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ROZHODNUTÍ 
NAŘÍZENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY 

 

Výroková část: 

Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 
písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), zjistil, že stavba 

Ubytovna č.p. 617 ul. Nádražní  
 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 662 v katastrálním území Chrastava I, obec Chrastava, jejímž 
vlastníkem je 

Radim Urban, nar. 4.9.1945, Máchova 8, 120 00  Praha 2, zastoupený na základě plné moci  
Mgr. Alenou Urbánkovou, Riegrova 291, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou 

(dále jen "vlastník stavby"), splňuje zákonné podmínky pro nařízení odstranění stavby a na základě tohoto 
zjištění: 

I. Podle § 129 odst. 1 písm. a) stavebního zákona 

n a ř i z u j e 

vlastníkovi stavby Radimu Urbanovi, nar. 4.9.1945, Máchova 8, 120 00  Praha 2, zastoupenému na 
základě plné moci Mgr. Alenou Urbánkovou, Riegrova 291, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou,  

odstranění stavby Ubytovny č.p. 617 ul. Nádražní,  na pozemku st. p.č.  662 v katastrálním území 
Chrastava I, obec Chrastava, která svým závadným stavem ohrožuje život a zdraví osob nebo zvířat, 
bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob. 

 

Popis stavby : 

 

- Stavba byla vystavěna v letech 1976-1978 jako objekt zařízení staveniště – ubytovna pro polské 
pracovníky pracující na stavbě Rozšíření výroby a modernizace závodu Totex Chrastava. Jedná se o 
pětipodlažní nepodsklepený železobetonový skelet o celkové výšce 17,7 m s jednopodlažní 
přístavbou technického zázemí a restaurace s kuchyní s výškou k atice 4,4 m. Projektovou 
dokumentaci vypracovala polská projekční kancelář Biuro Projektow. Nosnou konstrukci stavby 
tvoří příčné rámy v osových vzdálenostech 4,5 m, ve směru na rámy jsou rozteče sloupů 4,2 m, 3 m 
a 4,2 m. Stropní konstrukci tvoří dutinové stropní panely. Obvodový plášť je z pórobetonových 
desek, střešní konstrukce je dvouplášťová s betonovými žebírkovými panely. Zastavěná plocha 
ubytovny činí 1380 m2. Rozměry stavby činí v mm : jižní strana 41860, západní strana 34310, 
severní strana 36800, východní strana 36410. Základní půdorysný rozměr pětipodlažního objektu 
činí 36,8 m x 12,94 m. 



Č.j. OVUS/3470/2015/Ja str. 2 

 
II. Podle § 130 odst. 1 stavebního zákona 

u k l á d á 

vlastníkovi stavby povinnost předložit návrh technologického postupu prací při odstraňování stavby, 
včetně nutných opatření k vyloučení, omezení či ke kompenzaci případných negativních důsledků na 
životní prostředí v okolí stavby v termínu nejpozději do 30.10.2015. 
 

III. Stanoví podmínky pro odstranění stavby: 

1. Nařízené odstranění stavby bude provedeno nejpozději do 30.11.2015. 

2. Provedení nařízeného odstranění stavby bude provedeno prostřednictvím stavebního podnikatele. 
Před zahájením odstranění stavby bude stavebnímu úřadu v Chrastavě oznámen termín zahájení 
odstranění stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, jméno a příjmení stavbyvedoucího. 

3. Stavba bude odstraněna tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob 
nebo zvířat, ke vzniku požáru a k nekontrolovatelnému porušení stability stavby nebo její části. Při 
odstranění stavby nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb ani provozuschopnost sítí technického 
vybavení v dosahu stavby. 

4. Okolí odstraňované stavby nesmí být touto činností a jejími důsledky nadměrně obtěžováno, zejména 
hlukem a prachem. 

5. Odstranění stavby bude provedeno dle předloženého technologického postupu a dokumentace 
bouracích prací, jehož předložení bylo uloženo výrokem č. II tohoto rozhodnutí. Případné dotčení 
sousedních pozemků a staveb vyplývající z technologického postupu bouracích prací musí být 
projednáno a odsouhlaseno vlastníky dotčených nemovitostí. 

