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MĚSTO CHRASTAVA
náměstí 1. máje 1,  463 31  Chrastava
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Ministerstvo pro místní  rozvoj
sekce stavebního práva
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
ID datové schránky: 26iaava

Váš dopis č. j./ze dne                                    č.j.                                               Chrastava
             VED/100/2017/mc   10.01.2017

Podnět k provedení přezkumného řízení proti pravomocnému ROZHODNUTÍ 
Krajského úřadu Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,  
spisová značka OÚPSŘ 228/2016-330-rozh. 

Město Chrastava zastoupené Ing. Michaelem Canovem starostou města, v souladu s přijatým 
usnesením Rady města Chrastava  č. 2017/1/IX  ze dne 09. 01. 2017 (příloha datovou 
schránkou – výpis usnesení) podává tímto v souladu s § 94 a následujících zák. č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SŘ“) podnět k provedení 
přezkumného řízení proti pravomocnému rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, 
odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „odvolací orgán“), spisová značka 
OÚPSŘ 228/2016-330-rozh. ze dne 30.12.2016 (doručeno dne 30.12.2016 městu Chrastava)             
(příloha č. 1 http://www.chrastava.com/starosta/kovak/ku_2016.pdf, kterou též zasíláme jako 
přílohu datovou schránkou) ve věci odstranění stavby dle § 129 (1) a) zák. č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SZ").  

Označení účastníků řízení, které jsou Městu Chrastava známy.
1. Město Chrastava, nám. 1. máje 1, Chrastava, 463 31
2. Vlastník – odvolatel -  Radim Urban, nar. 4.9.1945, Máchova 8, Praha (účastník správního 
řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu) 

Označení výroků rozhodnutí, které Město Chrastava napadá:
Celý výrok rozhodnutí odvolacího  orgánu spisová značka OÚPSŘ 228/2016-330-rozh. 
ze dne 30. 12. 2016
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Odůvodnění podání podnětu k provedení přezkumného řízení: 
Odvolací orgán v napadeném rozhodnutí pravomocně zrušil rozhodnutí prvoinstančního 
správního orgánu OVÚS MěÚ Chrastava („dále jen stavební úřad“) ze dne 23.06.2016, sp. zn. 
Výst. 1690/2013/Ja příloha č.2 http://www.chrastava.com/starosta/kovak/demolice.pdf, 
kterým bylo nařízeno odstranění stavby ubytovny č.p. 617 (dále jen „Kovák“). Jak 
dokazujeme níže, dopustil se tím odvolací orgán  několika nezákonností, pro které podáváme 
podnět k provedení přezkumného řízení. Především vydal rozhodnutí v rozporu § 129 (1) a) 
SZ, dále porušil § 36 (3) SŘ a základní zásady SŘ uvedené v § 2 až 9 včetně toho, že použil 
(velmi pravděpodobně vědomě) lživé tvrzení vlastníka stavby o započatých opravách 
závadného stavu.  Taktéž zcela ignoroval či přímo popřel ústavní a zákonná práva města 
Chrastava jako veřejnoprávní korporace a jako účastníka řízení.  

1) Historie stavby (od roku 2010):
Dne 06.01. 2010 pod č.j. Výst./0/2509/Ja/rozh. vydal stavební úřad rozhodnutí o vyklizení 
(příloha č. 3 http://www.chrastava.com/starosta/kovak/ovus_2010_vyklizeni.pdf), které 
nabylo právní moci dne 14.04.2010 a následně dne 02.02. 2010 pod č.j. 
Výst./0/40/2010/Ja/PO vydal stavební úřad rozhodnutí o zákazu užívání stavby (příloha č. 4 
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/ovus_2010_uzivani.pdf), který nabylo právní moci 
dne 04.03.2010.   

Úřední jednání týkající se odstranění stavby dle § 129 (1) a) SZ byla zahájena v roce 2012.

§ 129 (1) a) SZ  Stavební úřad nařídí odstranění stavby 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

SZ v § 129 (1) a) stanovuje dvě podmínky při jejichž naplnění (obou podmínek) musí nařídit 
stavební úřad odstranění stavby. První podmínkou je závadný stav stavby, která svým 
závadným stavem ohrožuje život nebo zdraví osob nebo zvířat a druhou podmínkou je, že 
vlastník stavby ani přes rozhodnutí stavebního úřadu závadný stav stavby ve stanovené lhůtě 
neodstraní. Při naplnění obou podmínek je nařízení odstranění stavby úřední povinností 
správního orgánu.  

Stavební úřad ve svém rozhodnutí o nařízení nutných zabezpečovacích pracích č.j. 
Výst./0/40/2010/Ja (příloha č. 5 http://www.chrastava.com/starosta/kovak/plot.pdf) již 01.06. 
2012 konstatoval, že objekt ohrožuje zdraví a životy osob a zvířat a stanovil lhůtu na 
odstranění závad na 30 dní od doručení rozhodnutí.     

