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Adresáti: dle rozdělovníku

V Praze dne 13. července 2017
    Č. j. MMR-23005/2017-83/2064

U S N E S E N Í

Ministerstvo pro místní rozvoj jako správní orgán příslušný podle § 14 odst. 1 zákona
č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanoveními § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) a § 92a písm. a) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje podle § 95
odst. 1 správního řádu přezkumné řízení ve věci rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého
kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, ze dne 30. prosince 2016 sp. zn. OÚPSŘ
228/2016-330 – rozh., kterým bylo zrušeno rozhodnutí Městského úřadu Chrastava o nařízení
odstranění stavby č. p. 617 v Chrastavě vlastníkovi stavby Radimu Urbanovi, narozenému dne
4. září 1945, bytem Máchova 8, 12 00 Praha 2, a věc byla vrácena Městskému úřadu Chrastava
k novému projednání.

O D Ů V O D N Ě N Í

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 23. května 2017
podnět města Chrastavy k provedení přezkumného řízení ve věci výše uvedeného rozhodnutí,
kterým Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, (dále je
„krajský úřad“) zrušil rozhodnutí Městského úřadu Chrastava, odboru výstavby a územní
správy, ze dne 23. června 2016 č. j. OVUS/2357/2016/Ja, sp. zn. Výst. 1690/2013/Ja, (vyjma
jeho výroku IV. o vyloučení odkladného účinku odvolání, jenž byl zrušen již dříve rozhodnutím
krajského úřadu ze dne 24. srpna 2016 sp. zn. OÚPSŘ 228/2016-330 – rozh.-A) a věc potřetí
vrátil stavebnímu úřadu prvního stupně k novému projednání.

Krajský úřad zrušil rozhodnutí stavebního úřadu s odůvodněním, že nikdo v objektu
nebydlí, respektive nepřebývá (a „také tam ani nemá co pohledávat“), že proto nemohou
zjištěné bezpečnostní závady vést k úvaze o ohrožení života a zdraví osob, a jelikož stavba
nehrozí zřícením, pak ani ve vztahu k okolí stavby není naplněno zákonem předvídané ohrožení
života a zdraví osob jako prvotní předpoklad pro aplikaci ustanovení § 129 odst. 1 písm. a)
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zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, podle kterého stavební úřad postupoval.

Krajský úřad dospěl také k závěru, že ani jedno z rozhodnutí, kterým stavební úřad
nařídil vlastníkovi stavby zjednat nápravu, nenaplňuje zbývající předpoklad pro nařízení
odstranění stavby. Podle krajského úřadu je závadný stav stavby řešitelný jiným způsobem než
odstraněním stavby, např. nařízením nutných zabezpečovacích prací, k němuž již jednou
stavební úřad přistoupil.

Krajský úřad vyjádřil pochyby o smysluplnosti ustanovení stavebního zákona, které
stavební úřad aplikoval; poznamenal přitom, že v praxi se toto ustanovení běžně neuplatňuje
a že tedy s jeho aplikací nejsou velké zkušenosti. Závěrem krajský úřad argumentoval, že
v případě neudržovaných staveb v soukromém vlastnictví je situace jiná, než u opuštěných
a neudržovaných staveb v majetku obcí.

Podnět k provedení přezkumného řízení v dané věci dalo město Chrastava prve dne
10. ledna 2017. Ministerstvo vyzvalo písemností ze dne 31. ledna 2017 krajský úřad
k předložení kompletního spisu, včetně spisového materiálu stavebního úřadu prvního stupně.
Dne 20. února 2017 obdrželo ministerstvo od krajského úřadu dožádaný spisový materiál. Spis
došel ministerstvu bez průvodního dopisu a byl zaevidován pod č. j. MMR-8744/2017-83/510.
Dne 9. března 2017 požádal krajský úřad ministerstvo o vrácení spisového materiálu z důvodu,
že obdržel od Nejvyššího správního soudu opětovnou výzvu k předložení úplného správního
spisu v dané věci pro účely probíhajícího řízení o kasační stížnosti města Chrastavy.
Ministerstvo odeslalo dne 14. března 2017 spisový materiál krajskému úřadu na jeho žádost
zpět a městu Chrastava sdělilo, že k uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním
soudnictví je příslušný žalovaný správní orgán, nikoliv jemu nadřízené ministerstvo.

Dne 23. května 2017 dalo město Chrastava opakovaně ministerstvu podnět k provedení
přezkumného řízení, přičemž doložilo rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. května
2017 č. j. 1 As 51/2017 – 28, jímž byla zamítnuta kasační stížnost města Chrastavy proti
usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 18. ledna 2017 č. j. 59
A 10/2017 – 23, kterým byla odmítnuta jako nepřípustná žaloba města Chrastavy proti výše
citovanému rozhodnutí krajského úřadu z důvodu, že není z povahy věci rozhodnutím
podléhajícím soudnímu přezkumu.

Předběžným posouzením věci došlo ministerstvo k závěru, že lze mít důvodně za to, že
krajský úřad v daném případě nezjistil stav věci, o němž by nebyly důvodné pochybnosti, a to
v rozsahu nezbytném pro soulad jeho rozhodnutí se zásadou ochrany veřejného zájmu
a zásadou nestranného postupu, a že nezjistil všechny rozhodné okolnosti tak, jak je povinností
správního orgánu v řízení, v němž má být z moci úřední uložena povinnost, tedy že podnětem
napadené rozhodnutí vydal v rozporu se základními zásadami činnosti správních orgánů
uvedenými v § 2 odst. 4 a § 3 správního řádu a v rozporu s ustanovením § 50 odst. 3 téhož
zákona.

Bylo proto rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku. Účastníky přezkumného řízení jsou
ve smyslu § 95 odst. 4 správního řádu povinný Radim Urban, dále město Chrastava, Povodí
Labe, s. p., a ČEZ Distribuce, a. s.

Ministerstvo z opatrnosti oznamuje toto usnesení jak právnímu zástupci povinného
v původním řízení, tak i přímo povinnému, než bude postaven najisto rozsah zmocnění
k zastupování.
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Poučení účastníků:

Proti tomuto usnesení mohou účastníci řízení podat rozklad. Mohou tak učinit
do 15 dnů ode dne oznámení usnesení (doručení stejnopisu jeho písemného vyhotovení).
O rozkladu rozhoduje ministryně pro místní rozvoj. Rozklad je třeba podat u Ministerstva pro
místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, Praha 1 (v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden
stejnopis zůstal Ministerstvu pro místní rozvoj a každý účastník dostal jeden stejnopis).
Rozklad proti usnesení nemá odkladný účinek.

                                                                                     Ing. Milada Konrádová

                                                                                      zástupkyně ředitele odboru
                                                                                      územně a stavebně správního

R o z d ě l o v n í k :

Účastníci řízení do vlastních rukou:
1. Mgr. Alena Urbánková, Riegrova 291, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou (zástupce

povinného v původním řízení)
2. Radim Urban, Máchova 8, 120 00 Praha 2
3. Město Chrastava, nám. 1 máje 1, 463 31 Chrastava, IDDS: awcbeyc
4. ČR – Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IDDS: dbyt8g2
5. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, Podmokly, 405 02 Děčín IV, IDDS: v95uqfy

Dále obdrží:
6. Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3,

IDDS: qa7425t
7. GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IDDS: jnnyjs6
8. Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IDDS: f7rf9ns

Na vědomí:
9. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IDDS: c5kbvkw
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