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MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Staroměstské nám. 6

                      110 15 Praha 1

Adresáti: dle rozdělovníku

V Praze dne 25. února 2020
Č. j. MMR-29651/2019-83/1823

R O Z H O D N U T 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, a § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve spojení s § 92a písm. a) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo
v přezkumném řízení, jehož účastníkem uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu je
ADVEDO s. r. o., se sídlem Cidlinská 138/2, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec,

I. podle § 97 odst. 3 správního řádu takto:
R o z h o d n u t í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru územního plánování

a stavebního řádu, ze dne 3. června 2019 sp. zn. OÚPSŘ 228/2016-330 – rozh._3 KULK
17939/2019, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Městského úřadu Chrastava o nařízení
odstranění stavby č. p. 617 v Chrastavě vlastníkovi stavby Radimu Urbanovi a zastaveno
řízení vedené podle § 129 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“)
s e  m ěn í  tak, že

a) jeho výrok na straně 1 zní:
„ Rozhodnutí Městského úřadu Chrastava, odboru výstavby a územní správy, ze dne

23. června 2016 sp. zn. Výst. 1690/2013/Ja, č. j. OVUS/2357/2016/Ja, se v rozsahu výroků I.,
II., III., V., ruší a věc se vrací Městskému úřadu Chrastava k novému projednání.“

b) text „ust. § 90 odst. 1 písm. a)“ na straně 1 ve čtvrtém řádku prvního odstavce
výrokové části přezkoumávaného rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje se nahrazuje
textem „§ 90 odst. 1 písm. b)“.

II. podle § 99 odst. 1 správního řádu takto:
 Účinky rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj pod bodem I. nastávají ode dne

právní moci tohoto rozhodnutí v přezkumném řízení.
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O D Ů V O D N Ě N Í
Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“) obdrželo podnět města

Chrastavy k provedení přezkumného řízení ve věci výše uvedeného rozhodnutí, kterým
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, (dále též jen
„krajský úřad“) zrušil výše uvedené rozhodnutí Městského úřadu Chrastava, odboru výstavby
a územní správy, (dále jen „stavební úřad“) 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 řízení zastavil.

Město Chrastava v daném podnětu uvedlo, že krajský úřad při vydání napadeného
rozhodnutí porušil ustanovení § 97 odst. 3 správního řádu, když nerespektoval právní názor
Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“) vyjádřený v předchozím rozhodnutí
ze dne 30. ledna 2019 č. j. MMR-39115/2018-83/2535, neboť při jeho respektování by musel
rozhodnutí stavebního úřadu potvrdit. Namítlo, že krajský úřad zcela převrátil smysl
vyjádření ministerstva v předchozím rozhodnutí ze dne 30. ledna 2019 č. j. MMR-
39115/2018-83/2535, když v odůvodnění podnětem napadeného rozhodnutí tvrdí, že
ministerstvo zastává názor, že konstrukční prvky nejsou částí stavby, přičemž z tohoto svého
tvrzení vyvozuje, že nelze na daný případ aplikovat § 129 odst. 1 písm. a) stavebního zákona.
Podle názoru města Chrastavy ministerstvo uvedlo, že konstrukční prvky nejsou samostatnou
částí stavby ve smyslu stavebního zákona, ale jsou jejími podmnožinami, z nichž se stavba,
respektive její část, skládá.

K tvrzení krajského úřadu, že na místě jsou jiné postupy podle stavebního zákona než
nejkrajnější řešení v podobě nařízení odstranění stavby, město Chrastava namítlo, že již
v letech 2012, 2013 i 2015 stavební úřad pravomocně nařídil vlastníkovi stavby provedení
nutných zabezpečovacích prací, respektive odstranění závad stavbě ohrožujících životy
a zdraví, přičemž k odstranění závad nikdy nedošlo. Město Chrastava považuje podmínky pro
vydání rozhodnutí o nařízení odstranění stavby podle § 129 odst. 1 písm. a) stavebního
zákona za splněné.

Podle města Chrastavy postupoval krajský úřad nezákonně, když zrušil rozhodnutí
stavebního úřadu a řízení zastavil a současně avizoval, že dá stavebnímu úřadu podnět, aby
zabránil riziku ohrožení, přestože je mu známo, že vlastník stavby již léta rozhodnutí
stavebního úřadu ignoruje. Za nezákonný postup označilo město Chrastava též doporučení
krajského úřadu, které bylo městu Chrastava dáno, ať stavbu odkoupí a odstraní na své
náklady.

Dále město Chrastava uvedlo, že krajský úřad ve vztahu k § 129 odst. 1 písm. a)
stavebního zákona ignoruje znalecké posudky z roku 2016, a pokud se o nich zmiňuje, pak
jen v souvislosti s § 135 odst. 1 stavebního zákona, konkrétně k otázce, zda budova hrozí
zřícením. Podle názoru města Chrastavy krajský úřad také ignoruje skutečnost, že vlastník
stavby dlouhodobě zanedbává péči o svůj majetek, kdy předmětná stavba musela být již
zhruba před 10 lety vyklizena a od té doby dále jen chátrá a její stav se zhoršuje.

V závěru daného podnětu město Chrastava namítlo vyloučení všech úředních osob
krajského úřadu podle § 14 správního řádu a žádalo změnu příslušnosti odvolacího správního
orgánu podle § 131 odst. 4 správního řádu.

V následném doplnění podnětu město Chrastava uvedlo, že text „podnětu stavebnímu
úřadu,“ který byl učiněn písemností krajského úřadu ze dne 11. června 2019 č. j. KULK
43358/2019, sp. zn. OÚPSŘ 228/2016-příkaz, dokazuje, že krajský úřad v rozporu se svou
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argumentací v odůvodnění napadeného rozhodnutí považuje za příčinu ohrožení životů
a zdraví osob nebo zvířat závadný stav předmětné stavby jako celku, navíc že ignoruje
skutečnost, že vlastníkovi stavby bylo provedení nutných zabezpečovacích prací pravomocně
nařízeno již v roce 2012, a ignoruje též postup v následujících letech, při němž byly naplněny
podmínky pro nařízení odstranění stavby podle § 129 odst. 1 písm. a) stavebního zákona.