První podmínka SZ § 129 (1) a) byla naplněna dne 24.10.2012, kdy právní moci nabylo 
rozhodnutí odvolacího  orgánu, spisová značka OÚPSŘ 238/2012-330-rozh. ze dne 
19.10.2012, který zamítl odvolání proti výše uvedenému rozhodnutí stavebního úřadu a 
konstatoval, že objekt svým stavem nadále ohrožuje zdraví a životy osob (příloha č. 6  
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/plot_ku.pdf ) 

2



tel.: 482 363 811                            fax  485 14 3 344                                          IČ: 00262871
       482 363 812                            internet : www.chrastava.cz
       482 363 814                            e-mail: podatelna@chrastava.cz 

  

Druhá podmínka SZ § 129 (1) a) byla splněna po uplynutí určené 30 denní lhůty od doručení 
pravomocného rozhodnutí, kdy žádné závady odstraněny nebyly. 

Přesto stavební úřad dal ještě vlastníku šanci a svým rozhodnutím spis. zn. Výst.80/2013/Ja ze 
dne 04.03.2013 (příl. č. 7 http://www.chrastava.com/starosta/kovak/ovus_2013_naprava.pdf ) 
nařídil zjednat nápravu do 18.03.2013. Vlastník se ani neodvolal, rozhodnutí je pravomocné, 
nicméně žádná náprava zjednána nebyla. 

Při naplnění obou podmínek dle SZ § 129 (1) a) tak stavební úřad naplnil svojí úřední 
povinnost a vydal dne 03.01.2014 pod spis.zn. Výst.1690/2013/Ja  rozhodnutí o odstranění 
této stavby (příl. č. 8 http://www.chrastava.com/starosta/kovak_2014.pdf) dle § 129 (1) a) SZ. 

Odvolací orgán toto rozhodnutí o odstranění stavby zrušil svým rozhodnutím  sp. zn. OÚPSŘ 
65/2012-330-rozh. (příloha č. 9 http://www.chrastava.com/starosta/kovak/kulk_2014.pdf) ze 
dne 10.03.2014.  Dle našeho názoru již tehdy v rozporu se zákonem, neboť obě podmínky SZ 
§ 129 (1) a) byly naplněny a bylo úřední povinností odstranění stavby dle SZ § 129 (1) a) 
nařídit, ale odvolací orgán evidentně ignoroval § 129 (1) a) SZ a směřoval své rozhodování 
k posuzování k § 135 (1) SZ (kde je podmínkou hrozba zřícení stavby). 

Stavební úřad tak dne 27.02.2015 znovu vydal rozhodnutí, ve kterém opětovně nařizuje 
zjednat nápravu (nabytí právní moci 26.03.2015) spis. zn. Výst.746/2015/Ja  (příloha č. 10
 http://www.chrastava.com/starosta/kovak/ovus_2015_naprava.pdf ). 

Protože opětovně žádná náprava nebyla učiněna, byly opětovně naplněny obě podmínky § 
129 (1) a) SZ, stavební úřad opětovně splnil svoji úřední povinnost a vydal dne 25.08.2015 již 
podruhé rozhodnutí o odstranění stavby, dle § 129 1) a) SZ spis. zn. Výst.1690/2013/Ja  
(příloha č. 11 http://www.chrastava.com/starosta/kovak/ovus_2015.pdf).

Odvolací orgán i toto druhé rozhodnutí o odstranění stavby zrušil. Učinil tak  svým 
rozhodnutím  spisová značka OÚPSŘ 286/2015-330-rozh ze dne 04.12.2015 (příloha č. 12
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/kulk_2015.pdf). Dle našeho názoru opětovně 
v rozporu se zákonem, neboť obě podmínky SZ § 129 (1) a) byly naplněny a bylo úřední 
povinností odstranění stavby dle SZ § 129 (1) a) nařídit. Odvolací orgán evidentně ignoroval 
§ 129 (1) a) SZ, přestože číslo tohoto paragrafu opětovně ve svém rozhodnutí uvedl, ale jak 
vyplývá z textu, se ve skutečnosti jen zabýval otázkou hrozby zřícení objektu, tzn. záležitost 
posuzoval z hlediska § 135 (1) SZ.  

Stavební úřad zadal vypracování znaleckého posudku soudnímu znalci Prog. Ing. Petru  
Hájkovi, Csc. Soudně znalecký posudek byl vypracován dne 18.04.2016 (příloha č. 13  
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/hajek.pdf).  

Protože tento soudně znalecký posudek jen a jen potvrdil naplnění obou podmínek § 129 (1) 
a) SZ, stavební úřad opětovně splnil svoji úřední povinnost a vydal dne 23.06.2016 již potřetí 
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rozhodnutí o odstranění stavby, dle § 129 1) a) SZ spis. zn. Výst.1690/2357/2016/Ja (příloha 
č. 2 http://www.chrastava.com/starosta/kovak/demolice.pdf)  . 