6. Stavební a demoliční odpady z odstraňovaných staveb musí být odklízeny neprodleně a nepřetržitě 
tak, aby nedocházelo k narušování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a v 
případě povodně nedocházelo k jejich rozplavování a odplavování a k narušování životního 
prostředí. Se stavebním odpadem musí být nakládáno v souladu s jiným právním předpisem. 

7. Před zahájením demoličních prací musí být odpojeny veškeré inženýrské sítě a to za podmínek 
dotčených správců inženýrských sítí.  

8. Podzemní vedení a zařízení v prostoru demolice stavby se musí vyznačit polohově i výškově 
nejpozději před předáním staveniště za přítomnosti správců těchto zařízení 

9. Případná podzemní vedení, jejichž poškození může ohrozit bezpečnost při zemních pracích nebo 
která mohou být zemními pracemi poškozena, se musí náležitě zajistit. 

10. Staveniště resp. předmětná demolovaná stavba a její staveništní zařízení a oplocení staveniště, které 
jsou zcela nebo z části umístěna na veřejných komunikacích nebo plochách se musí zabezpečit a 
výrazně označit. Za snížené viditelnosti náležitě osvětlit a opatřit výstražnými světly. 

11. S veškerými odpady, které při demolici stavby  vzniknou, musí být nakládáno dle zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech, v platném znění a souvisejících právních předpisů. Odpady musí být důsledně 
tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a předávány pouze oprávněné osobě, která je 
provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu 
odpadu. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které odpady předává, je k jejich převzetí oprávněna. 
Demolice musí být prováděna postupným rozebíráním objektů, aby se zajistilo vytřídění 
jednotlivých druhů odpadů, a aby se zamezilo možné kontaminaci ostatního odpadu odpadem 
nebezpečným.  Při demolicích bude zajištěno přednostní využití odpadů před jejich odstraněním 
(např. stavební suť, beton, kovový odpad apod.) a budou předány provozovateli zařízení k využití 
odpadů. Uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob 
odstranění není dostupný. Přičemž upozorňujeme, že odpadní dřevo může obsahovat nebezpečné 
látky – např. impregnace, a proto jej nelze spalovat, ale musí být předáno pouze oprávněné osobě, 
která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného 
druhu odpadu. Čisté odpadní dřevo, které nebude opatřeno ochranným nátěrem, může být použito 
jako palivo v kotli na tuhá paliva, nikoliv odstraňováno hromadně na otevřeném ohništi. S odpadem 
je třeba nakládat dle jeho skutečných vlastností. K podsypům, obsypům, zásypům a terénním 
úpravám je možné použít pouze čistou výkopovou zeminu z místa stavby, popř. vhodný stavební 
materiál získaný z demolice objektů. Nelze použít žádné odpady (jako např. dovezenou stavební suť 
či jiné dovezené odpady z demolice, plasty, obalové materiály, trubky, odpadní kabely apod.). S 
nebezpečnými odpady, které v průběhu stavby vzniknou (např. eternit s obsahem azbestu, lepenka s 
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obsahem dehtu apod.), musí být nakládáno dle jejich skutečných vlastností a odstraněny v zařízeních 
k tomu určených. Pokud bude při demolicích produkována střešní krytina s obsahem azbestu, 
upozorňujeme na § 35 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle něhož je původce produkující odpad 
obsahující azbest povinen, nakládat s tímto odpadem tak, aby nebyla z odpadů do ovzduší 
uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach. Odpady obsahující azbestová vlákna nebo 
azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, 
případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. O vzniku a způsobu nakládání s odpady bude 
vedena evidence odpadů, jejíž náležitosti stanoví vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady. 

12. Majitelé sousedních nemovitostí nesmí být prováděním bouracích prací na svých právech poškozeni 
ani kráceni. Nebezpečné změny, které vznikly bouráním na sousedních nemovitostech, musí být 
oznámeny ihned odboru výstavby a územní správy MěÚ Chrastava. 

13. Po odstranění stavby bude pozemek upraven tak, aby bylo zajištěno nezávadné odvádění 
povrchových vod, a po jeho  úpravě bude zatravněn. 