Ministerstvo po předběžném posouzením věci došlo k závěru, že lze mít důvodně
za to, že podnětem napadené rozhodnutí krajského úřadu bylo vydáno v rozporu s § 2 odst. 4,
§ 3, § 50 odst. 3 a § 97 odst. 3 správního řádu. Z moci úřední proto zahájilo přezkumné řízení
usnesením ze dne 19. prosince 2019 č. j. MMR-29651/2019-83/3862. Citované usnesení
ministerstva o zahájení přezkumného řízení nabylo právní moci dne 14. ledna 2020.

Ministerstvu je z předchozí úřední činnosti známo, že předmětná stavba č. p. 617
v Chrastavě v ulici Nádražní byla postavena v druhé polovině sedmdesátých let minulého
století jako ubytovna pro zahraniční stavební dělníky. Zpočátku devadesátých let pak
předmětná stavba sloužila jako učňovský internát.

Posléze vlastník Radim Urban provozoval předmětnou stavbu jako ubytovnu pro
sociálně slabé do počátku roku 2010. Pro závady na stavbě ohrožující životy a zdraví osob
a zvířat nařídil stavební úřad rozhodnutím ze dne 6. ledna 2010 č. j. Výst./0/2516/2009/
Ja/rozh vyklizení stavby.

Jak uvedlo ministerstvo v předchozím rozhodnutí ze dne 30. ledna 2019 č. j. MMR-
39115/2018-83/2535, stavební úřad následně v průběhu řízení o nařízení nezbytných úprav
(§ 137 stavebního zákona) nařídil rozhodnutím ze dne 2. února 2010 Výst./0/40/2010/Ja/PO
předběžné opatření, kterým vlastníkovi stavby zakázal užívat předmětnou stavbu či umožnit
jiným osobám její užívání. O nařízení předběžného opatření rozhodl mj. z důvodu, že
užíváním stavby by byly ohroženy životy a zdraví jejích uživatelů, zejména hrozícím
nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Vzhledem k přetrvávajícím a dále zhoršeným závadám na elektroinstalaci, respektive
hrozícímu nebezpečí úrazu elektrickým proudem i vně stavby, a zároveň i hrozícímu
nebezpečí pádu poškozených skleněných okenních výplní i samotných oken a jejich rámů vně
stavby a z toho vyplývajícího nebezpečí úrazu osob, vedl stavební úřad řízení o nařízení
nutných zabezpečovacích prací (§ 135 odst. 2 stavebního zákona); rozhodnutím v tomto řízení
ze dne 1. června 2012 č. j. Výst./0/40/2010/Ja vlastníku stavby nařídil, aby ve lhůtě 30 dnů
zřídil oplocení podél celého obvodu stavby dle projektové dokumentace, kterou stavební úřad
pořídil vázán právním názorem vysloveným krajským úřadem v rozhodnutí ze dne
28. prosince 2011 sp. zn. OÚPSŘ 344/2011-330.

Vlastník stavby nesplnil povinnost provést nutné zabezpečovací práce zamezující
ohrožení života a zdraví osob nebo zvířat, jež mu byla uložena výše citovaným předběžně
vykonatelným rozhodnutím stavebního úřadu ze dne 1. června 2012, a neučinil tak ani poté,
co krajský úřad rozhodnutím ze dne 19. října 2012 sp. zn. OÚPSŘ 238/2012-330 zamítl jeho
odvolání a jím napadené rozhodnutí stavebního úřadu o nařízení nutných zabezpečovacích
prací potvrdil. Tehdy krajský úřad podle odůvodnění svého rozhodnutí „ve shodě
se stavebním úřadem dospěl k jednoznačnému závěru, že se v daném případě jedná o ohrožení
zdraví a života osob a zvířat závadným stavem stavby.“

Dne 12. prosince 2012 provedl stavební úřad kontrolní prohlídku stavby, při které
konstatoval další závady. Písemností ze dne 7. ledna 2013 vyzval stavební úřad vlastníka
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stavby ke zjednání nápravy. Vlastník stavby výzvě stavebního úřadu nevyhověl, což zjistil
stavební úřad při kontrolní prohlídce stavby provedené dne 30. ledna 2013.

Stavební úřad proto vydal rozhodnutí, kterým zjednání nápravy nařídil (§ 134 odst. 3
stavebního zákona). Učinil tak rozhodnutím ze dne 4. března 2013 č. j. OVUS/765/2013-
1354/2013/Ja, sp. zn. Výst.80/2013/Ja. Jím nařídil vlastníku stavby odstranit mj. ty závady,
které představovaly ohrožení života a zdraví osob nebo zvířat, jež bylo konstatováno
stavebním úřadem i krajským úřadem v řízení o nařízení nutných zabezpečovacích prací.

Při kontrolní prohlídce provedené dne 11. dubna 2013 stavební úřad shledal, že
vlastník stavby nadále nápravu nezjednal; lhůta ke zjednání nápravy uplynula marně dne
18. března 2013, vlastník stavby nápravu nezjednal ani do dne 19. dubna 2013, jak se k tomu
při kontrolní prohlídce dne 11. dubna 2013 zavázal. Stavební úřad proto zahájil z moci úřední
řízení o odstranění stavby podle § 129 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a současně nařídil
v této věci ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 14. května 2013.