Odvolací orgán, nejdříve reagoval tak, že si objednal vlastního soudního znalce Ing. Karla 
Čapka a zadal mu tři otázky: 
1) Je technický stav předmětného objektu (tzn. stav hlavní nosné železobetonové konstrukce) 
závadný do takové míry, že v důsledku toho hrozí jeho zřícení jako celku (totální destrukce 
objektu)?
2) Došlo u předmětného objektu ke ztrátě statické únosnoti v případě některé jeho části, která 
hrozí bezprostředním zřícením, čímž by mohlo dojít k ohrožení zdraví a životů osob a zvířat, 
případně ohrožení či negativní stability zbylé konstrukce? Pokud ano, u které části a zda je 
nutné tuto část odstranit. 
3) V případě, že nehrozí bezprostřední zřícení stavby jako celku, ani její části a není tak nutné 
jí neodkladně odstranit, jaké zabezpečovací práce lze navrhnout k eliminaci bezprostředního 
ohrožení osob nebo zvířat. 

První dvě otázky dokazují, že se odvolací orgán opětovně zaměřil na § 135 (1) SZ, ačkoliv 
demolice byla stavebním úřadem nařízena dle § 129 (1) a) SZ. Třetí otázka se staví do světla 
jakoby druhá podmínka pro vydání rozhodnutí dle § 129 (1) a) SZ (neodstranění závad ve 
stanovené lhůtě) dosud nebyla nejen splněna, ale vůbec vlastníkovi předložena, jako by dosud 
vůbec nebylo uloženo odstranění závad, což jak je dokázáno výše, vůbec není pravda, 
odstranění závad bylo uloženo vlastníkovi opakovaně v uplynulých letech vícekrát a nikdy 
nebyla žádná závada odstraněna a tak je druhá podmínka pro realizaci § 129 (1) a) SZ již 
dávno splněna. 

Soudní znalec Ing. Karel Čapek vydal svůj znalecký posudek  dne 17.10.2016 (příloha č. 14 
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/capek.pdf), kde se vyjádřil k prvním dvěma 
otázkám, že  bezprostřední nebezpečí zřícení nehrozí, přičemž ovšem poznamenal, že toto 
stanovisko není časově neomezené, a že je stav konstrukce nutné zhodnotit po každém 
zimním období.  Ke třetí otázce vyjmenoval, které práce je třeba pro eliminaci 
bezprostředního ohrožení osob nebo zvířat třeba neodkladně provést  u jedné dokonce 
zdůrazňuje, že v případě neprovedení do následujícího zimního období (11/2016) nelze 
zaručit stabilitu konstrukcí. 

Poznamenáváme, že do dnešního dne nebyly z prací požadovaných soudním znalcem Ing. 
Karlem Čapkem provedeny žádné (stavbu denně monitorujeme).            
 
Odvolací orgán následně i třetí  rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění stavby zrušil. Učinil 
tak  svým rozhodnutím  spisová značka OÚPSŘ 228/2016-330-rozh ze dne 30.12.2016 
(příloha č. 1, kterou je rozhodnutí, k jehož přezkumu jsme podali podnět a které též zasíláme 
jako přílohu datovou schránkou http://www.chrastava.com/starosta/kovak/ku_2016.pdf).
    

2) Porušení zákonnosti v rozhodnutí, k jehož přezkumu jsme podali podnět, ze strany 
odvolacího orgánu

a) Porušení § 129 (1) a) SZ 
Ve SZ je taxativní výčet důvodů, při kterých stavební úřad nařídí odstranění stavby. Protože 
je výčet taxativní, nemůže stavební úřad nařídit odstranění stavby z jiných důvodů. Naopak 
v případě naplnění některého z důvodů uvedených  ve SZ je nařízení odstranit stavbu 
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vydáváno z úřední povinnosti stavebního úřadu, není tedy věcí jeho uvážení, zda takové 
nařízení vydá či nikoliv.

V předmětném případě došlo k naplnění obou podmínek stanovených pod § 129 (1) a) SZ. 
Samotný  odvolací orgán skutečnost splnění podmínky ohrožení životů a zdraví osob a zvířat  
explicitně uznal již 19.10.2012 (viz příloha č.6). Vzhledem k tomu, že se od té doby do dne 
podání této žaloby prokazatelně na stavbě žádná závada neodstranila a žádné opatření 
zabraňující ohrožení zdraví a životů osob a zvířat nerealizovalo, je tato podmínka nadále 
zachována,  jen je ohrožení životů a zdraví a osob intenzivnější. 

Jak je jednoznačně dokazatelné z výše uvedené historie stavby, je opakovaně splněna i druhá 
podmínka, kdy vlastník neodstranil do dnešního dne závadný stav stavby. 