14. Provedení neodkladného odstranění stavby bude písemně oznámeno stavebnímu úřadu v Chrastavě 
bezprostředně po jeho dokončení stavebnímu úřadu. 

 

IV. Podle § 85 odst. 2 písm. a) zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,  

vylučuje odkladný účinek odvolání. 

 

V. Podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 6 odst. 1 
vyhlášky č. 520/2005 Sb. 

u k l á d á 

vlastníkovi stavby povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou ve výši 1 000 Kč, slovy tisíc korun, 
splatných do 15 dnů po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Ke splatnosti náhrady nákladů řízení bude 
vlastník stavby vyzván správním  orgánem samostatnou písemností. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Radim Urban, nar. 4.9.1945, Máchova 8, 120 00  Praha 2, zastoupen na základě plné moci Mgr. 
Alenou Urbánkovou, Riegrova 291, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou 

 

Odůvodnění: 

Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy, jako stavební úřad vydal dne 
30.12.2013 pod č.j. OVUS/5137/2013/Ja  rozhodnutí jímž nařídil vlastníkovi stavby Radimu Urbanovi, 
nar. 4.9.1945, Máchova 8, 120 00 Praha 2, zastoupenému Mgr. Alenou Urbánkovou, Riegrova 291, 463 
42 Hodkovice nad Mohelkou  ( dále jen vlastník stavby ), odstranění stavby : Ubytovna č.p. 617 ul. 
Nádražní na pozemku st. p. 662 v katastrálním území Chrastava I.  obec Chrastava. Uvedené rozhodnutí 
bylo Krajským úřadem Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, přezkoumáno na 
podkladě odvolání vlastníka stavby a Krajský úřad Libereckého kraje, OÚPSŘ  rozhodnutí stavebního 
úřadu v Chrastavě č.j.  OVUS/5137/2013/Ja  ze dne 30.12.2013 zrušil a věc vrátil k novému projednání 
rozhodnutím č.j. OÚPSŘ 65/2012-330-rozh ze dne 10.3.2014. Po obdržení spisového materiálu stavební 
úřad řízení o odstranění stavby usnesením č.j. OVUS/1368/2014/Ja/I  ze dne 23.4.2014 přerušil, neboť 
zjistil, že probíhá řízení o předběžné otázce dle § 57 odst. 2 správního řádu ve věci prováděných změn 
stavby, jimiž bylo provádění stavebních úprav stavby  Ubytovny č.p. 617 ul. Nádražní na pozemku st. p. 
662 v katastrálním území Chrastava I.  obec Chrastava, vyžadující ohlášení dle § 104 odst. 1 písm. k) 
stavebního zákona. Jednalo se o odstranění nenosných dělících příček sociálních zařízení v jednotlivých 
ubytovacích jednotkách v rozsahu celého 4. NP ( stavba obsahuje celkem 5 NP ) a v převážné většině 
k odstranění uvedených příček v 3.NP stavby. Dále vlastník stavby prostřednictvím stavebního 
podnikatele provedl  v 4 .NP vyzdění dělících příček ve všech ubytovacích jednotkách mimo jejich 
původní umístění za účelem změny vnitřního uspořádání a změny v účelu užívání ubytovacích jednotek 
na byty. Na toto jednání vlastníka stavby reagoval stavební úřad výzvou č.j. OVUS/1361/2014/Ja ze dne 
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22.4.2014 k bezodkladnému zastavení prací prováděných bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu. 
Stavební úřad konstatuje, že výzva k bezodkladnému zastavení prací byla vlastníkem stavby respektována 
a dne 15.5.2014 bylo stavebním úřadem ověřeno zastavení veškerých prací. 

