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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/4753/2016/mc   27.10.2016

Doplnění vyjádření města Chrastava ze dne 25.10.2016 č.j. VED/4731/2016/mc před 
vydáním rozhodnutím o odvolání proti rozhodnutí OVÚS  MěÚ Chrastava 
Výst.1690/2013/Ja 

Město Chrastava, zastoupené Ing. Michaelem Canovem, starostou města, který ze zákona 
zastupuje město navenek, doplňuje 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 své vyjádření ze dne 
25.10.2016 č.j. VED/4731/2016/mc http://www.chrastava.com/starosta/kovak/mesto.pdf 
učiněné na základě výzvy uvedené v písemnosti KÚ LK odboru územního plánování a 
stavebního řádu nazvané „Seznámení s podklady“ vydané pod č.j. OÚPSŘ 228/2016-330-sez. 
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/podklady.pdf  a na základě § 36(3) zák. č. 500/2004 
Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen SŘ).

Doplnění vyjádření města Chrastava:  
Vlastní rozhodnutí odvolacího orgánu KÚ LK odboru územního plánování 
a stavebního řádu ze dne 24.10.2012 o zamítnutí odvolání 
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/plot_ku.pdf sp.zn. OÚPSŘ 
238/2012 – 330 – rozh., usvědčuje odvolací orgán nejen z toho, že 
protizákonným způsobem již několik let ruší a odmítá rozhodnutí nařízení 
o odstranění stavby prvoinstančního orgánu, ale též ho vystavuje 
odůvodněnému podezření z několikaletého soustavného páchání trestního 
činu obecního ohrožení. 
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Podrobné odůvodnění doplnění vyjádření města Chrastava:
(číslování odseků navazuje na vyjádření ze dne 25.10.2016) 

IV.

1) Již ve vyjádření ze dne 25.10.2016 č.j. VED/4731/2016/mc jsme zmiňovali v odseku I, 
odst. (3) v komentování znaleckého posudku soudního znalce Ing. Karla Čapka rozhodnutí 
odvolacího orgánu  KÚ LK odboru územního plánování a stavebního řádu dne 24.10.2012, 
kterým zamítnul odvolání proti rozhodnutí prvoinstančního orgánu sp.zn. OÚPSŘ 238/2012 – 
330 – rozh. http://www.chrastava.com/starosta/kovak/plot.pdf .

Odvolací orgán ve svém pravomocném rozhodnutí ze dne 24.10.2012 mj. uvádí: 

a dále:

a dále:

a dále:
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a dále:

Vzhledem ke znění § 129 (1) a) 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;

je zcela jednoznačné, že dle pravomocného rozhodnutí odvolacího orgánu ze dne 24.10.2014 
byla beze zbytku naplněna první taxativní podmínka § 129 (1) SZ o závadném stavu.

Je též zcela bezesporné, že uplynutím příslušných lhůt došlo i k naplnění druhé a poslední 
taxativní  podmínky uvedené v § 129 (1) a) SZ, nebyl odstraněn ani závadný stav výplní 
okenních otvorů (naopak stav se dále zhoršil) ani postaven plot, který by svými parametry 
zabránil komukoli, natož dětem,  se dostat k objektu. K tomu ostatně do dnešního dne nedošlo 
nikdy.  

Ze zákona tak jednoznačně plyne, že uplynutím stanovených lhůt na odstranění závadného 
stavu stavby nastala zákonná povinnost (§ 129 (1) a) SZ neuvádí možnost, ale povinnost) 
stavebního úřadu nařídit již jen z tohoto důvodu odstranění stavby. 

Stavební úřad tak skutečně učinil rozhodnutím spis.zn.: Výst.1690/2013/Ja, č.j. 
OVUS/5137/2013/Ja http://www.chrastava.com/starosta/kovak_2014.pdf ze dne 30.12.2013. 

2) Odvolací orgán, aniž by jakkoli rozporoval nenaplnění druhé podmínky § 129 (1) a) SZ 
(velmi dobře věděl, že k odstranění závad nedošlo), však toto rozhodnutí zrušil svým 
rozhodnutím http://www.chrastava.com/starosta/kovak/kulk_2014.pdf  OÚPSŘ 65/2012 – 
330 – rozh.   ze dne 10.03.2014, kdy v odůvodnění poplival své vlastní rozhodnutí ze dne 
24.10.2012, popřel jednoznačné znění paragrafu § 129 (1) a) a psal prokazatelné nesmysly, 
když například žádal, aby bylo nařízeno provedení zabezpečovacích prací, když právě to bylo 
žádáno v rozhodnutí stavebního úřadu již 01.06.2012 pod č.j. Výst./0/40/2010/Ja 
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/plot.pdf, které on sám potvrdil rozhodnutím o 
zamítnutí odvolání sp.zn. OÚPSŘ 238/2012 – 330 – rozh. ze dne 24.10.2012 a argumentoval 
nesmyslně tím, že posudek Ing. Hany Gattermanové nedokázal, že by celková nosná 
konstrukce stavby byla v nevyhovujícím stavu, neboť vzhledem k neodstranění závad 
(absence plotu a život ohrožující stav výplní oken), je zcela jedno v jakém stavu je zbytek 
budovy, neboť  tento stav sám o sobě ohrožuje zdraví a život osob a zvířat. To, že odvolací 
orgán označil formulaci stavebního zákona o ohrožení osob či zvířat za druhotnou je nejen 
z jeho strany pokusem o zcela nepřípustné pokřivení a bagatelizování zákona, ale též 
neuvěřitelně cynickým vyjádřením (parafráze: „na nějakém ohrožení života nám nezáleží“).      
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Sken části rozhodnutí KÚ LK ze dne 10.03.2014:

   
   