Řízení o odstranění stavby podle § 129 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, vedené
stavebním úřadem pod sp. zn. Výst./1690/2013/Ja, bylo zahájeno dne 6. května 2013
doručením oznámení o zahájení řízení zmocněnkyni vlastníka stavby. V souvislosti s tímto
řízením si stavební úřad ve smyslu § 174 odst. 1 stavebního zákona obstaral expertní
součinnost Ing. Hany Gattermayerové, CSc., autorizované inženýrky pro statiku a dynamiku
staveb (ČKAIT - 0003577 - D1).

Při ohledání na místě provedeném stavebním úřadem dne 14. května 2013 se vlastník
stavby ústně do protokolu zavázal předložit stavebnímu úřadu do 31. srpna 2013 dokumentaci
k zajištění „celkové opravy“ stavby. Ani tomuto svému závazku vlastník stavby nedostál
a neprovedl práce, které by směřovaly k odstranění závadného stavu stavby. Stavební úřad
konstatoval, že ohrožení života a zdraví osob nebo zvířat závadným stavem stavby přetrvalo;
vydal proto rozhodnutí ze dne 30. prosince 2013 č. j. OVUS/5137/2013/Ja, kterým vlastníku
stavby podle § 129 odst. 1 písm. a) stavebního zákona nařídil odstranění stavby ve lhůtě
do 31. března 2014.

Krajský úřad rozhodnutím ze dne 10. března 2014 sp. zn. OÚPSŘ 65/2012 - 330 -
rozh. rozhodnutí stavebního úřadu zrušil a věc mu vrátil k novému projednání.

Stavební úřad dne 20. ledna 2015 provedl opětovnou kontrolní prohlídku stavby
za expertní součinnosti výše jmenované autorizované osoby. Zjistil při ní, že stavba je volně
přístupná komukoliv bez omezení, a opět shledal na stavbě bezpečnostní závady. Konstatoval
prohlubující se degradaci obvodového pláště (vytrhání všech zábradlí tzv. francouzských
oken, narušení vyzdívek obvodového pláště), zatékání do dutin stropních panelů (hrozící
koroze výztuže), hromadění podmáčené stavební suti z bouracích prací v horních podlažích
a tím několikanásobné překročení dovoleného zatížení stropních konstrukcí (hrozící ztráta
únosnosti); dále konstatoval riziko pádu osob z výšky vzhledem k absenci schodišťového
zábradlí a zábradlí tzv. francouzských oken v celé budově a riziko pádu narušených vyzdívek
obvodového pláště na okolní pozemky; toto riziko expertka v následně vypracovaném
statickém posouzení ze dne 30. ledna 2015 označila za závadu bezprostředně ohrožující
životy a zdraví osob nebo zvířat pohybujících se v blízkosti volně přístupné stavby.
Za účelem obnovení mechanické odolnosti a stability celé stavby navrhla provést okamžitě
několik nejnutnějších opatření a poté dále sledovat stav nosných konstrukcí z důvodu
možných nevratných závad zejména stropních konstrukcí. Upozornila, že případné
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neodstranění zjištěných závad má negativní vliv na mechanickou odolnost a stabilitu celé
stavby, zdůraznila také nutnost zabezpečit stavbu proti vstupu nepovolaných osob.

Rozhodnutím ze dne 27. února 2015 č. j. OVUS/749/2015/Ja, sp. zn. Výst.
746/2015/Ja, stavební úřad znovu nařídil vlastníkovi stavby zjednání nápravy, respektive
provedení opatření navržených autorizovanou inženýrkou pro statiku a dynamiku staveb jako
nutná opatření k obnovení mechanické odolnosti a stability předmětné stavby, ve lhůtě
do 30. března 2015. Stavební úřad tak učinil bez předchozí výzvy, jak umožňuje § 134 odst. 3
stavebního zákona v případech hrozícího nebezpečí z prodlení.

Dne 3. července 2015 stavební úřad při kontrolní prohlídce zjistil, že vlastník stavby
ani do této doby nezjednal nápravu, závadný stav stavby neodstranil, že stavba zůstala
nezabezpečena proti vstupu nepovolaných osob a že tak nadále ohrožuje životy a zdraví osob
nebo zvířat. Na základě výsledku této kontrolní prohlídky a nového statického posouzení
stavby vypracovaného dne 20. července 2015 autorizovanou osobou přizvanou v rámci
expertní součinnosti, oznámil stavební úřad pokračování řízení vedeného podle § 129 odst. 1
písm. a) stavebního zákona a vydal v něm rozhodnutí ze dne 25. srpna 2015
č. j. OVUS/3470/2015/Ja, kterým vlastníkovi stavby znovu nařídil odstranění stavby ve lhůtě
do 30. listopadu 2015.

Krajský úřad rozhodnutím ze dne 4. prosince 2015 sp. zn. OÚPSŘ 286/2015-330 -
rozh. podruhé rozhodnutí stavebního úřadu o nařízení odstranění stavby zrušil a věc mu vrátil
k novému projednání. Uložil stavebnímu úřadu, aby při novém projednání věci posoudil další
možnosti řízení, a pokud řízení nezastaví, pak že musí zajistit podklady zpracované soudním
znalcem. Z nich že musí vyplynout aktuální stav stavby, popis závad a jejich význam
a technickou úvahu o možnosti jejich řešení a teprve tehdy že může stavební úřad přistoupit
k hodnocení věci samé.

Stavební úřad poté provedl na stavbě dne 5. února 2016 kontrolní prohlídku za účasti
přizvaného soudního znalce v oboru stavebnictví, odvětví staveb obytných,
průmyslových, zemědělských, se zvláštní specializací statika, Prof. Ing. Petra Hájka, CSc.,
a jeho spolupracovníka Ing. Ctislava Fialy. Konstatoval, že stavba přímo ohrožuje životy
a zdraví osob, že její stav se od předchozí kontrolní prohlídky dále zhoršil, a že vlastník
stavby nadále nezjednal nápravu, jak mu bylo uloženo výše citovaným pravomocným
rozhodnutím stavebního úřadu ze dne 27. února 2015.

