavby bude konstatován v samostatném posudku. Uvedený posudek obdržel stavební úřad 
v Chrastavě dne 27.5.2013 a v jeho závěru je konstatováno, že vlastník stavby sice provedl základní 
zabezpečovací práce včetně zabránění vstupu do objektu, avšak ze statického hlediska dochází dále 
k poškozování konstrukcí nedokončenými dešťovými svody, které jsou volně zaústěny na podlaze 2. nebo 
1. NP bez napojení do kanalizace. Zatékání poškozenou krytinou do jednopodlažního křídla ( technické 
zázemí stavby ) způsobuje degradaci stropní konstrukce.

Stavební úřad vzhledem ke skutečnosti, že vlastník stavby od vykonané  kontrolní prohlídky dne 
14.5.2013 neprovedl žádné další práce, které by směřovaly k odstranění závadného stavu stavby a ani 
nepředložil dokumentaci celkové opravy objektu v jím stanoveném termínu do 31.8.2013, dospěl 
k závěru, že vlastník stavby neodstranil závadný stav stavby přes pravomocné rozhodnutí stavebního 
úřadu a opatřením ze dne 16.12.2013 sdělil účastníkům řízení, že byly v řízení o odstranění stavby 
ubytovny č.p. 617 v ul. Nádražní, na st.p.č. 662 v k.ú. Chrastava I, obec Chrastava, dle § 129 odst. 1 
písm. a) stavebního zákona shromážděny veškeré podklady pro vydání rozhodnutí ve věci samé a dal 
účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k podkladům rozhodnutí. Stavební 
úřad následně rozhodl o nařízení odstranění stavby rozhodnutím č.j. OVUS/5137/2013/Ja ze dne 
30.12.2013. Uvedené rozhodnutí bylo vlastníkem stavby napadeno odvoláním. Odvolací správní orgán – 
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu na podkladě odvolání 
vlastníka stavby  napadené rozhodnutí stavebního úřadu v Chrastavě č.j. OVUS/5137/2013/Ja ze dne 
30.12.2013 zrušil a věc vrátil k novému projednání rozhodnutím č.j. OÚPSŘ 65/2012-330-rozh ( pozn. 
stavebního úřadu – zde se jedná o chybu v psaní, neboť další stránky citovaného  rozhodnutí KULK jsou 
označeny č.j. OÚPSŘ 65/2014-330-rozh ) ze dne 10.3.2014. Odvolací správní orgán v odůvodnění svého 
rozhodnutí uvedl, že k formulaci zákona „vlastník stavby přes rozhodnutí stavebního úřadu ve stanovené 
lhůtě neodstranil závadný stav stavby“ stavební úřad nijak nedokladoval, že by takové „předchozí“ 
rozhodnutí, jež by se týkalo celé stavby z pohledu zachování základních vlastností stavby, kterou je 
mechanická odolnost a stabilita konstrukcí – viz ust. § 9 vyhl.č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby, v platném znění,  vydal. Dále odvolací správní orgán uvedl, že v případě rozhodnutí stavebního 
úřadu ze dne 4.3.2013 sp.zn. Výst.80/2013/Ja č.j.: OVUS/765/2013-1354/2013/Ja  se ani toto rozhodnutí 
netýkalo celkové mechanické odolnosti a stability objektu jako takového; dané rozhodnutí stavebního 
úřadu ze dne 4.3.2013 se týkalo problematiky stavby č.p. 617, která byla z pohledu stavby jako takové jen 
dílčí otázkou, jejíž nesplnění v žádném případě nelze považovat za splnění výše uvedené podmínky ust. § 
129 odst. 1 písm. a) stavebního zákona.

Po vrácení spisového materiálu stavební úřad dále pokračoval v řízení o odstranění stavby. Stavební úřad 
řízení o odstranění stavby usnesením č.j. OVUS/1368/2014/Ja/I  ze dne 23.4.2014 přerušil, neboť zjistil, 
že probíhá řízení o předběžné otázce dle § 57 odst. 2 správního řádu ve věci prováděných změn stavby, 
jimiž bylo provádění stavebních úprav stavby  Ubytovny č.p. 617 ul. Nádražní na pozemku st. p. 662 v 
katastrálním území Chrastava I.  obec Chrastava, vyžadující ohlášení dle § 104 odst. 1 písm. k) 
stavebního zákona. Jednalo se o odstranění nenosných dělících příček sociálních zařízení v jednotlivých 
ubytovacích jednotkách v rozsahu celého 4. NP ( stavba obsahuje celkem 5 NP ) a v převážné většině 
k odstranění uvedených příček v 3.NP stavby. Dále vlastník stavby prostřednictvím stavebního 
podnikatele provedl  v 4 .NP vyzdění dělících příček ve všech ubytovacích jednotkách mimo jejich 
původní umístění za účelem změny vnitřního uspořádání a změny v účelu užívání ubytovacích jednotek 
na byty. Na toto jednání vlastníka stavby reagoval stavební úřad výzvou č.j. OVUS/1361/2014/Ja ze dne 
22.4.2014 k bezodkladnému zastavení prací prováděných bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu. 
Stavební úřad konstatuje, že výzva k bezodkladnému zastavení prací byla vlastníkem stavby respektována 
a dne 15.5.2014 bylo stavebním úřadem ověřeno zastavení veškerých prací.

