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MĚSTO CHRASTAVA
náměstí 1. máje 1,  463 31  Chrastava

telefon: 485 14 3 310  fax: 485 14 3 344

Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor územního plánování a stavebního řádu  
U Jezu 642/2a
461 80  Liberec

Váš dopis č. j./ze dne                                    č.j.                                            Chrastava
OÚPSŘ 228/2016-330-sez./21.10.2016 VED/4731/2016/mc   25.10.2016

Vyjádření města Chrastava před vydáním rozhodnutím od odvolání proti rozhodnutí 
OVÚS  MěÚ Chrastava Výst.1690/2013/Ja 

Město Chrastava, zastoupené Ing. Michaelem Canovem, starostou města, který ze zákona 
zastupuje město navenek, se vyjadřuje touto písemností před rozhodnutím o odvolání 
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/odvolani.pdf  proti rozhodnutí OVÚS MěÚ 
Chrastava č.j.: Výst. 1690/2013/Ja o nařízení odstranění stavby č.p. 617, ul. Nádražní, 
Chrastava http://www.chrastava.com/starosta/kovak/demolice.pdf na základě výzvy uvedené 
v písemnosti KÚ LK odboru územního plánování a stavebního řádu nazvané „Seznámení 
s podklady“ http://www.chrastava.com/starosta/kovak/podklady.pdf  vydané pod č.j. OÚPSŘ 
228/2016-330-sez. a na základě § 36(3) zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů  (dále jen SŘ).

Vyjádření města Chrastava:  
Oba znalecké posudky soudních znalců Prof. Ing. Petra Hájka ze dne 
18.04.2016, Csc. a Ing. Petra Hájka ze dne 17.10.2016 jednoznačně 
potvrzují a dokazují, že rozhodnutí nařízení o  odstranění stavby  č.j.: Výst. 
1690/2013/Ja dle § 129 (1) a) SZ je správné a jediné možné. Naopak, oba 
znalecké posudky dokazují, že kdyby tak stavební úřad neučinil, dopustil 
by se tím nezákonnosti (porušení § 129 (1) a) SZ).      
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Podrobné odůvodnění vyjádření města Chrastava: 

I.
1) Prvoinstanční orgán vydal  rozhodnutím č.j.: Výst. 1690/2013/Ja  nařízení o odstranění 
stavby dne 23.06.2016 podle § 129 (1) a) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dříve a dále jen SZ). 

§ 129 (1) a) SZ: Stavební úřad nařídí odstranění stavby a) vlastníku stavby, která svým 
závadným stavem ohrožuje život nebo 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;

Stavební úřad vydal své rozhodnutí více než rok poté, co vydal rozhodnutí č.j. 
OVÚS/749/2015/Ja http://www.chrastava.com/starosta/kovak/zavady.pdf, které nabylo právní 
moci dne 26.03.2015, které nařizuje odstranění závad a zjednání nápravy vlastníkovi stavby 
do 30.3.2015 (stavební úřad na základě žádosti vlastníka prodloužil odstranění závad o 60 
dnů, viz  zvýrazněná část str. 6 a 7 v rozhodnutí o nařízení o odstranění), vlastník přes toto 
pravomocné rozhodnutí ve stanovené lhůtě neodstranil závadný stav stavby. Protože, stavba 
svým závadným stavem ohrožuje život nebo zdraví osob nebo zvířat a její vlastník neodstranil 
závadný stav stavby, a protože se jedná o podmínky taxativní, byl stavební úřad ze zákona 
povinen vydat rozhodnutí nařízení o odstranění stavby.      

2) Ke znaleckému posudku soudního znalce Prof. Ing. Petra Hájka, Csc.:
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/hajek.pdf 
V posudku a je mimo jiné např.: uvedeno, že „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.“  či  „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.“  resp. „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.“

Znalecký posudek ze dne 18.04.2016 tak dokazuje, že jsou naplněny obě zákonné podmínky 
uvedené v § 129 (1) a) SZ), kdy má stavební úřad za zákonnou povinnost nařídit odstranění 
stavby a to jak definici stavby jako „stavby, která svým závadným stavem ohrožuje život nebo 
zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob“ tak  to, že 
data vydání posudku nebylo naplněno pravomocné rozhodnutí  č.j. OVÚS/749/2015/Ja, které 
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nabylo právní moci dne 26.03.2015, které nařizuje odstranění závad vlastníkovi stavby do 
30.3.2015 (resp. 31.05.2015). 