Stavební úřad provedl dne 20.1.2015 kontrolní prohlídku na stavbě ubytovna č.p. 617 ul. Nádražní na 
pozemku st. p. 662 v katastrálním území Chrastava I, obec Chrastava,  dále jen "stavba") při které zjistil 
následující závady:  1. Obvodový plášť : Na hlavní pětipodlažní budově i na jednopodlažních objektech 
dochází k další degradaci plynosilikátových obvodových vyzdívek. Na hlavní budově jsou vytrhána 
zábradlí a přilehlé parapety u francouzských oken, kudy do plynosilikátu zatéká. Tvárnice jsou nasáklé. 
V den prohlídky byla teplota nad bodem mrazu a sníh, napadaný v předchozích dnech roztál a voda 
vnikala do pórovitého materiálu. Na několika místech již opadala omítka a obvodové tvárnice se drolí.  2. 
Zatékání do konstrukce – stropy : Do hlavní pětipodlažní budovy zatéká střechou. Střecha je 
dvouplášťová, horní plášť tvoří žebírkové střešní panely, střecha je odvodněná podélně situovaným 
žlabem nad střední chodbou. Zatéká však ve dvou až třech horních podlažích nikoliv v místě středního 
žlabu nad chodbou, ale v místnostech orientovaných na zadní fasádě (směrem k jednopodlažním 
budovám) Vzhledem k tomu, že stropní panely jsou dutinové, se voda hromadí i ve vnitřních dutinách 
stropních panelů a vytéká ven spárami a mikrotrhlinami. Z hlediska životnosti stropních panelů se jedná o 
velmi závažný stav, kdy se voda hromadí uvnitř dutin panelů. Dochází tak nejen k přímé korozi výztuže s 
malým krytím uvnitř dutiny, ale i střídáním mrazových cyklů ke vzniku mikrotrhlin v tažené části 
betonového průřezu. Mikrotrhliny jsou dalším zdrojem průniku srážkové vody k výztuži a k urychlené 
korozi. 3. Zatížení stropní konstrukce : V několika horních podlažích majitel objektu zahájil bourací 
práce. Vybouraný materiál není odvezen a je volně hromaděn na stropních konstrukcích. Stropní 
konstrukce v bývalých ubytovacích místnostech jsou navrženy na nahodilé zatížení 2,0 kN/m2 (200 
kg/m2). Dle odhadu výšky suti cca 0,9 m a objemové váhy cca 1400 kg/m3 je více než polovina panelu 
zatížená plošným zatížením cca 1260 kg/m2 (12,6 kN/m2), což několikrát převyšuje dovolené zatížení 
stropní konstrukce. Při detailní prohlídce stropní konstrukce zatížené stavební sutí ze spodního líce byly 
shledány příčné mikrotrhliny kolmé na směr hlavní výztuže stropních panelů. Tato skutečnost svědčí o 
dosažení únosnosti panelu na mezi trhlin. Dále i zde kromě zatékání stropy je přímý přístup povětrnosti 
rozbitými nebo otevřenými okny, kudy prší a stavební suť je nasáklá vodou. 4. Stavba je volně přístupná, 
a s ohledem na absenci bezpečnostních prvků ( t.j. chybí schodišťové zábradlí, zábradlí francouzských 
oken obvodového pláště v celé budově ) ohrožuje životy a zdraví osob jejich možným pádem do 
nezajištěných prostor stavby. 

Stavební úřad vykonal kontrolní prohlídku stavby z důvodu veřejného zájmu za účasti autorizovaného 
inženýra pro statiku a dynamiku staveb  Ing. Hany Gattermayerové, CSc. v rámci expertní součinnosti, 
dle ust. §§ 133, 134 a § 172 odst. 2 ve spojení s odstavcem 4 stavebního zákona.  O vykonané kontrolní 
prohlídce stavby ve veřejném zájmu, stavební úřad vlastníka stavby informoval samostatnou písemností. 
 
Stavební úřad na základě vykonané kontrolní prohlídky stavby dne 20.1.2015 za účasti autorizovaného 
inženýra pro statiku a dynamiku staveb  Doc. Ing. Hany Gattermayerové, CSc., obdržel dne 10.2.2015, 
statické posouzení „stavu objektu ubytovacího zařízení v Nádražní ul č.p. 617 Chrastava – kontrolní 
prohlídka stavby“  v jehož závěru zpracovatel Doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc., uvádí : 
 