Stavební úřad provedl dne 20.1.2015 kontrolní prohlídku na stavbě Ubytovna č.p. 617,  ul. Nádražní , 
Chrastava na pozemku st. p. 662 v katastrálním území Chrastava I, obec Chrastava,  dále jen "stavba") 
při které zjistil následující závady:  1. Obvodový plášť : Na hlavní pětipodlažní budově i na 
jednopodlažních objektech dochází k další degradaci plynosilikátových obvodových vyzdívek. Na hlavní 
budově jsou vytrhána zábradlí a přilehlé parapety u francouzských oken, kudy do plynosilikátu zatéká. 
Tvárnice jsou nasáklé. V den prohlídky byla teplota nad bodem mrazu a sníh, napadaný v předchozích 
dnech roztál a voda vnikala do pórovitého materiálu. Na několika místech již opadala omítka a obvodové 
tvárnice se drolí.  2. Zatékání do konstrukce – stropy : Do hlavní pětipodlažní budovy zatéká střechou. 
Střecha je dvouplášťová, horní plášť tvoří žebírkové střešní panely, střecha je odvodněná podélně 
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situovaným žlabem nad střední chodbou. Zatéká však ve dvou až třech horních podlažích nikoliv v místě 
středního žlabu nad chodbou, ale v místnostech orientovaných na zadní fasádě (směrem k 
jednopodlažním budovám) Vzhledem k tomu, že stropní panely jsou dutinové, se voda hromadí i ve 
vnitřních dutinách stropních panelů a vytéká ven spárami a mikrotrhlinami. Z hlediska životnosti 
stropních panelů se jedná o velmi závažný stav, kdy se voda hromadí uvnitř dutin panelů. Dochází tak 
nejen k přímé korozi výztuže s malým krytím uvnitř dutiny, ale i střídáním mrazových cyklů ke vzniku 
mikrotrhlin v tažené části betonového průřezu. Mikrotrhliny jsou dalším zdrojem průniku srážkové vody 
k výztuži a k urychlené korozi. 3. Zatížení stropní konstrukce : V několika horních podlažích majitel 
objektu zahájil bourací práce. Vybouraný materiál není odvezen a je volně hromaděn na stropních 
konstrukcích. Stropní konstrukce v bývalých ubytovacích místnostech jsou navrženy na nahodilé zatížení 
2,0 kN/m2 (200 kg/m2). Dle odhadu výšky suti cca 0,9 m a objemové váhy cca 1400 kg/m3 je více než 
polovina panelu zatížená plošným zatížením cca 1260 kg/m2 (12,6 kN/m2), což několikrát převyšuje 
dovolené zatížení stropní konstrukce. Při detailní prohlídce stropní konstrukce zatížené stavební sutí ze 
spodního líce byly shledány příčné mikrotrhliny kolmé na směr hlavní výztuže stropních panelů. Tato 
skutečnost svědčí o dosažení únosnosti panelu na mezi trhlin. Dále i zde kromě zatékání stropy je přímý 
přístup povětrnosti rozbitými nebo otevřenými okny, kudy prší a stavební suť je nasáklá vodou. 4. Stavba 
je volně přístupná, a s ohledem na absenci bezpečnostních prvků ( t.j. chybí schodišťové zábradlí, 
zábradlí francouzských oken obvodového pláště v celé budově ) ohrožuje životy a zdraví osob jejich 
možným pádem do nezajištěných prostor stavby.

Stavební úřad vykonal kontrolní prohlídku stavby z důvodu veřejného zájmu za účasti autorizovaného 
inženýra pro statiku a dynamiku staveb  Ing. Hany Gattermayerové, CSc. v rámci expertní součinnosti, 
dle ust. §§ 133, 134 a § 172 odst. 2 ve spojení s odstavcem 4 stavebního zákona.  O vykonané kontrolní 
prohlídce stavby ve veřejném zájmu, stavební úřad vlastníka stavby informoval samostatnou písemností.
Výsledné zjištění při kontrolní prohlídce stavby ze dne 20.1.2015 přizvaným expertem  t.j. autorizovanou 
inženýrkou pro statiku a dynamiku staveb  Doc. Ing. Hanou Gattermayerovou, CSc., je obsaženo ve 
statickém posouzení „stavu objektu ubytovacího zařízení v Nádražní ul č.p. 617 Chrastava – kontrolní 
prohlídka stavby“ vypracované dne 30.1.2015, které obdržel stavební úřad obdržel dne 10.2.2015, v jehož 
závěru zpracovatel Doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc., uvádí :

„ Stav objektu se od poslední návštěvy v roce 2013 nadále zhoršuje. Vyzdívky obvodového pláště jsou v 
místech chybějícího oplechování degradovány a hrozí jejich destrukce s možným následným pádem 
konstrukcí vyzdívek na okolní pozemky. Tato závada bezprostředně ohrožuje životy nebo zdraví osob a 
zvířat pohybující se v blízkosti volně přístupné stavby. Zatékáním do objektu střechou se urychleně 
zkracuje životnost stropních panelů, mnohde se jedná již o nenávratný jev. Současně vlivem zatékání je 
podporována destrukce vyzdívek obvodového pláště. Konstrukce stavby, kde zatéká, t.j. zejména ve 4.a 5. 
n.p. hlavní budovy a 1.n.p. jednopodlažní přístavby, jsou porostlé mechy, lišejníky a plísněmi. Přetížením 
stropních panelů sutí může dojít ke ztrátě jejich únosnosti, což je ještě urychlováno průnikem srážkové 
vody do objektu.
Návrh opatření za účelem obnovení mechanické odolnosti a stability celé stavby: 
Neprodleně odstranit zatékání srážkových vod do veškerých konstrukcí stavby t.j.:
1. okamžitě zajistit nepropustnost střešní konstrukce a zajistit průběžné vysoušení tepelné izolace 
dvouplášťové střechy vhodným odvětráním např. zhotovením větracích otvorů v atice
2. odstranit destruktivní poškození plynosilikátových vyzdívek vlivem dlouhodobého  zatékání ( v rozsahu 
celé stavby ) osazením klempířských prvků a staticky zajistit degradované zdivo vyzdívek 
3. okamžitě odstranit přetížení stropních panelů, a to odstraněním vybourané suti v horních podlažích 4. 
a 5. n.p
Po provedení shora uvedených nejnutnějších opatření je nutno dále sledovat stav nosných konstrukcí 
stavby statikem z důvodu možného vzniku nevratných závad zejména stropních konstrukcí. Případné 
neodstranění shora uvedených závad má negativní vliv na mechanickou odolnost a stabilitu celé stavby. 
Současně je nutné zajistit vstup do stavby proti nepovolaným osobám.!!!!“
 
