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MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Staroměstské nám. 6

                      110 15 Praha 1

Adresáti: dle rozdělovníku

V Praze dne 19. prosince 2019
Č. j.: MMR-29651/2019-83/3862

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 3. června 2019 sp. zn. OÚPSŘ
228/2016-330 – rozh._3, 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 řízení o odstranění stavby
bylo zastaveno.

O D Ů V O D N Ě N Í
Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 7. června 2019

podnět města Chrastavy k provedení přezkumného řízení ve věci výše uvedeného rozhodnutí,
kterým Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, (dále
jen „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 řízení o odstranění stavby podle ustanovení § 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“) zastavil.

Krajský úřad rozhodnutí ze dne 3. června 2019 sp. zn. OÚPSŘ 228/2016-330 –
rozh._3 KULK 17939/2019 vydal poté, co bylo rozhodnutím ministerstva ze dne 30. ledna
2019 č. j. MMR-39115/2018-83/2535 zrušeno předchozí rozhodnutí krajského úřadu ze dne
21. srpna 2018 sp. zn. OÚPSŘ 228/2016-330 – rozh._2 v dané věci a věc byla krajskému
úřadu vrácena.
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Krajský úřad zrušil rozhodnutí stavebního úřadu s odůvodněním, že nebylo prokázáno
splnění podmínek zákona pro vydání rozhodnutí podle § 129 odst. 1 písm. a) stavebního
zákona tak, jak to učinil stavební úřad rozhodnutím ze dne 23. června 2016. Krajský úřad
uvedl, že v zájmu procesní ekonomie a rychlosti řízení přistoupil podle § 90 odst. 1 písm. a)
správního řádu ke zrušení rozhodnutí stavebního úřadu a zastavení řízení o nařízení
odstranění stavby.

Krajský úřad uvedl, že na místě stavby provedl obhlídku a mimo jiné dospěl k závěru,
že stavební objekt na první pohled akutně nevykazuje známky lokálního opadávání větších
kusů omítky, ani výplní okenních a dveřních otvorů, což ovšem nelze vyloučit s ohledem
na budoucí klimatické zatížení. Dodal, že ze značného odstupu od objektu bylo možné
i na tuto vzdálenost vypozorovat, že ani v jednom podlaží nevykazují stropní konstrukce
nadměrné průhyby, které by mohly indikovat jejich zřícení.

Krajský úřad dále uvedl, že závadný stav se netýkal žádné ucelené části provedeného
stavebního díla, ale týkal se pouze jednotlivých konstrukčních prvků, což podle krajského
úřadu není totéž jako závadný stav části stavby, resp. závadný stav stavby. Podle krajského
úřadu tak nebyly naplněny podmínky pro zahájení řízení o odstranění stavby, natož pak
podmínky pro vydání rozhodnutí o jejím odstranění. Krajský úřad uvedl, že ustanovení § 129
odst. 1 písm. a) stavebního zákona užívá slovního spojení „stavba svým závadným stavem
ohrožuje“ nikoliv „stavba závadným stavem svých konstrukčních prvků ohrožuje“, přičemž
dodal, že v souladu se závazným právním názorem ministerstva se v daném případě jedná
pouze o vadné konstrukční prvky, nikoliv o vadné části stavby. Krajský úřad tedy dospěl
k závěru, že v daném případě nelze při řešení objektivního stavebně technického stavu stavby
aplikovat § 129 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, když zákon hovoří o „nařízení odstranění
stavby“, zatímco konstrukční prvky nejsou částí stavby a tudíž nejsou stavbou ve smyslu
stavebního zákona, přičemž se krajský úřad odkázal na právní názor ministerstva.

Podle krajského úřadu je pro naplnění podmínek pro odstranění stavby nutné,
aby existoval závadný stav ucelené části stavby, která sice nemusí nutně vyvolat úplné zřícení
objektu, ale jako taková by představovala významné ohrožení, což v daném případě podle
krajského úřadu nebylo zjištěno. Odstranění stavby, jejíž nosnou konstrukci tvoří
železobetonový skelet (podle krajského úřadu se dá předpokládat značná prostorová tuhost
a stabilita), by podle krajského úřadu bylo značně neproporcionální a tvrdé s ohledem na to,
že stavba bezprostředně nehrozí zřícením. Krajský úřad tak uzavřel, že závadný stav stavby,
resp. jakékoliv její části, nelze u předmětné stavby konstatovat a je nutné se zaměřit
na zamezení přístupu do stavby.

Krajský úřad dospěl k závěru, že řešení přijaté stavebním úřadem bylo nepřiměřené
s ohledem na okolnosti případu, neboť zchátralost objektu je řešitelná jiným způsobem než
odstraněním stavby. Krajský úřad uvedl, že je nutné mít na paměti, že s ohledem na celkovou
majetkovou hodnotu stavby by se jednalo o významný zásah do subjektivních práv jejího
vlastníka. Ustanovení § 129 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je podle krajského úřadu
nutné vykládat uvážlivě a chápat jej jako krajní řešení ve chvíli, kdy stavební zákon nedává
stavebnímu úřadu jiné možnosti. To v daném případě podle krajského úřadu nenastalo, neboť
se nabízí řešení v podobě nezbytných úprav nebo udržovacích prací.