V odůvodnění napadeného rozhodnutí nepřípustným způsobem zneužívá odvolací orgán  
skutečnosti, že dle § 2 (4) SZ pod pojmem stavba se rozumí dle okolností i její část: 
„Pokud se v tomto zákoně používá pojmu stavba, rozumí se tím podle okolností i její část 
nebo změna dokončené stavby.“ 

Z logiky smyslu a podstaty SZ, lze jako část stavby v případě použití § 129 (1) a) SZ použít 
jen  část stavby schopnou samostatného užívání resp. kolaudace (viz obdobné např.v § 119 
SZ). Nikoli, jak naznačuje odvolací orgán na str. 6 napadeného rozhodnutí, že se stavba 
rozdělí na část „kompletační konstrukce“ (výplňové zdivo tj. obvodový plášť budovy) a část 
„vlastní základní skelet stavby“ a odstraní se pouze část stavby „kompletační konstrukce“. 
Takovéto rozčlenění stavby je v praxi zcela absurdní, které popírá smysl SZ. Ve výsledku by 
zůstal stát základní skelet stavby, který by představoval ještě větší ohrožení životů a zdraví 
osob pádem z výšky, neboť  by lákal osoby, sebevrahy počínaje a dětmi konče. Realizace 
odstranění kompletačních konstrukcí bez zásahu do základního skeletu by byla mnohem 
nákladnější než odstranění stavby jako celku, obnažený skelet by dále chátral mnohem 
rychleji než dosud a skelet by navíc hyzdil okolí ještě více než současná  stavba. Realizací 
výše uvedeného by tak stavební úřad zcela popřel i svoji zákonnou povinnost  danou SZ, 
 jakou je ochrana veřejného zájmu. 

Z obecného hlediska smyslem a důvodem, proč vznikla právní norma, kterou je „stavební 
zákon“ byla snaha společnosti stanovit taková pravidla a postupy při výstavbě, užívání a 
údržbě staveb, aby vznikající stavby nemohly ohrožovat životy a zdraví obyvatel. Veškeré 
pravomoci státních orgánů a aplikování příslušných ustanovení SZ z jejich strany jsou 
přípustné  a odůvodnitelné pouze v případě, že vedou k tomuto základnímu cíli. Pokud však 
odvolací orgán nabádá svým vysloveným právním názorem, závazným pro stavební úřad 
k tomu,  aby vlastníku stavby, který nesplnil pravomocně uložená opatření k odstranění 
závažných závad stavby, uložil taková opatření, která stav stavby dále velmi výrazně zhorší, 
není něco v pořádku.  Taková opatření, byť by i z formálně právního hlediska mohla být 
shledána přípustnými, jdou proti samotné podstatě a smyslu existence SZ a  proti smyslu 
existence státních orgánů, které na dodržování těchto předpisů mají ve veřejném zájmu 
dohlížet.  

Návrh důkazu: Platné znění SZ

b) Porušení § 36 (3) SŘ  a  § 3 SŘ  
Odvolací orgán vyzval účastníky řízení k vyjádření do 30 dnů písemností nazvanou 
„seznámení s doklady“ číslo jednací OÚPSŘ 228/2016-330-sez. ze dne 21.10.2016 (příloha č. 
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15 http://www.chrastava.com/starosta/kovak/kulk_2015.pdf).  Město Chrastava se vyjádřilo 
dne 25.10.2016 pod č.j. VED/4731/2016/mc a své vyjádření doplnilo pod č.j  
VED/4753/2016/mc dne 27.10.2016 (příloha č. 16 
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/mesto.pdf  a
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/mesto_2.pdf 

 Městu Chrastava  jako účastníku řízení  byla následně odvolacím orgánem odepřena možnost 
vyjádřit se k dalším podkladům rozhodnutí, které si vyžádal odvolací orgán v době po 
uplynutí lhůty pro vyjádření před vydáním rozhodnutí od vlastníka stavby (odvolavatele), 
čímž byla zkrácena práva Města Chrastava způsobem, že to mohlo mít za následek nezákonné 
rozhodnutí.  

Odvolací orgán totiž těsně před vydáním rozhodnutím vyzval vlastníka (odvolatele), aby mu 
uvedl, jaké vykonal a koná práce na odstranění závad a poté s obdrženými informacemi (že se 
práce konají) pracoval jako s faktem, přestože se jednalo ze strany vlastníka (odvolatele) o 
snadno prokazatelnou lež (do dne podání tohoto podnětu k přezkumnému řízení se na stavbě 
nic neopravuje, stavbu denně monitorujeme):  

Citace z napadeného rozhodnutí: 
„odvolací orgán dále samostatným dopisem ze dne 02.12.2016 vyzval odvolavatele k podání 
informace o provedených či prováděných prací na stavbě č.p. 617, na kterou odvolavatel 
reagoval dopisem ze dne 6.12.2016 a dopisem ze dne 22.12.2016.“  
„…ty jsou dle sdělení zástupkyně žadatele ze dne 6.12.2016 postupně odváženy, společně 
s opravou střechy“   
„…na odklízení této stavební suti započal vlastník objektu s jejím odstraňováním, jak vyplývá 
z dopisu…“ 