Stavební úřad po posouzení závěru uvedeného statického posouzení a s přihlédnutím ke skutečnosti, že 
vlastník objektu je dlouhodobě nečinný ve vyvinutí úsilí vedoucího k zamezení dalšího rozsáhlého 
chátrání stavby, která je od počátku roku 2010 vyklizena a neužívána, dospěl k závěru, že hrozí nebezpečí 
z prodlení, tak jak je stanoveno v ustanovení § 134 odst. 3 stavebního zákona, a rozhodl o zjednání 
nápravy bez předchozí výzvy a uložil vlastníku stavby odstranění závad s ohledem na vážnost závad 
stavby, jejich významný vliv na celkovou stabilitu a mechanickou odolnost v termínu do 30.3.2015 za 
účelem obnovení mechanické odolnosti a stability celé stavby rozhodnutím č.j. OVUS/749/2015/Ja ze 
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dne 27.2.2015, které nabylo právní moci dne 26.3.2015. Stavebnímu úřadu byla dne 25.3.2015 doručena 
žádost právního zástupce vlastníka stavby Radima Urbana paní Mgr. Aleny Urbánkové  o prodloužení 
lhůty k odstranění zjištěných závad o 60 dnů a to z důvodu zdravotního stavu pana Radima Urbana. 
Žádost byla dokladována potvrzením o hospitalizaci. 

Stavební úřad vzal žádost vlastníka stavby o prodloužení lhůty k dobrovolnému splnění uložené 
povinnosti na vědomí a vyzval jej po marném uplynutí požadované lhůty opatřením ze dne 24.6.2015 pod 
č.j. OVUS/2559/2015/Ja  k účastni na kontrolní prohlídce na den 3.7.2015 za účelem prověření odstranění 
zjištěných závad stavby za účelem obnovení mechanické odolnosti a stability celé stavby tak, jak bylo 
uloženo vlastníku stavby rozhodnutím č.j. OVUS/749/2015/Ja ze dne 27.2.2015. Současně stavební úřad 
ke kontrolní prohlídce přizval osobu v rámci expertní součinnosti dle ust. § 174 odst.1 stavebního zákona 
Doc. Ing. Hanu Gattermayerovou, CSc. Na základě výsledku kontrolní prohlídky o jejímž průběhu byl 
sepsán protokol a pořízena fotodokumentace bylo zjištěno, že vlastník stavby neodstranil žádné závady 
zjištěné dne 20.1.2015 ( viz statický posudek z 30.1.2015 ) a současně neprovedl žádné opatření za 
účelem obnovení mechanické odolnosti a stability celé stavby. Shodný závěr je konstatován ve statickém 
posouzení „stavu objektu ubytovacího zařízení v Nádražní ul č.p. 617 Chrastava – kontrolní prohlídka 
stavby dne 3.7.2015“  vypracovaném dne 20.7.2015 v jehož závěru zpracovatel Doc. Ing. Hana 
Gattermayerová, CSc., uvádí : 
„Stav objektu se od poslední návštěvy v roce v lednu 2014 nadále zhoršuje. Vlastník stavby neodstranil 
k dnešnímu dni žádné závady zjištěné dne 20.1.2015 ( viz statický posudek z 30.1.2015 ) a neprovedl 
navrhovaná opatření za účelem obnovení mechanické odolnosti a stability celé stavby.
Hodnocení stavebně technického stavu je shodné se závěrem předchozího posouzení z 30.1.2015 
s výjimkou v bodě 3 :
1. Vyzdívky obvodového pláště jsou v místech chybějícího oplechování degradovány a hrozí jejich 
destrukce s možným následným pádem konstrukcí vyzdívek na okolní pozemky. Tato závada bezprostředně 
ohrožuje životy nebo zdraví osob a zvířat pohybující se v blízkosti volně přístupné stavby.
2. Zatékáním do objektu střechou se urychleně zkracuje životnost stropních panelů, mnohde se jedná již o 
nenávratný jev. Současně vlivem zatékání je podporována destrukce vyzdívek obvodového pláště. 
Konstrukce stavby, kde zatéká, t.j. zejména ve 4.a 5. n.p. hlavní budovy a 1.n.p. jednopodlažní přístavby, 
jsou porostlé mechy, lišejníky a plísněmi.
3.  Vlivem přetížení stropních panelů v kombinaci se zatékáním  a vznikem příčných trhlin došlo 
k nenávratnému poškození stropní konstrukce ztrátou únosnosti. Přetížené a popraskané stropní panely 
již vyžadují statické zajištění.
Pokud se jednalo o dlouhodobé poškozování nenosných konstrukcí, bylo možno stavbu za relativně 
nízkých nákladů uvést do provozuschopného stavu. Tím, že kombinací přetížení a zatékání do stropních 
panelů vyvstala nutnost sanace i nosné konstrukce, budou finanční prostředky na její případné uvedení do 
stavu odpovídajícímu požadavkům na bezpečnost nosných konstrukcí výrazně vyšší. Neodstranění shora 
zjištěných závad mělo negativní vliv na mechanickou odolnost a stabilitu celé stavby, kterou nelze 
provozovat bez dalšího statického zajištění a stavba svým stavebně technickým stavem ohrožuje životy 
nebo zdraví osob ve smyslu § 129 odst. 1 písm a ) stavebního zákona.
Bez ohledu na výše uvedené je nutné neprodleně zabezpečit vstup do stavby proti nepovolaným 
osobám.!!!!“
 