„ Stav objektu se od poslední návštěvy v roce 2013 nadále zhoršuje. Vyzdívky obvodového pláště jsou v 

místech chybějícího oplechování degradovány a hrozí jejich destrukce s možným následným pádem 

konstrukcí vyzdívek na okolní pozemky. Tato závada bezprostředně ohrožuje životy nebo zdraví osob a 

zvířat pohybující se v blízkosti volně přístupné stavby. Zatékáním do objektu střechou se urychleně 

zkracuje životnost stropních panelů, mnohde se jedná již o nenávratný jev. Současně vlivem zatékání je 

podporována destrukce vyzdívek obvodového pláště. Konstrukce stavby, kde zatéká, t.j. zejména ve 4.a 5. 

n.p. hlavní budovy a 1.n.p. jednopodlažní přístavby, jsou porostlé mechy, lišejníky a plísněmi. Přetížením 

stropních panelů sutí může dojít ke ztrátě jejich únosnosti, což je ještě urychlováno průnikem srážkové 

vody do objektu. 

Návrh opatření za účelem obnovení mechanické odolnosti a stability celé stavby:  

Neprodleně odstranit zatékání srážkových vod do veškerých konstrukcí stavby t.j.: 

1. okamžitě zajistit nepropustnost střešní konstrukce a zajistit průběžné vysoušení tepelné izolace 

dvouplášťové střechy vhodným odvětráním např. zhotovením větracích otvorů v atice 

2. odstranit destruktivní poškození plynosilikátových vyzdívek vlivem dlouhodobého  zatékání ( v rozsahu 

celé stavby ) osazením klempířských prvků a staticky zajistit degradované zdivo vyzdívek  
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3. okamžitě odstranit přetížení stropních panelů, a to odstraněním vybourané suti v horních podlažích 4. 

a 5. n.p 

Po provedení shora uvedených nejnutnějších opatření je nutno dále sledovat stav nosných konstrukcí 

stavby statikem z důvodu možného vzniku nevratných závad zejména stropních konstrukcí. Případné 

neodstranění shora uvedených závad má negativní vliv na mechanickou odolnost a stabilitu celé stavby. 

Současně je nutné zajistit vstup do stavby proti nepovolaným osobám.!!!!“ 

  
Stavební úřad po posouzení závěru uvedeného statického posouzení a s přihlédnutím ke skutečnosti, že 
vlastník objektu je dlouhodobě nečinný ve vyvinutí úsilí vedoucího k zamezení dalšího rozsáhlého 
chátrání stavby, která je od počátku roku 2010 vyklizena a neužívána, dospěl k závěru, že hrozí nebezpečí 
z prodlení, tak jak je stanoveno v ustanovení § 134 odst. 3 stavebního zákona, a rozhodl o zjednání 
nápravy bez předchozí výzvy a uložil vlastníku stavby odstranění závad s ohledem na vážnost závad 
stavby, jejich významný vliv na celkovou stabilitu a mechanickou odolnost v termínu do 30.3.2015 za 
účelem obnovení mechanické odolnosti a stability celé stavby rozhodnutím č.j. OVUS/749/2015/Ja ze 
dne 27.2.2015, které nabylo právní moci dne 26.3.2015. Stavebnímu úřadu byla dne 25.3.2015 doručena 
žádost právního zástupce vlastníka stavby Radima Urbana paní Mgr. Aleny Urbánkové  o prodloužení 
lhůty k odstranění zjištěných závad o 60 dnů a to z důvodu zdravotního stavu pana Radima Urbana. 
Žádost byla dokladována potvrzením o hospitalizaci.  