Odvolací orgán  dle našeho názoru velmi hrubým způsobem porušil § 3 SŘ, když 
argumentoval v odůvodnění svého rozhodnutí lehce prokazatelnou lží, že se něco již opravuje, 
přičemž se prokazatelně  neopravovalo vůbec nic (do dne podání tohoto podnětu k přezkumu 
se neopravilo a ani nezapočalo opravovat vůbec nic). Porušení zákonnosti ze strany 
odvolacího  orgánu je o to závažnější, že tak činil velmi pravděpodobně vědomě, neboť pokud 
nikdo nedokázal donutit vlastníka k opravám závadného stavu dlouhé roky, jen velmi těžko 
mohl předpokládat, že tak vlastník učiní či učinil nyní.   
 
Návrh důkazu: Platné znění SŘ , odkazované písemnosti v přílohách (případně spis), výslech 
svědků, prohlídka stavby. 

c) Porušení základních zásad činnosti správních orgánů, uvedených ve SŘ a odepření 
ústavních a zákonných práv Městu Chrastava  

Na str. 4 shora rozhodnutí  odvolací orgán uvádí:
„U rozhodování stavebních úřadu z moci úřední, což je i případ ust. § 129 odst. 1 písm. a) 
stavebního zákona, obecně platí, že pro každý zásah z moci úřední musí být splněna celá řada 
podmínek. Vedle objektivního splnění věcných podmínek pro konkrétní typ rozhodnutí (zde 
ust. § 129 odst. 1 písm. a) stavebního zákona), musí být splněny i další obecné požadavky 
(podmínky) pro rozhodování správních orgánů, jež jsou obsaženy např. v základních 
zásadách činnosti správních orgánů, uvedených v ust. § 2 - § 8 správního řádu. Z těchto 
základních zásad lze poukázat např. na požadavek (podmínku), aby se do práv jiných 
zasahovalo jen v nezbytném rozsahu, dále zásadu přiměřenosti (proporcionality) rozhodování 
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orgánů veřejné moci apod. Dále obecně platí, že při rozhodování správních orgánů se musí 
šetřit (zohlednit) smysl a účel konkrétního typu zásahu z moci úřední, jakož i např. jeho místo 
v systému mocenských zásahů, konstituovaných v konkrétním předpise, v tomto případě ve 
stavebním zákoně.”

Dle našeho názoru odvolací orgán obecné zásady postupu správních orgánů omentoroval 
poměrně správně, ale při jejich aplikaci na konkrétní případ ve vedeném řízení dospěl 
k naprosto chybným závěrům, zejména z toho důvodu, že tyto základní zásady činnosti 
správních orgánů již nedokázal tváří v tvář konkrétní situaci tohoto správního řízení správným 
a zákonným způsobem aplikovat, ať již z jakéhokoliv důvodu.

Veškeré právní úvahy a veškerá argumentace odvolacího  orgánu jsou v odůvodnění 
vydaného rozhodnutí formulovány tak, jako by ve vedeném řízení existovaly pouze dvě 
strany. Na jedné straně stavební úřad (a odvolací orgán), tedy správní orgán veřejné moci a na 
straně druhé jeden účastník řízení, tedy fyzická osoba, vlastník nemovitosti, která je 
předmětem řízení. Odvolací orgán zcela pomíjí ústavou a zvláštnímu zákony zaručená práva 
druhého účastníka řízení, kterým je Město Chrastava. Město Chrastava, jako základní územní 
samosprávné společenství občanů. Odvolací orgán  Městu Chrastava přiznává pouze právo 
příslušející vlastníku pozemku cit. Na straně 12 odůvodnění: „To v případě Města Chrastava 
znamená, že je účastníkem řízení o odstranění stavby pouze a jedině z titulu vlastníka 
nemovitostí, jež sousedí s předmětnou stavbou a mohla by být jejím odstraněním (především 
vlastními pracemi, spojenými s jejím bouráním) dotčena na svých stavbách a pozemcích. Jde 
hlavně o imise všeho druhu (prašnost, hlučnost, vibrace, organizace staveniště, dále např. jde 
o délku pracovní doby na staveništi atd.). Tedy s ohledem na možnost (potenci) přímého 
dotčení nemovitostí Města Chrastava technickými postupy při odstranění stavby. To znamená, 
že Město Chrastava se může v řízení o odstranění stavby vyjadřovat, popř. vznést námitky jen 
z tohoto hlediska a žádného jiného, tedy nemůže např. vznést ani poukaz o tom, že stavba 
hyzdí okolí (pokud tak přesto učiní, nemůže být k tomu přihlédnuto).“ 

Podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. b) SŘ  jsou v řízení z moci úřední dotčené osoby, jimž má 
rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo 
povinnost mají anebo nemají.