Na základě výsledku zjištění kontrolní prohlídky, kdy stavební úřad zjistil, že vlastník stavby závady 
neodstranil a na základě závěru statického posouzení ze dne 20.7.2015, stavební úřad oznámil 
pokračování řízení o odstranění stavby dle § 129 odst.1 písm.a) stavebního zákona a současně dal 
v souladu s ust. § 36 odst. 3 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účastníkům 
řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve lhůtě do 10-ti dnů ode 
dne doručení oznámení. V uvedené lhůtě se žádný z účastníků k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti stavební úřad dospěl k závěru, že stavba svým závažným 
závadným stavem přímo ohrožuje život a zdraví osob nebo zvířat i bezpečnost tím, že ohrožuje životy a 
zdraví osob jejich možným pádem do nezajištěných prostor stavby s ohledem na absenci bezpečnostních 
prvků t.j chybějící schodišťové zábradlí, zábradlí francouzských oken obvodového pláště v celé budově, 
dále ohrožuje životy a zdraví osob pohybujících se v bezprostřední blízkosti stavby a to možným pádem 
zvětralých konstrukcí obvodového pláště a nezajištěných výplní otvorů a zejména hrozí statické selhání 
promočených a přetížených stropních konstrukcí 4. a 5.NP s možným nekontrolovatelným pádem 
konstrukcí dovnitř i vně půdorysu stavby (stavební úřad pokládá za nutné zdůraznit, že uvedené závady se 
nacházejí zejména v hlavní pětipodlažní budově o celkové výšce 17,7 m )  a současně vlastník stavby 
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neodstranil závažný závadný stav stavby, tak jak mu bylo uloženo pravomocným rozhodnutím č.j. 
OVUS/749/2015/Ja ze dne 27.2.2015. Z citovaného statického posudku ze dne 20.7.2015 stavební úřad 
dovodil, že nosná konstrukce stavby je v nevyhovujícím stavu a z povahy příčin vzniklého 
nevyhovujícího stavu s přihlédnutím k naprosté nečinnosti vlastníka stavby, který se žádným způsobem 
dlouhodobě ( od vyklizení stavby v lednu 2010 ) nepodílel na zachování základních vlastností stavby, 
kterou je mechanická odolnost a stabilita konstrukcí – viz ust. § 9 vyhl.č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů,  dospěl stavební úřad k závěru, že se zřetelem ke 
všem okolnostem věci  je jediným možným opatřením odstranění stavby jako takové a proto rozhodl o 
odstranění stavby rozhodnutím č.j. : OVUS/3470/2015/Ja ze dne 25.8.2015 při použití ustanovení ust. § 
129 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, dle kterého stavební úřad přistoupí k nařízení odstranění stavby 
v případě, kdy vlastník stavby závadný stav stavby neodstraní ani na základě povinnosti uložené 
stavebním úřadem.

Proti uvedenému rozhodnutí ze dne 25.8.2015 pod č.j. OVUS/3470/2015/Ja podal vlastník stavby 
odvolání doručené stavebnímu úřadu dne 10.9.2015. Stavební úřad neshledal podmínky pro postup dle § 
87 zák.č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů, ( dále jen „správní řád“ ) a dle § 
88 správního řádu předal spis ve věci vedeného řízení o nařízení odstranění stavby se svým stanoviskem 
příslušnému odvolacímu správnímu orgánu, kterým je Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního 
plánování a stavebního řádu.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný 
odvolací správní orgán, přezkoumal na podkladě uvedeného odvolání napadené rozhodnutí stavebního 
úřadu v Chrastavě č.j. OVUS/3470/2015/Ja ze dne 25.8.2015. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor 
územního plánování a stavebního řádu v odvolacím řízení napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil 
k novému projednání rozhodnutím č.j. OÚPSŘ 286/2015-330-rozh ze dne 4.12.2015. Dnem obdržení 
spisového materiálu je pokračováno dále v řízení. Stavební úřad pokládá za nutné uvést některé 
skutečnosti obsažené v odůvodnění rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, OÚPSŘ č.j. OÚPSŘ 
286/2015-330-rozh ze dne 4.12.2015 : „V případě rozhodnutí dle ust. § 129 odst. 1 písm. a) stavebního 
zákona obzvlášť platí, že musí být náležitě prokázáno splnění podmínek pro vydání rozhodnutí – nařízení 
odstranění stavby, protože se vždy jedná o zvlášť závažný zásah do vlastnictví, kdy konečným výsledkem 
realizace rozhodnutí – nařízení odstranění stavby je odstranění stavby, tedy zničení věci a tím tak i ztráta 
majetku. V tomto případě se stavební úřad opřel o znalecké posudky zpracované Ing. Hanou 
Gattermayerovou, Csc. ze dne 30.1.2015 ozn. HG/2015/1 a ze dne 20.7.2015 ozn. HG/2015/9. Odvolací 
orgán posouzením těchto posudků dospěl k jednoznačnému závěru, že tyto posudky jsou z hlediska svého 
obsahu zcela nepostačující co do popisu stavby jako takové, a dále co do popisu jednotlivých zjištěných 
vad. Dále tyto posudky jsou v důsledku toho zcela nedostačující i z hlediska vyhodnocení těchto vad ve 
vztahu k požadavku ( a to je důležité ) na jednoznačné prokázání toho, že stavbu je nutné v každém 
případě odstranit, tedy že objektivně v žádném případě nepostačuje např. jiné „mírnější“ opatření podle 
stavebního zákona. K dané problematice je třeba dodat a současně zdůraznit, že si je nutné uvědomit, že 
k nařízení odstranění stavby ( ust. § 129 odst. 1 písm. a) stavebního zákona ) musí být vždy prokázány 
takové „vnitřní“ vady stavby, např. v její struktuře ( konstrukci ), vady materiálu (odpovídající stupeň 
degradace stavebního materiálu, jenž by např. jednoznačně vedl k nepřípustné ztrátě vlastností, které by 
měl mít a se kterými se počítalo v rámci celkového řešení stavby ), kdy tento závadný stavební stav je 
prokazatelně v rozporu s právními předpisy ( např. stavební zákon, prováděcí vyhlášky a na ně navazující 
normy ), dále je např. nevratný a nelze ho řešit některou z forem nápravy situace v podobě např. údržbou, 
změnou stavby, popř. alespoň jejím odpovídajícím zabezpečením apod.   Odvolací správní orgán dle ust. § 
90 odst. 1 písm. b) správního řádu vyslovil v závěru odůvodnění svého rozhodnutí právní názor, jímž je 
stavební úřad při novém projednání vázán. V daném případě pro pokračování řízení o odstranění stavby, 
odvolací správní orgán uložil stavebnímu úřadu zajistit řádné a jednoznačné podklady, zpracované 
soudním znalcem. Citace textu z odůvodnění rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje OÚPSŘ č.j. 
OÚPSŘ 286/2015-330-rozh ze dne 4.12.2015 : „Z těchto podkladů musí nejprve vyplynout aktuální stav 
objektu, popis jeho závad a významu těchto závad. Dále takový podklad musí obsahovat řádnou 
technickou úvahu o možnosti řešení těchto závad, pokud je technicky reálně možné. Teprve v návaznosti 
na řádné podklady může stavební úřad přistoupit k hodnocení věci samé jako takové.“ 