Stavební úřad vzal žádost vlastníka stavby o prodloužení lhůty k dobrovolnému splnění uložené 
povinnosti na vědomí a vyzval jej po marném uplynutí požadované lhůty opatřením ze dne 24.6.2015 pod 
č.j. OVUS/2559/2015/Ja  k účastni na kontrolní prohlídce na den 3.7.2015 za účelem prověření odstranění 
zjištěných závad stavby za účelem obnovení mechanické odolnosti a stability celé stavby tak, jak bylo 
uloženo vlastníku stavby rozhodnutím č.j. OVUS/749/2015/Ja ze dne 27.2.2015. Současně stavební úřad 
ke kontrolní prohlídce přizval osobu v rámci expertní součinnosti dle ust. § 174 odst.1 stavebního zákona 
Doc. Ing. Hanu Gattermayerovou, CSc. Na základě výsledku kontrolní prohlídky o jejímž průběhu byl 
sepsán protokol a pořízena fotodokumentace bylo zjištěno, že vlastník stavby neodstranil žádné závady 
zjištěné dne 20.1.2015 ( viz statický posudek z 30.1.2015 ) a současně neprovedl žádné opatření za 
účelem obnovení mechanické odolnosti a stability celé stavby. Shodný závěr je konstatován ve statickém 
posouzení „stavu objektu ubytovacího zařízení v Nádražní ul č.p. 617 Chrastava – kontrolní prohlídka 
stavby dne 3.7.2015“  vypracovaném dne 20.7.2015 v jehož závěru zpracovatel Doc. Ing. Hana 
Gattermayerová, CSc., uvádí :  
„Stav objektu se od poslední návštěvy v roce v lednu 2014 nadále zhoršuje. Vlastník stavby neodstranil 

k dnešnímu dni žádné závady zjištěné dne 20.1.2015 ( viz statický posudek z 30.1.2015 ) a neprovedl 

navrhovaná opatření za účelem obnovení mechanické odolnosti a stability celé stavby. 

Hodnocení stavebně technického stavu je shodné se závěrem předchozího posouzení z 30.1.2015 

s výjimkou v bodě 3 : 

1. Vyzdívky obvodového pláště jsou v místech chybějícího oplechování degradovány a hrozí jejich 

destrukce s možným následným pádem konstrukcí vyzdívek na okolní pozemky. Tato závada 

bezprostředně ohrožuje životy nebo zdraví osob a zvířat pohybující se v blízkosti volně přístupné stavby. 

2. Zatékáním do objektu střechou se urychleně zkracuje životnost stropních panelů, mnohde se jedná již o 

nenávratný jev. Současně vlivem zatékání je podporována destrukce vyzdívek obvodového pláště. 

Konstrukce stavby, kde zatéká, t.j. zejména ve 4.a 5. n.p. hlavní budovy a 1.n.p. jednopodlažní přístavby, 

jsou porostlé mechy, lišejníky a plísněmi. 

3.  Vlivem přetížení stropních panelů v kombinaci se zatékáním  a vznikem příčných trhlin došlo 

k nenávratnému poškození stropní konstrukce ztrátou únosnosti. Přetížené a popraskané stropní panely 

již vyžadují statické zajištění. 

Pokud se jednalo o dlouhodobé poškozování nenosných konstrukcí, bylo možno stavbu za relativně 
nízkých nákladů uvést do provozuschopného stavu. Tím, že kombinací přetížení a zatékání do stropních 

panelů vyvstala nutnost sanace i nosné konstrukce, budou finanční prostředky na její případné uvedení 

do stavu odpovídajícímu požadavkům na bezpečnost nosných konstrukcí výrazně vyšší. Neodstranění 

shora zjištěných závad mělo negativní vliv na mechanickou odolnost a stabilitu celé stavby, kterou nelze 

provozovat bez dalšího statického zajištění a stavba svým stavebně technickým stavem ohrožuje životy 

nebo zdraví osob ve smyslu § 129 odst. 1 písm a ) stavebního zákona. 

Bez ohledu na výše uvedené je nutné neprodleně zabezpečit vstup do stavby proti nepovolaným 

osobám.!!!!“ 
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Na základě výsledku zjištění kontrolní prohlídky, kdy stavební úřad zjistil, že vlastník stavby závady 
neodstranil a na základě závěru statického posouzení ze dne 20.7.2015, stavební úřad oznámil 
pokračování řízení o odstranění stavby dle § 129 odst.1 písm.a) stavebního zákona a současně dal 
v souladu s ust. § 36 odst. 3 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účastníkům 
řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve lhůtě do 10-ti dnů ode 
dne doručení oznámení. V uvedené lhůtě se žádný z účastníků k podkladům rozhodnutí nevyjádřil. 
 