Při následné kontrolní prohlídce konané dne 8. března 2016 za účasti Ing. Ctislava
Fialy a pracovníků Kloknerova ústavu Českého vysokého učení technického v Praze
Ing. Milana Rydvala a Ing. Tomáše Vlacha byly s ohledem na právní názor krajského úřadu
vyslovený v posledně citovaném rozhodnutí ze dne 4. prosince 2015 provedeny sondy
ke zjištění stavu nosných konstrukcí. Během obou těchto kontrolních prohlídek byla pořízena
fotodokumentace.

Ze závěru znaleckého posudku, který stavební úřad objednal a soudní znalec
Prof. Ing. Petr Hájek, CSc., vyhotovil dne 18. dubna 2016 pod č. 284-03/16, vyplynulo, že
předmětná stavba vzhledem k nezabezpečenému vstupu do její bezprostřední blízkosti
a do jejího vnitřku ohrožuje životy nebo zdraví osob.

Stavebním úřadem obstaraný znalecký posudek ozřejmil aktuální stav stavby a uvedl
podrobný a fotodokumentací podložený popis závad i jejich význam, jakož i technickou
úvahu o možnosti jejich řešení, jak bylo podle právního názoru krajského úřadu, vysloveného
ve výše citovaném jeho rozhodnutí ze dne 4. prosince 2015, třeba. Přílohy znaleckého
posudku tvořila půdorysná schémata jednotlivých podlaží stavby s vyznačenými poruchami a



č. j. MMR-29651/2019-83/1823

6/12

expertní zpráva Kloknerova ústavu Českého vysokého učení technického v Praze o stavebně
technickém průzkumu předmětné stavby vydaná dne 4. dubna 2016 pod č. 1600 J 093.

Stavební úřad pak napotřetí rozhodnutím ze dne 23. června 2016 č. j. OVUS/2357/
2016/Ja, uvedeným ve výroku, nařídil vlastníkovi stavby podle § 129 odst. 1 písm. a)
stavebního zákona odstranění stavby, přičemž pro ně stanovil podle § 130 odst. 1 stavebního
zákona podmínky, včetně uložení povinnosti předložit návrh technologického postupu prací
při odstraňování stavby a příslušných lhůt; znovu také podle § 85 odst. 2 písm. a) správního
řádu vyloučil odkladný účinek odvolání z důvodu naléhavého veřejného zájmu a podle § 79
odst. 1 správního řádu a § 6 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 520/2005 Sb., ve znění platném a účinném
do 30. června 2017, uložil vlastníkovi stavby povinnost nahradit náklady řízení paušální
částkou ve výši 2.500 Kč.

Vlastník stavby napadl rozhodnutí stavebního úřadu odvoláním. V něm uvedl, že
neprodleně začal s opravami stavby poté, co mu byl doručen znalecký posudek, a že dále
na stavbě pracuje. Stavební úřad toto tvrzení vlastníka stavby prověřil
a dne 11. července 2016 na místě samém zjistil, že ve skutečnosti se stav stavby od poslední
kontrolní prohlídky provedené dne 8. března 2016 nezměnil, respektive že nic nebylo
provedeno. Na důkaz toho pořídil fotodokumentaci.

Krajský úřad v odvolacím řízení rozhodnutím v části věci ze dne 24. srpna 2016
sp. zn. OÚPSŘ 228/2016-330 - rozh.-A zrušil výrok rozhodnutí stavebního úřadu o vyloučení
odkladného účinku odvolání. Současně usnesením ze dne 24. srpna 2016 sp. zn. OÚPSŘ
228/2016 - 330-znal sám ustanovil Ing. Karla Čapka, soudního znalce z oboru stavebnictví,
odvětví stavby obytné, stavby průmyslové, se zvláštní specializací vady a poruchy staveb,
znalcem pro vypracování znaleckého posudku jako podkladu pro rozhodnutí o zbytku věci.
Ustanovenému znalci uložil, aby předložil znalecký posudek vypracovaný tak, aby odpověděl
na definované otázky.

Krajským úřadem ustanovený znalec v podaném znaleckém posudku č. 059 – 03/16
ze dne 17. října 2016 odpověděl na otázky krajského úřadu ve shodě se závěry znaleckého
posudku i předcházejícího expertního posouzení, které obstaral stavební úřad.

Krajský úřad vyzval vlastníka stavby, aby mu ve lhůtě do 12. prosince 2016 podal
podrobnou zprávu (informaci) o tom, zda a v jakém rozsahu byly provedeny práce uložené
mu výše citovanými rozhodnutími ze dne 4. března 2013 a ze dne 27. února 2015, jimiž mu
stavební úřad opakovaně nařídil zjednání nápravy závad na stavbě. Zároveň krajský úřad
vlastníka stavby upozornil, že v případě, bude-li jeho odpověď záporná, jednoznačně nebyl
odstraněn závadný stavby specifikovaný v rozhodnutí, tzn. ve výše citovaných rozhodnutích
stavebního úřadu ze dne 4. března 2013 a ze dne 27. února 2015, a že ověření této skutečnosti
je zásadní pro oprávněnost nařízení odstranění stavby podle § 129 odst. 1 písm. a) stavebního
zákona.

Dne 9. prosince 2016 obdržel krajský úřad odpověď vlastníka stavby. Z ní vyplynulo,
že vlastník stavby neodstranil závadný stav stavby, jak mu bylo uloženo rozhodnutími
stavebního úřadu, s argumentací, že nebydlí v Libereckém kraji a při opravách je závislý
na tom, co mu dovolí jeho věk a zdravotní stav.