Stavební úřad ve smyslu uvedeného právního názoru odvolacího správního orgánu  zajistil po 
vrácení spisu vypracování soudně znaleckého posudku pro posouzení technického stavu objektu 
ubytovacího zařízení Nádražní č.p. 617, 463 31 Chrastava, který vypracoval dne 18.4.2016, znalec 
z oboru stavebnictví se zvl. specializací statika Prof. Ing. Petr Hájek, CSc. Stavební úřad za účelem 
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zjištění aktuálního stavu stavby a nutnosti vypracování soudně znaleckého posudku vykonal ve dnech 
5.2.2016 a 8.3.2016 kontrolní prohlídku stavby z důvodu veřejného zájmu za účasti přizvaných expertů. 
S ohledem na skutečnost, že stavba je volně komukoli přístupná, informoval stavební úřad o vykonaných 
kontrolních prohlídkách dle ust. §§ 133, 134 a § 172 odst. 2 ve spojení s odst. 4 stavebního zákona 
vlastníka stavby dodatečně samostatnou písemností.
Stavební úřad v Chrastavě s ohledem na závěry soudně znaleckého posudku  oznámil písemností ze dne 
6.5.2016 č.j. OVUS/2051/2016/Ja pokračování řízení  dle § 129 odst. 1 písm. a)  stavebního zákona o 
nařízení  odstranění stavby : Ubytovna č.p. 617 v ul. Nádražní, na st.p.č. 662 v k.ú. Chrastava I, obec 
Chrastava. Spolu s oznámením o pokračování řízení zaslal stavební úřad kopii soudně znaleckého 
posudku nejen právnímu zástupci vlastníka stavby paní Mgr. Aleně Urbánkové ale i vlastníkovi stavby 
panu Radimu Urbanovi a současně dal účastníků řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí v 
předmětné věci vyjádřili k podkladům rozhodnutí a to do 10-ti dnů, ode dne doručení této písemnosti. Ve 
stanovené lhůtě stavební úřad neobdržel žádná vyjádření účastníků řízení.