Město Chrastava v daném podnětu uvedlo, že krajský úřad při vydání rozhodnutí
porušil ustanovení § 97 odst. 3 správního řádu, když nerespektoval právní názor ministerstva
vyjádřený v předchozím jeho rozhodnutí ze dne 30. ledna 2019 č. j. MMR-39115/2018-
83/2535, kdy sice uposlechl v tom smyslu, že řízení dále neprotahoval (tím, že řízení
zastavil), ale jinak jej zcela ignoroval.

Město Chrastava uvedlo, že krajský úřad zcela převrátil smysl vyjádření ministerstva
v předchozím zrušujícím rozhodnutí ze dne 30. ledna 2019 č. j. MMR-39115/2018-83/2535,
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když v odůvodnění rozhodnutí napadeného podnětem tvrdí, že ministerstvo zastává názor,
že konstrukční prvky nejsou částí stavby a tak krajský úřad vyvodil, že ve chvíli, kdy shledal
závadný stav pouze konstrukčních prvků, 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, resp. části stavby, skládá.

Město Chrastava k tvrzení krajského úřadu, že na místě jsou jiné postupy podle
stavebního zákona než nejkrajnější řešení v podobě nařízení odstranění stavby, uvedlo, že již
v letech 2012, 2013 i 2015 nařídil stavební úřad provedení nutných zabezpečovacích prací
(odvolání proti tomuto rozhodnutí bylo krajským úřadem zamítnuto a rozhodnutí stavebního
úřadu bylo potvrzeno), popř. odstranění závad, které představovaly ohrožení života a zdraví,
přičemž k odstranění závad nikdy nedošlo. Město Chrastava tak považuje podmínky
pro vydání rozhodnutí o nařízení odstranění stavby podle § 129 odst. 1 písm. a) stavebního
zákona za splněné.

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

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, tak jen
v souvislosti s § 135 odst. 1 stavebního zákona, konkrétně k otázce, zda budova hrozí
zřícením. Podle názoru města Chrastavy krajský úřad též ignoruje skutečnost, že vlastník
stavby dlouhodobě zanedbává péči o svůj majetek, kdy předmětná stavba musela být
vyklizena již téměř před 10 lety a od té doby jen chátrá a její stav se zhoršuje.

V závěru podnětu město Chrastava žádá o vyloučení všech úředních osob krajského
úřadu podle § 14 správního řádu a v důsledku toho o změnu příslušnosti odvolacího správního
orgánu podle § 131 odst. 4 správního řádu.

Ministerstvo vyzvalo písemností č.j. MMR-29651/2019-83/3270 ze dne 21. října 2019
krajský úřad k předložení kompletního spisu, včetně spisového materiálu stavebního úřadu
prvního stupně. Dne 29. října 2019 obdrželo ministerstvo od krajského úřadu dožádaný
spisový materiál.

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. Lze mít též důvodně za to, že krajský úřad se neřídil právním názorem
ministerstva a tedy že rozhodnutí vydal též v rozporu s § 97 odst. 3 správního řádu.

Toto posouzení nepředjímá výsledek přezkumného řízení. Jde o posouzení předběžné
ve smyslu § 95 odst. 1 správního řádu učiněné bez vyjádření účastníků řízení a správních
orgánů, které řízení prováděly (§ 96 odst. 2 věta třetí správního řádu). Ministerstvo v usnesení
o zahájení přezkumného řízení neuvádí, jak se vypořádalo se všemi tvrzeními uvedenými
v podnětu, neboť zahajuje přezkumné řízení poté, co zjistilo důvodnou pochybnost o tom,
že je rozhodnutí v souladu s právními předpisy.
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Okruh účastníků řízení vymezilo ministerstvo ve smyslu ustanovení § 95 odst. 4
správního řádu, podle kterého jsou účastníky přezkumného řízení účastníci původního řízení,
v němž bylo vydáno přezkoumávané rozhodnutí, jichž se přezkumné řízení týká, nebo jejich
právní nástupci. Ministerstvo proto na tomto místě upozorňuje, že účastníkem řízení je nyní
společnost ADVEDO s.r.o., IČ 27270301, sídlem Cidlinská 138/2, 460 15 Liberec, neboť
se na základě kupní smlouvy ze dne 31. října 2019 stala právním nástupcem Radima Urbana,
bytem Máchova 8, 12 00 Praha 2, která v průběhu přezkumného řízení, stejně jako ostatní
účastníci řízení, může uplatňovat práva vyplývající ze statutu účastníka řízení. Dalšími
účastníky přezkumného řízení jsou ve smyslu § 95 odst. 4 správního řádu město Chrastava,
Povodí Labe, s. p., a ČEZ Distribuce, a. s.

S ohledem na shora uvedené bylo proto rozhodnuto, jak je ve výrokové části tohoto
usnesení uvedeno.

Poučení účastníků:
Podle § 76 odst. 5 ve spojení s § 152 odst. 1 správního řádu lze proti tomuto usnesení

podat rozklad do 15 dnů ode dne oznámení tohoto 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
vedoucí oddělení územně a stavebně správního I

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, 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
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