Právo na samosprávu obce je založeno v ústavě ČR a konkrétní práva jsou stanovena v zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZO“), Např. 
v ustanovení § 35 odst.2 věta druhá: „Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu 
dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek 
pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o 
uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, 
výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.“ 

Stavební úřad (a odvolací orgán) v předmětném řízení  svým rozhodnutím podle stavebního 
zákona nepochybně zasahuje i do dalších, zákony zaručených práv Města Chrastavy, tedy do 
jiných práv, než je vlastnické právo k nemovitosti. Nerespektování této skutečnosti je ze 
strany odvolacího orgánu porušením základních zásad činnosti správních orgánů, v tomto 
případě § 2 zákona o správním řízení. 

Konkrétně: Na jedné straně práva vlastníka stavby. Obecně jsou založena např. v čl. 11 odst.1 
a 3 Listiny základních práv a svobod uvozené ústavním zákonem 23/1991 Sb., takto: „ (1) 
Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a 
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ochranu. Dědění se zaručuje. (3)Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv 
druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí 
poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.“

Na straně druhé mimo práv a současně povinností uvedených výše dle § 35 odst. 2 ZO, je zde 
nepochybně právo občanů a nejen občanů města Chrastavy na nerušené užívání veřejných 
prostranství. Viz § 34 ZO: „§ 34 - Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, 
tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy 
sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“

Stav nemovitosti, která je předmětem vedeného řízení je však jak v důsledku dlouholeté 
nezákonné nečinnosti vlastníka nemovitosti, tak v důsledku naprosto neúčinné činnosti 
orgánů veřejné moci takový, jak dokazují všechny zmiňované znalecké posudky, že je velmi 
negativně a nezákonně zasahováno do práva užívat bez omezení okolní pozemky.
 
Odvolacímu orgánu nepostačuje prokázané „ohrožení života a zdraví osob“ jednotlivými 
havarijními částmi stavby (odlupující se vyzdívky, vypadávající vnější výplně stavebních 
otvorů apod.), které fakticky ohrožují život a zdraví osob pohybujících se legálně v okolí 
stavby, a fakticky rezignuje na povinnosti určené správnímu orgánu v ustanovení § 129 
odst.1 a) stavebního zákona.  

Dále odvolací orgán uvádí  na str. 6,  4. odstavec, charakteristiku okolí stavby: „Objekt 
ubytovny „KOVÁK“ č.p. 617 se nachází na západním okraji intravilánu města Chrastavý, u 
sjezdu z rychlostní komunikace R13 (E442), necelých 400 metrů od Městského úřadu. Jedná 
se o místo, ležící u hlavní dopravní tepny - ulice Nádražní, mezi centrální částí města 
Chrastava a vlakovým nádražím v části Dolní Chrastava (Andělská hora), kdy se jedná o 
širokou dvouproudovou silniční komunikaci, tvořící páteřní průtah celým městem. Samotná 
ubytovna č.p. 617 pak leží v prostoru mezi řekou Jeřicí (jižním směrem od řeky) a právě ulicí 
Nádražní, od níž je stavba vzdálena cca 25 metrů (myšleno od chodníku v této ulice). Jedná se 
o samostatně stojící stavbu na volně přístupném pozemku, který je ze strany od ulice Nádražní 
(jižní strana objektu) v soukromém vlastnictví Radima Urbana, a to do vzdálenosti cca 15 m 
od stavby (pozemky p.p.č. 316/15 a 316/14). Vlastníkem zbývajících 10 m k chodníku 
(pozemky p.p.č. 219/3 a 219/5) je potom Město Chrastava, stejně jako v případě přístupové 
cesty, vedoucí od objektu severozápadním směrem (pozemek p.p.č. 316/9). Ze strany severní a 
východní je stavební pozemek, na němž stavba stojí - st.p.č. 662 obklopen pozemkem p.p.č. 
316/8 ve vlastnictví Radima Urbana, stejně jako zmíněný stavební pozemek.“, aby mohla 
vyslovit následující závěr:                 „ Převážná část bezprostředního okolí ubytovny tedy 
není veřejným prostorem, nýbrž soukromým vlastnictvím fyzické osoby - Radima Urbana.“ 

Tímto způsobem se snaží odvolací orgán zdůraznit, že rozpadávající se budova uprostřed 
města  neohrožuje životy a zdraví jakýchkoliv osob.

Manipulativnost této argumentace ve prospěch vlastníka objektu je zřejmá. Ve 
skutečnosti těsně po obou stranách objektu vedou komunikace, které jsou využívané. Na 
východní straně je přístupová cesta na další pozemky města, které jsou využívány jako 
požární cvičiště, plocha pro cirkusy a přístup k řece Jeřici. Na západní straně jde o 
příjezdovou a přístupovou komunikaci k objektu bývalé kotelny ve vlastnictví města, která je 
užívaná jako zázemí pro požární cvičiště a přístup k soutoku Jeřice a Jílového potoka, jako 
součásti městské veřejné zeleně.  Proto není pro posouzení otázky, kdo má právo přilehlé 
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pozemky užívat, podstatné, že části obou komunikací leží  na pozemku ve vlastnictví pana 
Urbana.   