K obsahu soudně znaleckého posudku č. 284-03/16 vypracovaného dne 18.4.2016, znalcem 
z oboru stavebnictví se zvl. specializací statika Prof. Ing. Petrem Hájkem, CSc.,  stavební úřad stručně 
uvádí : 
Znalecký posudek je dělen dle kapitol :
kapitola „A“ Situace – obsahuje seznam použitých podkladů v podkapitole A.1 podklady a předpisy 
použité pro vypracování posudku, kde podkladem předmětného soudně znaleckého posudku byla původní 
projektová dokumentace stavby „Elitex Chrastava“, Biuro Projektow, Ing. arch.H. Bimek z roku 1976, 
projektová dokumentace pro rekolaudaci 3. a 4. podlaží vypracovaná zodp. projektantem F. Kynclem 
v roce 8/1996, statické posouzení stavu objektu ubytovacího zařízení, vypracované Ing. Hanou 
Gattermayerovou, CSc., Atelier P.H.A. s.r.o.  z 5/2012, 5/2013, 1/2015, 7/2015. Součástí vypracovaného 
posudku je podrobná fotodokumentace závad a fotodokumentace provádění sond do konstrukcí a 
Expertní zpráva č. 1600 J 093: Stavebně technický průzkum Objektu ubytovacího zařízení Kovák, 
Nádražní 617, 463 31 Chrastava, vypracovaná Ing. Milanem Rydvalem, Kloknerův ústav ČVUT v Praze 
z 4.4.2016. Dále bylo jako podkladu použito rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje OÚPSŘ 
286/2015-330-rozh ze dne 4.12.2015. V podkapitole A.2 Úkol znalce, kde úkolem znalce je provedení 
průzkumu aktuálního stavu objektu, jeho zdokumentování a vyjádření se k případnému odstranění objektu 
ve vztahu k rozhodnutí KULK, OÚPSŘ č.j. OÚPSŘ 286/2015-330-rozh ze dne 4.12.2015. Podkapitola 
A.3 obsahuje popis a účel prohlídek stávajícího stavu, kdy v rámci kontrolní prohlídky provedené dne 
5.2.2016 byla provedena celková prohlídka objektu jak v jeho jednopodlažní části, tak v části pětipodlažní 
a střech obou částí objektu. V rámci kontrolní prohlídky vykonané dne 8.3.2016 byla provedena 
detailnější celková prohlídka stavby se zmapováním poruch nosné železobetonové konstrukce a 
vytipována místa k provedení sond pro zjištění technického stavu nosných železobetonových konstrukcí. 
Znalec za tímto účelem objednal provedení sond u Kloknerova ústavu ČVUT v Praze, který byly 
provedeny téhož dne 8.3.2016. Výsledkem je stavebně technický průzkum objektu ubytovacího zařízení , 
který je nedílnou součástí znaleckého posudku. Podkapitola A.4 obsahuje bližší informace k předmětu 
posudku, kde znalec uvádí účel vypracovaného posudku, účel výstavby předmětného objektu a průběh 
jeho využívání. 
Kapitola „B“ Nález obsahuje v podkapitole B.1 Technický popis objektu, jeho konstrukční řešení jak 
hlavních nosných konstrukcí tak i konstrukcí střechy, střešního pláště, výplňového zdiva obvodového 
pláště a příček. V podkapitole B.2 znalec popisuje zjištěné poruchy a stávající stav konstrukcí objektu. 
Zjištěný stav je popsán samostatně k jednotlivým podlažím stavby, ke stavu střešního pláště a ke stavu 
kompletačních konstrukcí. Součástí zjištěného stavu je přehledná fotodokumentace závad. 
Kapitola „C“ Posouzení  obsahuje zhodnocení stavu objektu ve vztahu k jeho zachování nebo 
případného odstranění na základě prohlídek stávajícího stavu, průzkumu dostupných podkladů, informací 
poskytnutých zadavatelem posudku a analýzy stavu konstrukce vč. provedených sond. Podkapitola C.1 
obsahuje posouzení stavu kompletačních konstrukcí na základě stavebně technického průzkumu objektu, 
kde znalec  závěrem podkapitoly C.1 uvádí : „ Kompletační konstrukce (střešní plášť, podlahy, příčky, 
obvodový plášť) jsou v rozsahu celého půdorysu a ve všech podlažích vlivem vlhkosti významně 
degradovány, povrchy zejména vodorovných konstrukcí jsou narušeny trhlinami a v celém rozsahu jsou 
kompletační konstrukce zasaženy vlivem vlhkosti růstem kolonií plísní, řas, mechů a hub. Díky tomuto 
dlouhodobému jevu v řádu roků (dle zaznamenaného zhoršujícího se stavu konstrukcí v podkladech 3) až 
6)) ( poznámka stavebního úřadu jedná se o posudky z 5/2012 a 7/2015 vypracované Ing. Hanou 
Gattermayerovou, CSc., ) došlo k nevratnému poškození kompletačních konstrukcí  vlivem působení 
vlhkosti a následných zmrazovacích cyklů. Díky degradaci materiálů z hlediska mechanických vlastností 
(spojené s rozpadem omítek i zdicích prvků) a zároveň díky plošnému zasažení konstrukcí biodegradací 
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není možné ani z pohledu zdravotní nezávadnosti stavby zachování veškerých kompletačních konstrukcí 
objektu. I v případě snahy objekt, respektive jeho nosnou konstrukci rekonstruovat, není možné za 
současného stavu kompletační konstrukce využít a bylo by nutné je všechny beze zbytku odstranit.
Podkapitola C.2 obsahuje posouzení stavu nosné železobetonové konstrukce na základě stavebně 
technického průzkumu objektu, kde znalec  závěrem podkapitoly C.2 uvádí : „V rámci provedených sond 
(S1 – S8) byla stanovena pevnost betonu v tlaku tvrdoměrnou metodou. Souhrnné výsledky měření jsou 
uvedeny v Tabulce 6 (viz Příloha 6 – podklad 10). ( poznámka stavebního úřadu jedná se o přílohy soudně 
znaleckého posudku ) Na základě výsledků měření bylo provedeno zatřídění betonů konstrukčních prvků 
(stropní panely, průvlaky, sloupy) do pevnostních tříd betonu v tlaku dle ČSN EN 13791. U stropních 
panelů vychází pevnostní třída betonu C25/30, ale stanované pevnostní třídy betonu v tlaku u sloupů 
(C12/15) a zejména průvlaků (C8/10) jsou nízké a na limitní hranici C12/15 použitelné pro konstrukční 
beton. Z výše uvedeného technického stavu konstrukčních prvků železobetonového skeletu je zřejmé, že 
dílce jsou nenávratně poškozeny degradačními účinky vlhkosti od zatékání střešním pláštěm a 
biodegradací, stropní dílce nad 2.NP a 3.NP jsou navíc nevratně poškozeny trhlinami od jejich 
dlouhodobého přetížení stavební sutí a některé části objektu jsou poškozeny působením lokálních 
požárů. Navíc dle provedených sond degradace povrchových vrstev železobetonových konstrukcí vlivem 
karbonatace betonu postoupila do hloubek v úrovni uložení výztuže v prvcích nebo dokonce větších. 
Výztuž tak již není chráněna proti korozi a dochází k její povrchové korozi, což je stav, který se bude 
nadále zhoršovat. Zároveň pevnost betonu v konstrukčních prvcích je vlivem všech zmíněných 
degradačních účinků velmi nízká na samé hranici akceptovatelnosti pro konstrukční beton a únosnost 
konstrukce jako celku je tak velmi snížena.“
Podkapitola C.3 obsahuje posouzení objektu jako celku. Stavební úřad pokládá za nutné uvést úplnou 
citaci provedeného hodnocení znalcem v této kapitole : „ Na základě provedeného stavebně technického 
průzkumu objektu ubytovacího zařízení Kovák v ulici Nádražní č.p. 617, Chrastava lze konstatovat, že 
objekt jako celek je v havarijním stavu především díky dlouholetému zanedbávání údržby objektu. V době 
provedení místního šetření nebyly shledány poruchy, které by měly vést k bezprostřednímu zřícení objektu 
jako celku. Nebyly zjištěny poruchy od nerovnoměrného sedání základové konstrukce. Na základě 
provedeného průzkumu a dle výše v kapitolách C.1 a C.2 uvedených důvodů jsou kompletační i nosné 
železobetonové konstrukce objektu z hlediska zajištění jejich funkčnosti v havarijním stavu. Dochází k 
odpadávání povrchových vrstev vodorovných i svislých konstrukcí vč. zdicích prvků narušeného 
obvodového pláště, okolí objektu ani vlastní vstup objektu není zabezpečen proti vstupu nepovolaných 
osob a vzhledem k nezajištěným otvorům proti pádu osob z výšky současný stav objektu ohrožuje životy 
nebo zdraví osob ve smyslu §129 odst.1 písm. a) stavebního zákona.
Na základě výše v posudku uvedených skutečností nelze uvažovat se zachováním kompletačních 
konstrukcí, které jsou v havarijním stavu, k dalšímu využití a v případě snahy o zachování objektu by 
bylo bezesporu nutné je kompletně odstranit a realizovat nové. Nosná železobetonová konstrukce 
objektu je z výše uvedených důvodů rovněž v havarijním stavu a její zachování bez zásadního 
statického zajištění (zesílení konstrukčních prvků z důvodu minimální pevnosti betonu v tlaku), výměny 
některých dílců (přetížených sutí, zasažených dlouhodobě protékající srážkovou vodou a zasažených 
požárem) a kompletní sanace povrchových krycích vrstev z důvodu karbonatace betonu (nutná 
ochrana stávající výztuže před korozí) je nereálné a neefektivní. 
Provedení v předchozím odstavci specifikovaných sanačních opatření je spíše teoretické, neboť je za 
hranicí ekonomické rentabilnosti sanace nosné železobetonové konstrukce oproti  demolici objektu a 
výstavbě objektu nového. V současné době konstrukce objektu díky nezabezpečenému vstupu do 
bezprostřední blízkosti a vnitřku stavby ohrožuje životy nebo zdraví osob. Z důvodu bezpečnosti provozu 
a pohybu osob v okolí stavby a vzhledem k nemožnosti reálně stavbu díky jejímu současnému technickému 
stavu zrekonstruovat je doporučeno nařídit její odstranění ve smyslu §129 odst.1 písm. a) stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.“
Kapitola D. Závěr obsahuje závěrečné hodnocení uvedené již v shora citované podkapitole C.3.
Součástí znaleckého posudku č. 284-03/16 jsou přílohy č. 1-5 obsahující schema podlaží I.NP-V.NP 
s vyznačenými poruchami a v příloze 6 je připojena Expertní zpráva č. 1600 J 093 Stavebně technický 
průzkum, který vypracoval Kloknerův ústav ČVUT 4.4.2016.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti stavební úřad dospěl k závěru, že stavba svým závažným 
závadným stavem přímo ohrožuje život a zdraví osob nebo zvířat i bezpečnost tím, že ohrožuje životy a 
zdraví osob jejich možným pádem do nezajištěných prostor stavby s ohledem na absenci bezpečnostních 
prvků t.j chybějící schodišťové zábradlí, zábradlí francouzských oken obvodového pláště v celé budově, 
dále ohrožuje životy a zdraví osob pohybujících se v bezprostřední blízkosti stavby a to možným pádem 
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zvětralých konstrukcí obvodového pláště a nezajištěných výplní otvorů a zejména hrozí statické selhání 
promočených a přetížených stropních konstrukcí 4. a 5.NP s možným nekontrolovatelným pádem 
konstrukcí dovnitř i vně půdorysu stavby (stavební úřad pokládá za nutné zdůraznit, že uvedené závady se 
nacházejí zejména v hlavní pětipodlažní budově o celkové výšce 17,7 m )  a současně vlastník stavby 
neodstranil závažný závadný stav stavby, tak jak mu bylo uloženo pravomocným rozhodnutím č.j. 
OVUS/749/2015/Ja ze dne 27.2.2015. 