Poté krajský úřad vydal rozhodnutí ze dne 30. prosince 2016 sp. zn. 228/2016-330 –
rozh., kterým - přes výše zmíněné upozornění a reakci vlastníka stavby - potřetí rozhodnutí
stavebního úřadu zrušil a věc mu znovu vrátil k novému projednání. Ministerstvo
rozhodnutím ze dne 19. března 2018 č. j. MMR-23005/2017-83/1593 podle § 97 odst. 3
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správního řádu rozhodnutí krajského úřadu ze dne 30. prosince 2016 jako nezákonné zrušilo
a věc vrátilo krajskému úřadu, s účinky ex tunc stanovenými podle § 99 odst. 1 téhož zákona.

Ministerstvo v rozhodnutí ze dne 19. března 2018 připomnělo, že ustanovení § 129
odst. 1 písm. a) stavebního zákona má svůj předobraz v předchozí právní úpravě, konkrétně
v ustanovení § 88 odst. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb., platného účinného
do 31. prosince 2006, podle kterého byl zákonným důvodem pro nařízení odstranění stavby
její závadný stav ohrožující život a zdraví osob za předpokladu, že ji nebylo lze hospodárně
opravit, a že nyní podle ustanovení § 129 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je důvodem pro
nařízení odstranění stavby její závadný stav ohrožující život nebo zdraví osob nebo zvířat,
bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob za předpokladu, že vlastník stavby
přes rozhodnutí stavebního úřadu ve stanovené lhůtě neodstranil závadný stav stavby.

Jak ministerstvo již tehdy zmínilo, hledisko hospodárnosti je pro rozhodnutí
stavebního úřadu nedůležité; pro postup stavebního úřadu podle § 129 odst. 1 písm. a)
stavebního zákona musí být tedy splněny dva předpoklady, a to, že

1) závady na stavbě ohrožují životy nebo zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní
prostředí anebo cizí majetek

2) vlastník stavby přes rozhodnutí stavebního úřadu závady na stavbě ve stanovené
lhůtě neodstranil.

Ministerstvo v rozhodnutí ze dne 19. března 2018 dále upozornilo, že nařízení
odstranění stavby podle § 129 stavebního zákona patří mezi základní pravomoci stavebního
úřadu podle části čtvrté hlavy I stavebního zákona, a to na rozdíl od zvláštní pravomoci
stavebního úřadu podle části čtvrté hlavy II stavebního zákona nařizovat ve veřejném zájmu
definovaném pro tyto účely neodkladné odstranění stavby hrozící zřícením a toto neodkladné
odstranění stavby zabezpečit, případně nařizovat nutné zabezpečovací práce a vyklizení
stavby.

Vyslovilo právní názor, že závadný stav stavby, jak jej uvádí § 129 odst. 1 písm. a)
stavebního zákona neznamená, že stavba hrozí zřícením, pro které je třeba ji odstranit, ale že
vykazuje jiné ohrožující závady, a že neplní-li vlastník stavby svou povinnost udržovat stavbu
v dobrém stavebním stavbu po celou dobu její existence tak, aby nedocházelo k jejímu
znehodnocení a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost, jak je ze zákona povinen (§ 154
odst. 1 stavebního zákona) a nečiní tak ani poté, co mu stavební úřad nařídil, aby závadný
stav stavby odstranil, dává zákon stavebnímu úřadu pravomoc nařídit odstranění stavby
(a případně je na náklady povinného vlastníka stavby také vykonat).

Ve vazbě na článek 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, jež je součástí
ústavního pořádku a stanoví, že vlastnictví zavazuje a výkon vlastnického práva nesmí
poškozovat lidské zdraví a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem, ministerstvo
vyslovilo právní názor, že postup podle § 129 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je logicky
vyloučen u staveb, které jsou kulturními památkami, nicméně že i u stavby, která je kulturní
památkou, lze vysledovat určitou obdobu, neboť i u takové stavby může mít neplnění
zákonných povinností jejím vlastníkem za následek zásah do ústavou zaručeného
vlastnického práva, neboť zanedbává-li vlastník stavby, která je nemovitou kulturní
památkou, trvale své povinnosti a ohrožuje tím její zachování (na němž je veřejný zájem
chráněný zvláštním zákonem), může to mít za následek i vyvlastnění stavby (§ 15 odst. 3
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů).

Ministerstvo uvedlo, že nesdílí názor krajského úřadu, že závadným stavem stavby, při
kterém se uplatní § 129 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, je nutno rozumět stav řešitelný
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jedině odstraněním stavby; konstatovalo, že i sám krajský úřad připustil, že tento jeho výklad
postrádá smysl. Dále ministerstvo vytklo, že ač krajský úřad v předchozím rozhodnutí
argumentoval, že v daném případě nejsou splněny důvod ani zákonem stanovené předpoklady
pro postup stavebního úřadu podle § 129 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, v rozporu
se zásadou procesní ekonomie stanovenou v § 6 správního řádu věc vrátil potřetí stavebnímu
úřadu k novému projednání; ministerstvo přitom vyjádřilo názor, že pokud by měl krajský
úřad opravdu za to, že rozhodnutí stavebního úřadu podle § 129 odst. 1 písm. a) stavebního
zákona nemělo být vydáno, pak by bylo na místě, aby odvoláním napadené rozhodnutí
stavebního úřadu zrušil a řízení vedené podle § 129 odst. 1 písm. a) stavebního zákona
zastavil podle § 90 odst. 1 písm. a) správního řádu.

Ministerstvo tak vyjádřilo názor, že krajský úřad nemá odmítat převzít odpovědnost
za výsledek řízení a oddalovat nehospodárně konečné vyřešení případu, neboť tento tzv.
„úřednický ping-pong“, kdy je alibisticky prvostupňové rozhodnutí opakovaně rušeno, řízení
není stále pravomocně ukončeno a rozhodnutí odvolacího správního orgánu nejsou soudně
napadnutelná, je nežádoucí.