3) Ke znaleckému posudku soudního znalce Ing. Karla Čapka:
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/capek.pdf 
V posudku je mimo jiné uvedeno, že „Pro eliminaci bezprostředního ohrožení osob nebo 
zvířat je třeba neodkladně provést následující práce: …“  (uvedena řada prací).   

Zde je nutno uvést, že tento znalecký posudek navíc oproti znaleckému posudku Prof. Hájka 
uvádí ve výčtu nutných neodkladných prací, aby bylo eliminováno bezprostřední ohrožení 
osob nebo zvířat, též vybudování ochranného plotu.  O tom však OVÚS MěÚ Chrastava 
vydal rozhodnutí nařízení nutných zabezpečovacích prací již 01.06.2012 pod č.j. 
Výst./0/40/2010/Ja http://www.chrastava.com/starosta/kovak/plot.pdf  do 30 dnů od doručení 
rozhodnutí a nabyl právní moci rozhodnutím odvolacího orgánu  KÚ LK odboru územního 
plánování a stavebního řádu dne 24.10.2012 o zamítnutí odvolání sp.zn. OÚPSŘ 238/2012 – 
330 – rozh. http://www.chrastava.com/starosta/kovak/plot_ku.pdf . Tuto podmínku, kterou 
měl vlastník za povinnost splnit do 30. dnů od doručení pravomocného rozhodnutí odvolacího 
orgánu ze dne 24.10.2012 dle znaleckého posudku soudního znalce Ing. Čapka nesplnil 
vlastník ani do data vydání tohoto znaleckého posudku ze dne 17.10.2016 (sic!). Absenci 
ochranného plotu přitom tento znalecký posudek označuje za jednu ze závad, z nichž  každá 
jedna sama o sobě způsobuje bezprostřední ohrožení osob nebo zvířat.    

Znalecký posudek ze dne 17.10.2016 tak dokazuje, že jsou naplněny obě zákonné podmínky 
uvedené v § 129 (1) a) SZ), kdy má stavební úřad za zákonnou povinnost nařídit odstranění 
stavby a to jak definici stavby jako „stavby, která svým závadným stavem ohrožuje život nebo 
zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob“ tak  to, že 
data vydání posudku nebylo naplněno pravomocné rozhodnutí  č.j. OVÚS/749/2015/Ja, které 
nabylo právní moci dne 26.03.2015, které nařizuje odstranění závad vlastníkovi stavby do 
30.3.2015 (resp. 31.05.2015) a dokonce ani  pravomocné rozhodnutí  č.j. Výst./0/40/2010/Ja, 
které nabylo právní moci rozhodnutím odvolacího orgánu  KÚ LK odboru územního 
plánování a stavebního řádu dne 24.10.2012 o zamítnutí odvolání sp.zn. OÚPSŘ 238/2012 – 
330 – rozh..
  

II.

1) KÚ LK odbor územního plánování a stavebního řádu zadal soudnímu znalci Ing. Karlu 
Čapkovi následující tři otázky: 
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2)  Znění zákona:
§ 129 (1) a) SZ: Stavební úřad nařídí odstranění stavby a) vlastníku stavby, která svým 
závadným stavem ohrožuje život nebo 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;
§ 135 (1) SZ:  Stavební úřad nařídí vlastníku stavby neodkladné odstranění stavby a 
zabezpečí její odstranění, jsou-li ohroženy životy osob nebo zvířat tím, že stavba hrozí 
zřícením.

3) K výše uvedeným otázkám KÚ LK se vyjadřuje město Chrastava takto: 
Otázky č. 1) a č. 2) nemají nic společného s rozhodnutím  č.j.: Výst. 1690/2013/Ja  nařízení o 
odstranění stavby dne 23.06.2016 podle § 129 (1) a) SZ (kde se mj. vůbec nevyskytuje slovo 
„zřícení“). To jsou otázky na § 135 (1) SZ. Domníváme se, že položení otázek odvolacím 
orgánem soudnímu znalci, na jiné ustanovení zákona, než na jakém bylo učiněno 
prvoinstanční rozhodnutí, je samo o sobě protizákonné.     

I otázka KÚ LK č.3,  jde proti zákonu. SZ v § 129 (1) ukládá stavebnímu úřadu za zákonnou 
povinnost, aby v případě, že  jsou taxativně naplněny dvě podmínky (závadný stav a 
neodstranění závad ve lhůtě), aby nařídil odstranění stavby. Je protizákonné, aby odvolací  
orgán v odvolacím řízení teprve navrhoval či nařizoval opatření na odstranění závadného 
stavu. Zákon v § 129 (1) a) explicitně stanoví, že když závady nejsou odstraněny před 
rozhodnutím stavebního úřadu ve stanovené lhůtě, způsobuje je to při současném splnění 
druhé podmínky o ohrožení života nebo zdraví osob nebo zvířat, povinnost vydat rozhodnutí 
o odstranění stavby. Zákon tak neumožňuje odvolacímu orgánu, aby takovéto rozhodnutí 
prvoinstančního orgánu zrušil či změnil a teprve vydával návrhy či příkazy na odstraňování 
závad.  