Tímto svým rozhodnutím nejenže odvolací orgán porušil zákon, neboť § 129 (1) SZ zní 
opravdu jednoznačně: „ 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;“ ale  dokonce odvolací orgán zcela vědomě 
a úmyslně ohrozil životy a zdraví osob a zvířat, neboť si tohoto ohrožení byl plně vědom, jak 
dokazuje jeho rozhodnutí ze dne 24.10.2012. Proto vyslovujeme podezření, že došlo z jeho 
strany ke spáchání trestního činu obecního ohrožení, viz § 272 trestního zákoníku: „Obecné 
ohrožení (1) Kdo úmyslně způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti 
nebo těžké újmy na zdraví … (2) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel 
potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny…“

3) Když stavební úřad vyhověl požadavkům odvolacího orgánu uvedeného v jeho rozhodnutí 
ze dne 10.03.2014 a poté dne 25.08.2015 pod označením spis. zn. Výst.1690/2013/Ja, 
č.j.OVUS/3470/2015/Ja  vydal nové rozhodnutí o odstranění stavby   
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/ovus_2015.pdf , bylo mu toto rozhodnutí zrušeno 
rozhodnutím odvolacího orgánu OÚPSŘ 286/2015 – 330 – rozh. ze dne 04.12.2015 
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/kulk_2015.pdf s tím, že odvolací orgán požaduje, 
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aby rozhodnutí prvoinstančního orgánu bylo opřeno o znalecký posudek soudního znalce. 
Když se tak stalo a 23.06.2016 bylo pod označením spis. zn. Výst.1690/2013/Ja, č.j. 
OVUS/2357/2016/Ja vydáno dosud poslední rozhodnutí o odstranění stavby 
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/demolice.pdf , vyžádal si odvolací orgán stanovisko 
dalšího soudního znalce.  Přičemž odvolací orgán již zcela nepokrytě přešel od posuzování, 
zda je naplněn § 129 (1) a)  k posuzování, zda je naplněn § 135 (1). 

4) Opakovaná naprostá ignorace odvolacího orgánu svého vlastního rozhodnutí ze dne 
24.10.2012, kde opakovaně konstatuje, že vzhledem ke stavu okenních výplní a neexistenci 
plotu je jednoznačně ohroženo  zdraví a životy osob a zvířat, nic nemění na tom, že tyto 
závady existovaly a existují, nikdy nebyly odstraněny a stav okenních  výplní se dál jenom 
zhoršoval.        

Každým svým rozhodnutím, kdy odvolací orgán tuto skutečnost nikdy neodstraněných závad 
ignoroval a ignoruje, vědomě a úmyslně ponechává občany a návštěvníky Chrastavy a 
především děti v  ohrožení zdraví a života a tím jen zvyšuje naše podezření ze spáchání 
trestního činu obecního ohrožení, viz § 272 trestního zákoníku: „Obecné ohrožení (1) Kdo 
úmyslně způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na 
zdraví … (2) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin 
uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny…“

5) Naopak svým postupem, kdy odvolací orgán neustále stupňuje své požadavky, od 
požadavku na znalecký posudek odborníkem k požadavku na znalecký posudek vypracovaný 
soudním znalcem k požadavku na jiného soudního znalce spolu s nepokrytým ignorováním 
obsahu § 129 (1) a) SZ a vyžadováním naplnění § 135 (1) SZ, tzn. aby stavba hrozila 
zřícením, vyvolává odvolací orgán velmi závažné odůvodněné pochybnosti o své objektivitě a 
nezaujatosti. 

V.

Pro úplnost doplňujeme, že nelze při závadném stavu stavby, která svým závadným stavem 
ohrožuje životy zdraví osob nebo zvířat a její vlastník přes rozhodnutí stavebního úřadu ve 
stanovené lhůtě neodstranil závadný stav stavby, postupovat dle exekuce uvedené ve SŘ, 
neboť by takovýto postup jednak postrádal veškerý smysl a logiku (na náklady obce by se 
vlastníkovi stavby závadná stavba opravila) a jednak a to především, postup je v takovémto  
případě jednoznačně a explicitně stanoven zákonem a to právě § 129 (1) a) SZ, a to nařízením 
odstranění stavby. Proto teprve poté, co vlastník stavby rozhodnutí o nařízení odstranění 
stavby dobrovolně nesplní a stavbu neodstraní, přichází na řadu exekuční rozhodnutí dle SŘ.         

Ing. Michael   C a n o v  
       starosta města
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Přílohy (kliknutím na odkazované URL): 
Město Chrastava:  
Vyjádření města ze dne 25.10.2016
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/mesto.pdf 

OVÚS MěÚ Chrastava:
Rozhodnutí o odstranění stavby:
23.06.2016 http://www.chrastava.com/starosta/kovak/demolice.pdf 
25.08.2015 http://www.chrastava.com/starosta/kovak/ovus_2015.pdf
30.12.2013 http://www.chrastava.com/starosta/kovak_2014.pdf

Rozhodnutí o nařízení nutných zabezpečovacích prací
01.06.2012 http://www.chrastava.com/starosta/kovak/plot.pdf  

KÚ LK Odbor  územního plánování a stavebního řádu   
Seznámení s podklady
21.10.2016 http://www.chrastava.com/starosta/kovak/podklady.pdf  

Zrušení rozhodnutí o odstranění stavby OVÚS MěÚ Chrastava
04.12.2015 http://www.chrastava.com/starosta/kovak/kulk_2015.pdf
10.03.2014 http://www.chrastava.com/starosta/kovak/kulk_2014.pdf  

Zamítnutí odvolání proti rozhodnutí OVÚS MěÚ Chrastava
24.10.2012 http://www.chrastava.com/starosta/kovak/plot.pdf
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