Krajský úřad po vrácení věci ministerstvem vydal rozhodnutí ze dne 21. srpna 2018
sp. zn. OÚPSŘ 228/2016-330 - rozh._2.  V jeho odůvodnění uvedl, že dospěl k závěru, že
nebylo prokázáno splnění zákonných podmínek pro vydání rozhodnutí dle ustanovení § 129
odst. 1 písm. a) stavebního zákona, že od doby jeho předchozího rozhodnutí ze dne
30. prosince 2016 se vyvíjela aplikace jednotlivých ustanovení stavebního zákona a docházelo
k posunu v náhledu na uplatňování stavebního zákona včetně zmíněného § 129 odst. 1
písm. a) a že proto opětovně zrušil odvoláním napadené rozhodnutí stavebního úřadu ze dne
23. června 2016 (krajský úřad chybně uvedl rok 2018) a věc znovu vrátil stavebnímu úřadu
k novému projednání. Krajský úřad jím tvrzený vývoj aplikace stavebního zákona blíže
nekonkretizoval, respektive zmínil jako posun ve svém náhledu na danou problematiku pouze
svůj závěr o nezbytnosti pravomocného rozhodnutí o přestupku vlastníka stavby jako
podkladového rozhodnutí pro nařízení odstranění stavby.

Krajský úřad tehdy nově argumentoval, že nesplněním rozhodnutí může být myšleno
pouze zaviněné jednání, o kterém bylo pravomocně rozhodnuto v přestupkovém řízení, a
v daném případě chybí důkaz, že vlastník stavby přes rozhodnutí stavebního úřadu závady na
stavbě ve stanovené lhůtě neodstranil, když není dokladováno pravomocné rozhodnutí
stavebního úřadu o přestupku, v němž by byla vyslovena vina vlastníka stavby tím, že
nesplnil rozhodnutí stavebního úřadu a naplnil tak skutkovou podstatu přestupku uvedenou
ve stavebním zákoně. Vyslovil názor, že pokud přestupkové řízení zahájeno nebylo, nemělo
být  řízení  o  odstranění  stavby  zahájeno,  že  nelze  v  něm  pokračovat  a  je  třeba  toto  řízení
ukončit. Věc vrátil stavebnímu úřadu, aby věc posoudil z tohoto hlediska se zohledněním
tohoto názoru krajského úřadu.

Dále krajský úřad argumentoval, že výše citovaná rozhodnutí stavebního úřadu ze dne
4. března 2013 a ze dne 27. února 2015, podle nichž měl vlastník stavby odstranit závadný
stav stavby, se netýkala veškerých částí stavby a že tedy nelze mít za to, že by bylo
legitimizováno úplné odstranění stavby. Opřel se o definici pojmu „stavba“ obsaženou v § 2
odst. 4 stavebního zákona, podle které se stavbou rozumí podle okolností i její část,
a o ustanovení § 129 odst. 9 stavebního zákona, které předvídá případ, kdy je nařízeno
odstranění části stavby. Vyjádřil názor, že namístě by bylo nařízení exekuce výše uvedených
rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 4. března 2013 a ze dne 27. února 2015 a současně postup
podle § 129 odst. 9 stavebního zákona. Uložil stavebnímu úřadu, aby revidoval předmět řízení
a omezil jej pouze na ty části stavby, kterých se týkala rozhodnutí stavebního úřadu ze dne
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4. března 2013 a ze dne 27. února 2015, jimiž měla být zjednána náprava závadného stavu
stavby.

Z uvedeného je zjevné, že krajský úřad se neřídil závazným právním názorem
ministerstva vysloveným v rozhodnutí ze dne 19. března 2018 č. j. MMR-23005/2017-
83/1593 a rozhodnutí ze dne 21. srpna 2018 sp. zn. OÚPSŘ 228/2016-330 - rozh._2 vydal
v rozporu s § 97 odst. 3 správního řádu. Jím přijaté řešení ministerstvo shledalo nesouladné
s veřejným zájmem, kterým se se podle společných zásad, kterými se řídí stavební dozor
vykonávaný stavebními úřady, rozumí i požadavek, aby stavba neohrožovala život a zdraví
osob nebo zvířat a bezpečnost, popřípadě nezpůsobovala jiné škody či ztráty, jak stanoví
§ 132 odst. 3 stavebního zákona. Konstatovalo, že porušil i zásady procesní ekonomie
a rychlosti řízení. Ministerstvo proto rozhodnutí krajského úřadu ze dne 21. srpna 2018
v přezkumném řízení pro jeho rozpor se zákonem zrušilo a věc vrátilo krajskému úřadu.
Učinilo tak rozhodnutím ze dne 30. ledna 2019, na které město Chrastava v daném podnětu
poukázalo.

V něm k setrvalé argumentaci krajského úřadu definicí pojmu stavba uvedlo, že výše
zmíněné ustanovení § 2 odst. 4 stavebního zákona je třeba chápat v kontextu s účelovým
vymezením pojmu stavba v § 2 odst. 3 stavebního zákona, tzn. podle okolností rozumět
stavbou část stavby, čili část hotového nebo prováděného stavebního díla (například podlaží,
trakt, atp.), nikoliv jednotlivé konstrukční prvky, a že to platí i v případě aplikace ustanovení
§ 129 odst. 9 stavebního zákona.

Z podnětem napadeného rozhodnutí krajského úřadu ze dne 3. června 2019 a z obsahu
spisového materiálu plyne, že krajský úřad se rozhodl opětovně právním názorem
ministerstva  neřídit,  přestože  mu  to  zákon  výslovně ukládá.  Setrval  na  svém  názoru,  že
ustanovení § 129 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je „poněkud problematické“
co do výkladu i aplikace a že v daném případě postup podle tohoto ustanovení představuje
porušení zásady přiměřenosti zásahu do práv nabytých v dobré víře a oprávněných zájmů
dotčených osob, kterou stanoví § 2 odst. 3 správního řádu, a to přesto, že ministerstvo
v rozhodnutí ze dne 30. ledna 2019 vyjádřilo názor, že neplnění zákonem stanovených
povinností i povinností uložených pravomocnými rozhodnutími stavebního úřadu nelze
hodnotit jako oprávněný zájem vlastníka stavby, čili že o porušení zásady proporcionality zde
nejde.