S ohledem na shora uvedené skutečnosti stavební úřad závěrem uvádí, že stavba svým závažným 
závadným stavem přímo ohrožuje život a zdraví osob nebo zvířat i bezpečnost tím, že ohrožuje životy a 
zdraví osob jejich možným pádem do nezajištěných prostor stavby s ohledem na absenci bezpečnostních 
prvků t.j chybějící schodišťové zábradlí, zábradlí francouzských oken obvodového pláště v celé budově, 
dále ohrožuje životy a zdraví osob pohybujících se v bezprostřední blízkosti stavby a to možným pádem 
zvětralých konstrukcí obvodového pláště a nezajištěných výplní otvorů a zejména hrozí statické selhání 
promočených a přetížených stropních konstrukcí 4. a 5.NP s možným nekontrolovatelným pádem 
konstrukcí dovnitř i vně půdorysu stavby (stavební úřad pokládá za nutné zdůraznit, že uvedené závady se 
nacházejí zejména v hlavní pětipodlažní budově o celkové výšce 17,7 m )  a současně vlastník stavby 
neodstranil závažný závadný stav stavby, tak jak mu bylo uloženo pravomocným rozhodnutím č.j. 
OVUS/749/2015/Ja ze dne 27.2.2015.  

 
Z citovaného statického posudku ze dne 20.7.2015 stavební úřad dovodil, že nosná konstrukce stavby 

je v nevyhovujícím stavu a z povahy příčin vzniklého nevyhovujícího stavu s přihlédnutím k naprosté 
nečinnosti vlastníka stavby, který se žádným způsobem dlouhodobě ( od vyklizení stavby v lednu 2010 ) 
nepodílel na zachování základních vlastností stavby, kterou je mechanická odolnost a stabilita konstrukcí 
– viz ust. § 9 vyhl.č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů,  
dospěl stavební úřad k závěru, že se zřetelem ke všem okolnostem věci  je jediným možným opatřením 
odstranění stavby jako takové a proto rozhodl o odstranění stavby. Dle ust. § 129 odst. 1 písm. a) 
stavebního zákona přistoupí stavební úřad k nařízení odstranění stavby v případě, kdy vlastník stavby 
závadný stav stavby neodstraní ani na základě povinnosti uložené stavebním úřadem. 

 
 

K části IV. výroku rozhodnutí stavební úřad uvádí : Na základě shora uvedených skutečností nařídil 
stavební úřad tímto rozhodnutím vlastníku stavby, odstranění předmětné stavby s tím, že při odejmutí 
odkladného účinku odvolání ve veřejném zájmu vzal stavební úřad v úvahu závažný závadný stavebně 
technický stav stavby, který  přímo ohrožuje život a zdraví osob nebo zvířat i bezpečnost tím, že ohrožuje 
životy a zdraví osob jejich možným pádem do nezajištěných prostor stavby s ohledem na absenci 
bezpečnostních prvků t.j chybějící schodišťové zábradlí, zábradlí francouzských oken obvodového pláště 
v celé budově, dále ohrožuje životy a zdraví osob pohybujících se v bezprostřední blízkosti stavby a to 
možným pádem zvětralých konstrukcí obvodového pláště a nezajištěných výplní otvorů a zejména hrozí 
statické selhání promočených a přetížených stropních konstrukcí 4. a 5.NP s možným 
nekontrolovatelným pádem konstrukcí dovnitř i vně půdorysu stavby a dále vzal v úvahu skutečnost, že 
stavba je volně přístupná z přilehlé Nádražní ul. ( odstupová vzdálenost stavby od chodníku pro pěší činí 
25 m ) Z uvedených důvodů, dospěl stavební úřad k závěru,  že vyloučení odkladného účinku naléhavě 
vyžaduje veřejný zájem formulovaný v ust. § 132 odst. 3. písm.c) stavebního zákona (Veřejným zájmem 
se rozumí požadavek, aby stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní 
prostředí, popřípadě nezpůsobovala jiné škody či ztráty,) Proto také stanovil přiměřený termín 
k odstranění stavby do 30.11.2015, neboť vlastní demolice stavby nevyžaduje užití neobvyklých 
technologií a použití mimořádně těžké mechanizace vzhledem k rozměrům stavby a konstrukčnímu řešení 
stavby. 