Skutečností je, že jde o plochy přístupné legálně každému bez omezení a ve dnech 
konání společenských akcí  intenzivně využívaných velkým množstvím obyvatel 
v souladu s jejich individuálními právy.
 
Na rozdíl od těchto lehce zjistitelných a prokazatelných skutečností odvolací orgán  
manipulativně vyvozuje ze své uměle vytvořené konstrukce, že když  stavbou neprochází 
žádná pasáž, nemůže  docházet k pohybu  zvýšeného počtu chodců v bezprostřední blízkosti 
budovy, slovy: „Předmětná stavba je ze všech stran uzavřená obvodovými zdmi, a tudíž touto 
stavbou neprochází například žádná obchodní pasáž (pěší zóna), aby tak docházelo k pohybu 
zvýšeného počtu chodců v bezprostřední blízkosti budovy, popřípadě vnitřními částmi budovy. 
Z architektonického hlediska se jedná o výraznější stavební objekt uprostřed okolní 
rozvolněné zástavby.“

Tímto odvolací orgán současně porušil další obecnou zásadu činnosti správních orgánů, konkrétně 
§ 3 správního řádu.

Návrh důkazu:  výslech svědků, platné znění SŘ, SZ, ZO , Listina základních práv a svobod, 

d)  Porušení povinnosti správního orgánu uložené v ustanovení § 50 SŘ

Na str. 5 rozhodnutí odvolací orgán uvádí: „Je si nutné uvědomit, že z pohledu výkonu veřejné 
moci platí, že zásah do soukromých práv má být vždy jen minimální, nikoliv tedy např. jinak 
účelný, popř. vhodný apod. (to by již bylo mimo meze zákona), kdy toto vyplývá ze základních 
zásad správního řádu (viz ust. § 2 odst. 3 zák.č. 500/2004 Sb.). Dále to bylo zdůrazněno vstupem 
nového občanského zákoníku - zák.č. 89/2012 Sb. - ta nastala dnem 1.1.2014. Tím byl zdůrazněn 
význam členění práva na soukromoprávní sféru regulace společenských vztahů právem (ta je 
pojímána jako primární) a veřejnoprávní sféru regulace společenských vztahů právem, pro 
kterou platí imperativ (příkaz), laicky řečeno, „nerušit“ soukromý život společnosti, byť to v 
žádném případě neznamená, že by veřejná správa neměla plnit své úkoly, které má - jde o úhel 
pohledu na věc, který by měl být zohledňován v rozhodovací praxí správních orgánů a tedy i 
stavebních úřadů.”

S vyslovenou tezí o tom, že zásah do soukromých práv má být minimální lze v obecné rovině 
souhlasit, byť je v základních zásadách činnosti správních orgánů (§§ 2, 4 a 6) formulována 
odlišně. Tato ustanovení však nelze pouze vytrhovat ze souvislostí. Ve stejných zásadách je 
současně stanovena  povinnost správního orgánu mj. dbát  na to, aby přijaté řešení bylo v 
souladu s veřejným zájmem. Správní orgán nemůže zaměnit účel právní úpravy nebo nahradit 
veřejný zájem zájmem jiným, např. soukromým. Není stanoveno, že by soukromý zájem měl 
mít silnější ochranu, než zájem veřejný.  Určitě i zájem na důsledné ochraně soukromých práv 
je jedním z veřejných zájmů. Nemůže však být primárně a apriori nadřazen jakýmkoliv jiným 
veřejným zájmům. Je povinností správního orgánu intenzitu těchto jednotlivých zájmů 
v konkrétním řízení poměřovat v zájmu veřejného zájmu na dodržování zákonnosti při 
rozhodování správních úřadů.  Vůbec již nelze souhlasit  s vysloveným „imperativem 
(příkazem) „nerušit“ soukromý život společnosti,“ v té souvislosti, do které jej posouvá 
odvolací orgán.  V tomto konkrétním případě vlastník stavby fakticky ohrožuje svou 
svévolnou činností – nečinností životy a zdraví  jiných občanů a státní orgán místo toho, aby 
plněním svých zákonných povinností přiměl tohoto vlastníka k tomu, aby životy a zdraví 
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ostatních přestal ohrožovat, zdůrazňuje primární imperativ a v jedné a téže větě alibisticky 
předstírá plnění svých povinností ujištěním, že toto předstírání : „v žádném případě 
neznamená, že by veřejná správa neměla plnit své úkoly, které má“.