Úkony ze dne 12. dubna 2019 č. j. KULK 26011/2019 a č. j. KULK 25750/2019
směřujícími vůči ministerstvu se napřed bez úspěchu domáhal revize právního názoru
vysloveného ministerstvem a prodloužení lhůty pro rozhodnutí do 30. září 2019. Následně
dne 7. května 2019 provedl „obhlídku“ místa stavby, při které konstatoval, že stavba je
ve „zchátralém“ stavu, vstup do ní že není znemožněn a místy je označena tabulkami
s nápisem „zákaz vstupu, nebezpečí úrazu.“

Poté krajský úřad vydal rozhodnutí ze dne 3. června 2019, kterým řízení o odstranění
stavby po více než šesti letech od jeho zahájení zastavil. V jeho odůvodnění po obecném
exkurzu do teorie stavebního a správního práva vyjádřil názor, že ustanovení § 129 odst. 1
písm. a) stavebního zákona poskytuje velký prostor pro správní uvážení, pokud jde o jeho
výklad, zejména vzhledem k absenci judikatury, odborné literatury a obecně nízké zkušenosti
s jeho uplatňováním. Přitom sám svým alibistickým přístupem, kdy v řízení vedeném podle
§ 129 odst. 1 písm. a) stavebního zákona odmítal převzít odpovědnost za jeho výsledek
a opakovaně věc vracel stavebnímu úřadu, zamezil tomu, aby správní soudy, případně ústavní
soud, mohly toto ustanovení z hlediska jeho smyslu a ústavně zaručených práv vyložit.
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Odhlédnuto od absurdní argumentace krajského úřadu ve vztahu k definici stavby
a názoru ministerstva na její chápání je z odůvodnění podnětem napadeného rozhodnutí
ze dne 3. června 2019 zřejmé, že krajský úřad v rozporu s opakovaně vyjádřeným právním
názorem ministerstva setrval na tom, že v daném případě nebyly splněny předpoklady pro
nařízení odstranění stavby stanovené v § 129 odst. 1 písm. a) stavebního zákona.

Za rozhodující přitom vzal hledisko hospodárnosti, přestože toto je podle současně
platné právní úpravy na úseku stavebního řádu irelevantní, jak ministerstvo opakovaně uvedlo
v předchozích rozhodnutích, a přestože si toho sám krajský úřad byl sám dobře vědom, když
v odůvodnění svého rozhodnutí ze dne 30. prosince 2016 uvedl, že v současné době nelze při
aplikaci ustanovení § 129 odst. 1 písm. a) stavebního zákona s hlediskem „ekonomičnosti“
pracovat, byť zdánlivě by takový přístup mohl být v intencích zásady proporcionality.

Přesto a přes opakovaně vyjádřený právní názor ministerstva setrval krajský úřad také
na tom, že je nezbytné zohlednit zásadu proporcionality a skutečnost, že pro veřejnoprávní
sféru regulace společenských vztahů platí imperativ nerušit soukromý život společnosti
a tímto prizmatem že je třeba pohlížet na úkoly veřejné správy, že řešení „neutěšeného“ stavu
stavby nenabízí pouze instituty stavebního zákona a že město Chrastava v samostatné
působnosti může tento stav řešit vícero způsoby; to (a nikoliv právní názor ministerstva,
poznámka ministerstva) že je třeba respektovat. Citované rozhodnutí krajského úřadu ze dne
3. června 2019 nabylo právní moci dne 5. června 2019.

Krajský úřad, zjevně v očekávání budoucího jeho přezkumu, v jeho odůvodnění
avizoval, že samostatně dá stavebnímu úřadu písemný pokyn, aby zabezpečil zamezení
možnosti vstupu do stavby, jakož i do okolí stavby, protože je nutné eliminovat riziko
ohrožení osob. Krajský úřad tak učinil písemností ze dne 11. června 2019 sp. zn. OÚPSŘ
228/2016-příkaz KULK 43358/2019 označenou jako „podnět stavebnímu úřadu“.

Touto písemností uložil stavebnímu úřadu, aby nejpozději do 10. července 2019
„opětovně podrobně“ prověřil situaci na místě. Vyjádřil přitom názor, že je na místě nařídit
vlastníku stavby podle § 135 odst. 2 stavebního zákona nutné zabezpečovací práce spočívající
v uzavření stavebních otvorů v přízemí a v oplocení budovy (což stavební úřad učinil již
v roce 2012, jak výše uvedeno na str. 3). S odkazem na § 135 odst. 3 a 6 stavebního zákona
krajský úřad uvedl, že pokud vlastník stavby tyto práce neprovede, stavební úřad může zajistit
nutné zabezpečovací práce prostřednictvím stavebního podnikatele a následně vymáhat
náklady na vlastníkovi stavby. Upozornil také na skutkovou podstatu přestupku podle § 179
odst. 2 písm. c) stavebního zákona. Závěrem této písemnosti stavebnímu úřadu uložil, aby jej
průběžně informoval o svém dalším postupu zasíláním kopií všech písemných úkonů.