 
Stavební úřad uvádí následující důvody, které vzal v úvahu při hodnocení skutečností rozhodných pro 
vydání rozhodnutí z moci úřední ve smyslu § 132 stavebního zákona a § 2- § 8 správního řádu  : 
1) vlastník stavby přes rozhodnutí stavebního úřadu neodstranil závadný stav stavby ohrožující život a 
zdraví osob nebo, zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob, 
2) stavba je volně přístupná z přilehlé Nádražní ul. ( odstupová vzdálenost stavby od chodníku pro pěší 
činí 25 m ) a přímo ohrožuje životy a zdraví osob jejich možným pádem do nezajištěných prostor stavby 
s ohledem na absenci bezpečnostních prvků t.j chybějící schodišťové zábradlí, zábradlí francouzských 
oken obvodového pláště v celé budově, dále přímo ohrožuje životy a zdraví osob pohybujících se 
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v bezprostřední blízkosti stavby a to možným pádem zvětralých konstrukcí obvodového pláště a 
nezajištěných výplní, kdy riziko bezprostředního ohrožení a tím i horších následků pádu konstrukcí 
stavby narůstá s výškou podlaží ( objekt má celkem 5 NP ). 
3) hrozí statické selhání promočených a přetížených stropních konstrukcí 4. a 5.NP s možným 
nekontrolovatelným pádem konstrukcí dovnitř i vně půdorysu stavby 
 
Na základě shora uvedených důvodů stavební úřad dospěl k závěru, že jsou naplněny podmínky pro 
vydání rozhodnutí z moci úřední ve veřejném zájmu z hledisek ust. § 132 odst. 3 písm. c) stavebního 
zákona (t.j. zejména aby stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní 
prostředí, sousední stavby, popřípadě nezpůsobovala jiné škody či ztráty), a proto vydal rozhodnutí jímž 
odstranění stavby nařídil. 

Stavební úřad v řízení zjistil, že nařízením odstranění stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení nebo zvláštními předpisy, a proto vlastníkovi stavby podle 
§ 129 odst. 1 písm. a) stavebního zákona nařídil odstranění stavby. 
Podle § 79 odst. 5 správního řádu povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou uloží správní orgán 
účastníkovi, který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti a to tím, že neodstranil závadný stav 
stavby přes pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu. Vyhláška č. 520/2005 Sb. stanoví výši paušální 
částky nákladů řízení. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Město Chrastava, ČEZ Distribuce, a. s., Povodí Labe s. p., ČTI a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., 
Severočeské vodovody a kanalizace a.s.,  

 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Libereckého 
kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání nemá odkladný účinek. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Náklady na odstranění stavby nese ten, komu bylo odstranění stavby nařízeno. Ten, komu bylo odstranění 
stavby nařízeno, odpovídá za škodu, která v souvislosti s odstraňováním stavby vznikla na sousední 
stavbě nebo pozemku, pokud nebyla způsobena jejich závadným stavem. 
 
 
 
 

Martin Janoušek 
Vedoucí odboru výstavby a územní 

správy MěÚ Chrastava 
  
 
 

 
 
Obdrží: 
Účastníci řízení 
Radim Urban, Máchova č.p. 8, 120 00  Praha 2, prostřednictvím zplnomocněného zástupce : 
Mgr. Alena Urbánková, Riegrova č.p. 291, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou 
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Město Chrastava, náměstí 1. máje č.p. 1, 463 31  Chrastava 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874, Podmokly, 405 02  Děčín IV. 
Povodí Labe s. p., IDDS: dbyt8g2 
 sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, 500 03  Hradec Králové 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 657 02  Brno 
Severočeské vodovody a kanalizace a.s., IDDS: f7rf9ns 
 sídlo: Sladovnická č.p. 1082, 463 11  Liberec 30 
Atelier P.H.A. s r.o., IDDS: fgjnxzk 
 sídlo: Gabčíkova č.p. 15, 182 00  Praha 82 
  
Dotčené orgány 
Magistrát města Liberec OŽP, IDDS: 7c6by6u 
 sídlo: Nám. Dr.E.Beneše č.p. 1, 460 59  Liberec 1 
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