Veřejný zájem ve vztahu ke konkrétně řešené záležitosti je výslovně formulován i 
v ustanovení § 132 odst.3 SZ: „Veřejným zájmem se rozumí požadavek, aby
a) stavba byla prováděna v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu,
b) stavba byla užívána jen k povolenému účelu,
c) stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy 
státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popřípadě nezpůsobovala 
jiné škody či ztráty,
d) se při výstavbě a užívání stavby a stavebního pozemku předcházelo důsledkům živelních 
pohrom nebo náhlých havárií, čelilo jejich účinkům nebo aby se nebezpečí takových účinků 
snížilo,
e) byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní 
závady na stavbě anebo na stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání 
stavby.

Dalším veřejným zájmem, který do tohoto konkrétního případu vstupuje vychází z ustanovení 
§ 2 odst. 2 zákona o obcích: „Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých 
občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.“

Toto zákonné ustanovení, věta za středníkem je bezpochyby legální součást právního řádu, 
byť mohou být různé názory na jeho obsah a způsob realizace tohoto práva, resp. povinnosti.
Jsme přesvědčeni, že toto ustanovení může být legálně využíváno právě v obdobných 
případech, jako je tento projednávaný, kdy příslušný orgán veřejné moci, reprezentovaný zde 
orgánem nadřízeným stavebnímu úřadu zcela rezignuje na svou povinnost hájit veřejné zájmy 
zakotvené výslovně ve stavebním zákoně a to do té míry, že je tím negativně zasahováno do 
právně zaručených práv občanů územního samosprávného celku, Města Chrastava, jak je 
popsáno výše.    
 
Podle ustanovení § 50 odst.3 SŘ: „ Správní orgán je povinen zjistit všechny okolnosti 
důležité pro ochranu veřejného zájmu. V řízení, v němž má být z moci úřední uložena 
povinnost, je správní orgán povinen i bez návrhu zjistit všechny rozhodné okolnosti svědčící 
ve prospěch i v neprospěch toho, komu má být povinnost uložena.“

Návrh důkazů: platné znění SZ a SŘ a vydané rozhodnutí

f)  Návrh výroku přezkumného řízení:
   
Rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 30. 12. 2016 , sp. zn. OÚPSŘ 
228/2016-330-rozh. , se pro nezákonnost  zrušuje  v celém rozsahu a věc  se vrací k 
dalšímu řízení odvolacímu orgánu.

Ing. Michael   C a n o v  
   starosta města 
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Přílohy:

Výpis s usnesení RM Chrastava datovou schránkou

Napadené rozhodnutí odvolacího  orgánu zaslané též jako příloha žaloby datovou schránkou
č. 1 ze dne 30.12.2016 Rozhodnutí odvolacího  orgánu o zrušení třetího rozhodnutí o 
odstranění stavby  http://www.chrastava.com/starosta/kovak/ku_2016.pdf  

č.2 ze dne 23.06.2016 Třetí rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění stavby
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/demolice.pdf    

č.3 ze dne 06.01. 2010 Rozhodnutí stavebního úřadu o vyklizení stavby
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/ovus_2010_vyklizeni.pdf

č.4 ze dne 02.02.2010 Rozhodnutí stavebního úřadu o zákazu užívání stavby 
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/ovus_2010_uzivani.pdf

č. 5 ze dne 01.06.2012 Rozhodnutí stavebního úřadu nařízení nutných zabezpečovacích. prací  
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/plot.pdf

č. 6 ze dne  19.10.2012 Potvrzení odvolacího  orgánu o nutných zabezpečovacích pracech
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/plot_ku.pdf 

č. 7 ze dne 04.03.2013 Rozhodnutí stavebního úřadu o nařízení zjednání nápravy
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/ovus_2013_naprava.pdf

č. 8 ze dne 03.01.2014 První rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění stavby
http://www.chrastava.com/starosta/kovak_2014.pdf 

č. 9 ze dne 10.03.2014 Rozhodnutí odvolacího  orgánu o zrušení prvního rozhodnutí o 
odstranění stavby http://www.chrastava.com/starosta/kovak/kulk_2014.pdf 

č. 10 ze dne 27.02.2015 Rozhodnutí stavebního úřadu o nařízení zjednání nápravy 
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/ovus_2015_naprava.pdf

č. 11 ze dne 05.08.2015 Druhé rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění stavby
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/ovus_2015.pdf 

č. 12  ze dne 04.12.2015 Rozhodnutí odvolacího  orgánu o zrušení druhého rozhodnutí o 
odstranění stavby  http://www.chrastava.com/starosta/kovak/kulk_2015.pdf

č.13 ze dne 18.04.2016 Prof. Ing. Petr Hájek, Csc. – soudní znalec – znalecký posudek
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/hajek.pdf

č. 14 ze dne 17.10.2016 Ing. Karel Čapek – soudní znalec - znalecký posudek (bez příloh)
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/capek.pdf

č. 15 ze dne 21.10.2016 Odvolací orgán - seznámení s doklady 
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/kulk_2015.pdf
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č. 16 ze dne 25.10.2016 Vyjádření města Chrastava včetně doplnění ze dne 27.10.2016
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/mesto.pdf 
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/mesto_2.pdf 
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