Z citovaného závěru soudně znaleckého posudku č. 284-03/2016 vypracovaného dne 18.4.2016, 
znalcem z oboru stavebnictví se zvl. specializací statika Prof. Ing. Petrem Hájkem, CSc., stavební úřad 
dovodil, že nosné i kompletační konstrukce stavby jsou v havarijním stavu. Ze závěrů soudně znaleckého 
posudku vyplývá, že je nutné bezezbytku odstranit veškeré kompletační konstrukce tzn. vybourat 
obvodový plášť, veškeré vyzdívky, střešní plášť a konstrukce podlah. Takto odhalenou vlastní  nosnou 
železobetonovou konstrukci stavby následně staticky zajistit ( zesílením konstrukčních prvků z důvodu 
minimální pevnosti betonu v tlaku ) a vyměnit některé  dílce nosné konstrukce ( prvky přetížené sutí, 
zasažené dlouhodobě protékající srážkovou vodou a zasažené požárem ). Nosná konstrukce dále vyžaduje 
kompletní sanaci povrchových krycích vrstev z důvodu karbonatace betonu – viz výše uvedené. Uvedené 
řešení, jak konstatoval soudní znalec, je neefektivní a za hranicí ekonomické rentabilnosti z čehož 
vyplývá, že demolice stávajícího objektu, jehož konstrukce jsou v havarijním stavu a výstavba nového 
objektu je výrazně levnější než provedení specifikovaných sanačních opatření stávajícího objektu. 

Z povahy příčin vzniklého nevyhovujícího stavu s přihlédnutím k naprosté nečinnosti vlastníka stavby, 
který se žádným způsobem dlouhodobě ( od vyklizení stavby v lednu 2010 ) nepodílel na zachování 
základních vlastností stavby, kterou je mechanická odolnost a stabilita konstrukcí – viz ust. § 9 vyhl.č. 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů,  dospěl stavební úřad 
k závěru, že se zřetelem ke všem okolnostem věci  je jediným možným opatřením odstranění stavby jako 
takové a proto rozhodl o odstranění stavby a výrokem č. III stanovil podmínky pro odstranění stavby. 
Stavební úřad nemohl též odhlédnout od estetického hlediska t.j. skutečnosti, že stavba se nachází přímo 
naproti sjezdu ze sil I/13, který lze považovat za jednu z hlavních „vstupních bran do města“ a stavba 
svým vzhledem hyzdí pečlivě udržovanou okolní zástavbu a veřejná prostranství. Obyvatelé města i 
návštěvníci města tak, jako uvítání ve městě vidí, jako první stavbu po sjezdu ze sil. I/13,  „průhledný 
vybydlený panelák“.

K části II. výroku rozhodnutí. Stavební úřad pokládá za nutné vypracování a předložení návrhu 
technologického postupu bouracích prací včetně souvisejících opatření,  neboť při provádění demoličních 
prací bude nutné použití pozemků nebo jejich částí, které mají společnou hranici se stavbou nebo se 
nacházejí v bezprostřední blízkosti stavby. Jedná se zejména o pozemky ve vlastnictví města Chrastava 
t.j. o p.p.č. 316/9, 316/11, 316/20 a 316/1 vše v k.ú. Chrastava I a p.p.č. 219/2 a 219/6 v k.ú. Dolní 
Chrastava, vše obec Chrastava, po kterých je veden přístup ke stavbě a je důvodná kontrola uspořádání 
staveniště včetně technologie provádění odstranění stavby ze strany stavebního úřadu. 