V reakci na to stavební úřad krajskému úřadu sdělil, že ke dni 27. června 2019 se stav
stavby oproti stavu zjištěnému krajským úřadem dne 7. května 2019 nezměnil a vzhledem
k argumentaci krajského úřadu ve vztahu k názoru ministerstva na chápání definice pojmu
„část stavby“ že vyčkává posouzení věci ministerstvem a zohledňuje tím i pro něj závazný
názor krajského úřadu vyjádřený v podnětem napadeném rozhodnutí ze dne 3. června 2019,
že (cit.:) „z pohledu výkonu veřejné moci platí, že zásah do soukromých práv má být vždy jen
minimální, nikoliv tedy např. jinak účelný nebo vhodný apod. ….“, tedy že (cit.:) „nebude
vlastníka stavby zbytečně v jeho téměř desetileté nečinnosti rušit.“

Z výše uvedeného plyne, že krajský úřad při vydání podnětem napadeného rozhodnutí
ze dne 3. června 2019 opakovaně porušil § 97 odst. 3 správního řádu. Ministerstvo zvažovalo,
zda v zájmu zásad rychlosti a hospodárnosti řízení stanovených v 6 odst. 1 a odst. 2 první věta
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správního řádu má na základě svého vlastního právního posouzení věci přistoupit ke změně
rozhodnutí krajského úřadu, kterou by jeho výrok nahradilo výrokem v podstatě opačným.
Pro takové řešení shledávalo oporu např. v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne
10. prosince 2018 č. j. 6 As 286/2018-34 (dostupný z: www.nssoud.cz). Dospělo k závěru, že
vzhledem k okolnostem daného případu tak učinit nemůže, jak rozvedeno níže.

V daném případě byl nepochybně porušen správní řád. Z přezkoumávaného
rozhodnutí krajského úřadu nikdo nenabyl nijakých práv. Důvod řízení neodpadl, účastníkem
přezkumného řízení může být právní nástupce účastníka původního řízení, jak plyne z § 95
odst. 4 správního řádu.

Ministerstvo tím předesílá, že přes níže uvedené okolnosti případu nemohl být naplněn
žádný ze zákonných důvodů pro zastavení přezkumného řízení. Nemohl být shledán ani
důvod pro zastavení přezkumného řízení podle § 97 odst. 1 správního řádu ani důvod pro
zastavení přezkumného řízení podle § 94 odst. 4 správního řádu a ani obecný důvod pro
zastavení řízení vedeného z moci úřední podle § 66 odst. 2 správního řádu.

V rámci předběžného posouzení věci ministerstvo zjistilo, že právním nástupcem
vlastníka stavby - účastníka původního řízení vedeného podle § 129 odst. 1 písm. a)
stavebního zákona Radima Urbana, narozeného dne 4. září 1945, bytem Máchova 8,
12000 Praha 2 - se na základě kupní smlouvy ze dne 31. října 2019 s právními účinky
vzniklými ke dni 13. listopadu 2019 stala ADVEDO s. r. o., se sídlem Cidlinská 138/2,
Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec.

Usnesení o zahájení přezkumného řízení bylo ADVEDO s. r. o. oznámeno dne
29. prosince 2019 (den doručení podle § 17 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve znění pozdějších předpisů). V přezkumném
řízení ADVEDO s. r. o. nevyjádřila žádné stanovisko.

Ministerstvo uvážilo, že v době podpisu kupní smlouvy bylo řízení o odstranění stavby
pravomocně skončeno přezkoumávaným rozhodnutím krajského úřadu ze dne 3. června 2019.
ADVEDO s. r. o. tedy v době podpisu kupní smlouvy mohla mít za to, že odstranění stavby
nehrozí a že jím nebude znemožněn její stavební záměr, který posléze veřejně deklarovala
prostřednictvím medií, s tím, že přípravné práce na stavbě by mohly být zahájeny již v roce
2020 (dostupné např. z: www.idnes.cz; www.denik.cz; www.archiweb.cz ). Ministerstvo má
za to, že nynější vlastnice stavby mohla nabýt vlastnické právo ke stavbě v dobré víře, že další
existence stavby je možná.

S ohledem na tuto okolnost a povinnost šetřit při rozhodování v přezkumném řízení
práva nabytá v dobré víře, jak ukládá § 94 odst. 5 správního řádu, je ministerstvo toho názoru,
že nynější vlastnici nelze zbavit možnosti dobrovolně plnit povinnosti vlastníka stavby
a stavebníka, které vyplývají ze stavebního zákona, respektive že by měla mít příležitost, aby
dobrovolně odstranila závadný stav stavby a zároveň neprodleně provedla práce, které
zabezpečí, aby stavba svým technickým stavem neohrožovala zdraví a životy osob nebo
zvířat. Ministerstvo tak došlo k závěru, že mu nezbývá než rozhodnout, jak je ve výroku
uvedeno.

Účastníky přezkumného řízení jsou ve smyslu § 95 odst. 4 správního řádu
ADVEDO s. r. o. jako právní nástupce povinného Radima Urbana, dále město Chrastava,
Povodí Labe, s. p., a ČEZ Distribuce, a. s.

http://www.nssoud.cz/
http://www.idnes.cz/
http://www.denik.cz/
http://www.archiweb.cz/


č. j. MMR-29651/2019-83/1823

12/12

Poučení účastníků:

Podle § 152 odst. 1 správního řádu lze proti tomuto rozhodnutí podat rozklad.
Účastníci řízení tak mohou učinit do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (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, a to
s potřebným počtem jeho stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal Ministerstvu pro místní
rozvoj a aby každý ostatní účastník dostal jeden stejnopis (§ 82 odst. 2 správního řádu).

Mgr. Jiří Pešák
vedoucí oddělení územně a stavebně správního IV

v odboru územně a stavebně správním

R o z d ě l o v n í k :

Účastníci řízení do vlastních rukou:
1. ADVEDO s. r. o., Cidlinská 138/2, 460 15 Liberec, IDDS: 9gqjeja
2. Město Chrastava, nám. 1 máje 1, 463 31 Chrastava, IDDS: awcbeyc
3. ČR – Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové, IDDS: dbyt8g2
4. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, Podmokly, 405 02 Děčín IV, IDDS: v95uqfy

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

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

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

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IDDS: c5kbvkw
9. Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy, náměstí 1. máje 1,

463 31 Chrastava, IDDS: awcbeyc
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