4) Nad rámec uvedeného v odseku I) a v dosavadním textu odseku II) je nutno zmínit, že 
soudní znalec Ing. Karel Čapek použil ve svém znaleckém posudku taková sousloví jako u 
otázky č. 1: „Stav nosné konstrukce je třeba, pokud nedojde k rekonstrukci objektu, zhodnotit 
minimálně po každém zimním období.“  či u otázky č. 3: „Pokud nebude toto opatření 
realizováno do následujícího zimního období (do 11/2016), nelze zaručit stabilitu 
konstrukcí!“  Jinými slovy, co nevidět může být pro demolici naplněn i § 135 (1) SZ a soudní 
znalec se tak současně oznamuje, že jeho znalecký posudek vůči § 135 (1) SZ již nemusí být 
na konci zimy 2017 pravdivý. 

5) KÚ LK odbor územního plánování a stavebního řádu v seznámení s podklady OÚPSŘ 
228/2016 – 330 – sez. Mj. též uvádí: 

Zde nutno konstatovat, že není pravda, že by vlastník v odvolání napadal znalecký posudek 
Prof. Ing. Petra Hájka, Csc. z hlediska posouzení technického stavu objektu. Naopak, sám 
odvolavatel ve svém odvolání opakovaně konstatuje, že je jeho objekt v havarijním stavu a 
s posouzením jeho technického stavu se znalcem vesměs souhlasí. Jediné, co vůči znalci 
rozporuje je jeho závěr, kterým znalec doporučuje demolici, neboť vlastník evidentně nic 
netuší o § 129 (1) a) SZ a nevědomky argumentuje ve smyslu § 135 (1) SZ a také tím, že když 
je vlastník, nemá mu do jeho objektu, co kdo mluvit.    
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III.

Jak jsme uvedli v odseku I), oba znalecké posudky obou soudních znalců jednoznačně 
stanovují naplnění § 129 (1) a) SZ, přičemž ten druhý tak činí i přes zcela zavádějící otázky 
odvolacího orgánu na § 135 (1) SZ.  Jsme proto přesvědčeni, že odvolací orgán nemůže při 
respektování práva rozhodnout jinak, než odvolání zamítnout a rozhodnutí prvostupňového 
orgánu o demolici předmětné již téměř sedm let prázdné, zato stále více a více chátrající 
nemovitosti hrůzy, kterou trpí obyvatelstvo celé Chrastavy, která je životu nebezpečná jeho 
obyvatelům a především dětem a která hyzdí jinak krásné město Chrastava, potvrdit. 

Ing. Michael   C a n o v  
       starosta města 

Přílohy (po kliknutí na URL adresu): 
č.1 Prof. Ing. Petr Hájek, Csc. – soudní znalec – znalecký posudek 
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/hajek.pdf  
č. 2 OVÚS MěÚ Chrastava 2016 č.j.: Výst. 1690/2013/Ja - Rozhodnutí nařízení odstranění 
stavby http://www.chrastava.com/starosta/kovak/demolice.pdf  
č.3  Vlastník - Odvolání proti rozhodnutí OVÚS MěÚ Chrastava č.j.: Výst. 1690/2013/Ja  
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/odvolani.pdf   
č. 4  Ing. Karel Čapek – soudní znalec - znalecký posudek (bez příloh)
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/capek.pdf 
č.5  KÚ LK OÚPSŘ 228/2016-330-sez. - Seznámení s podklady  
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/podklady.pdf 
č.6 OVÚS MěÚ Chrastava  2015 - č.j. OVÚS/749/2015/Ja – Pravomocné rozhodnutí nařízení 
o nápravě závad http://www.chrastava.com/starosta/kovak/zavady.pdf  
č.7  OVÚS MěÚ Chrastava  2012 – č.j Výst./0/40/2010/Ja – Rozhodnutí nařízení nutných 
zabezpečovacích prací http://www.chrastava.com/starosta/kovak/plot.pdf 
č.8 KÚ LK 2012 – sp.zn. OÚPSŘ 238/2012 -Rozhodnutí stavebního řádu dne 24.10.2012 o 
zamítnutí odvolání http://www.chrastava.com/starosta/kovak/plot_ku.pdf 
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