K části IV. výroku rozhodnutí stavební úřad uvádí : Na základě shora uvedených skutečností nařídil 
stavební úřad tímto rozhodnutím vlastníku stavby, odstranění předmětné stavby s tím, že při odejmutí 
odkladného účinku odvolání ve veřejném zájmu vzal stavební úřad v úvahu závažný závadný stavebně 
technický stav stavby, který  přímo ohrožuje život a zdraví osob nebo zvířat i bezpečnost tím, že ohrožuje 
životy a zdraví osob jejich možným pádem do nezajištěných prostor stavby s ohledem na absenci 
bezpečnostních prvků t.j chybějící schodišťové zábradlí, zábradlí francouzských oken obvodového pláště 
v celé budově, dále ohrožuje životy a zdraví osob pohybujících se v bezprostřední blízkosti stavby a to 
možným pádem zvětralých konstrukcí obvodového pláště a nezajištěných výplní otvorů s možným 
nekontrolovatelným pádem konstrukcí dovnitř i vně půdorysu stavby a dále vzal v úvahu skutečnost, že 
stavba je volně přístupná z přilehlé Nádražní ul. ( odstupová vzdálenost stavby od chodníku pro pěší činí 
25 m ) Z uvedených důvodů, dospěl stavební úřad k závěru,  že vyloučení odkladného účinku naléhavě 
vyžaduje veřejný zájem formulovaný v ust. § 132 odst. 3. písm.c) stavebního zákona (Veřejným zájmem 
se rozumí požadavek, aby stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní 
prostředí, popřípadě nezpůsobovala jiné škody či ztráty,) Proto také stanovil přiměřený termín 
k odstranění stavby do 15.9.2016, neboť vlastní demolice stavby nevyžaduje užití neobvyklých 
technologií a použití mimořádně těžké mechanizace vzhledem k rozměrům stavby a konstrukčnímu řešení 
stavby.
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Stavební úřad uvádí následující důvody, které vzal v úvahu při hodnocení skutečností rozhodných pro 
vydání rozhodnutí z moci úřední ve smyslu § 132 stavebního zákona a § 2- § 8 správního řádu  :
1) vlastník stavby přes rozhodnutí stavebního úřadu neodstranil závadný stav stavby ohrožující život a 
zdraví osob nebo, zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob,
2) stavba je volně přístupná z přilehlé Nádražní ul. ( odstupová vzdálenost stavby od chodníku pro pěší 
činí 25 m a okolní přilehlé průchody k vodnímu toku Jeřice mají charakter veřejných přístupových 
komunikací ), a přímo ohrožuje životy a zdraví osob jejich možným pádem do nezajištěných prostor 
stavby s ohledem na absenci bezpečnostních prvků,  t.j chybějící schodišťové zábradlí, zábradlí 
francouzských oken obvodového pláště v celé budově, dále přímo ohrožuje životy a zdraví osob 
pohybujících se v bezprostřední blízkosti stavby a to možným pádem zvětralých konstrukcí obvodového 
pláště a nezajištěných výplní, kdy riziko bezprostředního ohrožení a tím i horších následků pádu 
konstrukcí stavby narůstá s výškou podlaží ( objekt má celkem 5 NP ).

Na základě shora uvedených důvodů stavební úřad dospěl k závěru, že jsou naplněny podmínky pro 
vydání rozhodnutí z moci úřední ve veřejném zájmu z hledisek ust. § 132 odst. 3 písm. c) stavebního 
zákona (t.j. zejména aby stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní 
prostředí, sousední stavby, popřípadě nezpůsobovala jiné škody či ztráty), a proto vydal rozhodnutí jímž 
odstranění stavby nařídil.

Stavební úřad v řízení zjistil, že nařízením odstranění stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení nebo zvláštními předpisy, a proto vlastníkovi stavby podle 
§ 129 odst. 1 písm. a) stavebního zákona nařídil odstranění stavby.
Podle § 79 odst. 5 správního řádu povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou uloží správní orgán 
účastníkovi, který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti a to tím, že neodstranil závadný stav 
stavby přes pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu. Vyhláška č. 520/2005 Sb. § 6 odst. 1 stanoví výši 
paušální částky nákladů řízení t.j. 1000 kč a ve spojení s § 6 odst. 2 vyhl.č. 520/2005 Sb.,  se paušální 
částka zvyšuje o 1500 Kč,  pokud byl přibrán znalec z jiného oboru než psychiatrie. Na základě ust. § 6 
odst. 1 a 2 vyhl.č. 520/2005 Sb. uložil stavební úřad výrokem č. V. tohoto rozhodnutí povinnost nahradit 
náklady řízení ve výši 2500,- Kč. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Město Chrastava, ČEZ Distribuce, a. s., Povodí Labe s. p., ČTI a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., 
Severočeské vodovody a kanalizace a.s., 

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Libereckého 
kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání nemá odkladný účinek.

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.
Náklady na odstranění stavby nese ten, komu bylo odstranění stavby nařízeno. Ten, komu bylo odstranění 
stavby nařízeno, odpovídá za škodu, která v souvislosti s odstraňováním stavby vznikla na sousední 
stavbě nebo pozemku, pokud nebyla způsobena jejich závadným stavem.

Martin Janoušek
Vedoucí odboru výstavby a územní

správy MěÚ Chrastava
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Obdrží:
Účastníci řízení
Radim Urban, Máchova č.p. 8, 120 00  Praha 2, prostřednictvím zplnomocněného zástupce :
Mgr. Alena Urbánková, Riegrova č.p. 291, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou

Město Chrastava, náměstí 1. máje č.p. 1, 463 31  Chrastava
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874, Podmokly, 405 02  Děčín IV.
Povodí Labe s. p., IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, 500 03  Hradec Králové
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 657 02  Brno
Severočeské vodovody a kanalizace a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Sladovnická č.p. 1082, 463 11  Liberec 30

Dotčené orgány
Magistrát města Liberec OŽP, IDDS: 7c6by6u

sídlo: Nám. Dr.E.Beneše č.p. 1, 460 59  Liberec 1


