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MĚSTO CHRASTAVA
náměstí 1. máje 1,  463 31  Chrastava

telefon: 485 14 3 310  fax: 485 14 3 344

Ministerstvo pro místní  rozvoj
k rukám paní vedoucí Ing. Milady Konrádové
oddělení územně a stavebně správního I 
v odboru územně a stavebně správního
Staroměstské náměstí 6
110 15  Praha 1
ID datové schránky: 26iaava

Váš dopis č. j./ze dne                                                č.j.                                             Chrastava
MMR-39115/2018-83/2535 ze dne 30.01.2019       VED/2720/2019/mc  07 .06.2019
OÚPSŘ 228/2016-330-rozh._3 ze dne  03.06.2019

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._3 ze dne  03.06.2019. 

Město Chrastava zastoupené Ing. Michaelem Canovem, starostou města, v souladu 
s jednomyslně přijatým usnesením Rady města Chrastava  č. 2019/1/I  ze dne 06.06.2019, 
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._3, 
KULK 17939/2019 ze dne 03.06.2019. 
 
Ministerstvo pro místní rozvoj, oddělení územně a stavebně správního I v odboru územně a 
stavebně správním, již dříve pravomocně zrušilo svým rozhodnutím č.j. MMR-23005/2017-
83/1593 ze dne 19.03.2018 (dále jen rozhodnutí MMR1) pravomocné rozhodnutí odvolacího 
orgánu, spisová značka OÚPSŘ 228/2016-330-rozh. ze dne 30.12.2016 (dále jen „rozhodnutí 
oo1“)
a dále
Ministerstvo pro místní rozvoj, oddělení územně a stavebně správního I v odboru územně a 
stavebně správním, pravomocně zrušilo svým rozhodnutím č.j. MMR-39115/2018-83/2535 ze 
dne 30.01.2019 (dále jen „rozhodnutí MMR2“) další pravomocné rozhodnutí odvolacího 
orgánu, spisová značka OÚPSŘ 228/2016-330-rozh._2 ze dne 21.08.2018 (dále jen 
„rozhodnutí oo2“).
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Odvolací orgán vydal dne 03.06.2018 nové pravomocné rozhodnutí spisová značka OÚPSŘ 
228/2016-330-rozh._3 (dále jen „napadené rozhodnutí“). 
.

Dle právního názoru Města Chrastavy odvolací orgán sice uposlechl rozhodnutí MMR2 v tom 
smyslu, že řízení dále neprotahoval (vrácení prvoinstančnímu orgánu k novému projednání) a 
ukončil ho (zastavil), ale jinak ho zcela ignoroval. Doslova se vysmál rozhodnutí MMR2 a 
zcela otočil část odůvodnění uvedené v rozhodnutí MMR2 (viz níže v bodu 1 tohoto 
odůvodnění podnětu) a porušil v napadením rozhodnutí několikrát zákon č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebních řádu (dále jen „SZ“).  Cynicky se vysmál i prvostupňovému 
správnímu orgánu (viz níže bod 3) a městu Chrastava (viz níže bod 4). 

Odůvodnění podání podnětu: 
1) Nezákonné tvrzení v odůvodnění napadeného rozhodnutí, že na daný případ nelze 
aplikovat ust. § 129 (1) a) SZ.  Naopak při respektování rozhodnutí MMR2, by musel 
odvolací orgán rozhodnutí prvoinstančního orgánu dle § 129 (1) a) potvrdit. 

Město Chrastava se v předcházejícím podnětu bránilo odůvodnění rozhodnutí oo2, když 
tvrdilo, že odvolací orgán vydal rozhodnutí, které je dle jeho odůvodnění v praxi 
nerealizovatelné, ve kterém vlastně prvoinstančnímu správnímu orgánu nařizuje, aby z ruiny 
udělal ještě větší ruinu, když odvolací orgán v odůvodnění rozhodnutí oo2 tvrdil doslova, že 
„je nepochybné, že zjištěné vady a současný stav některých konstrukcí lze považovat za 
závadný, který může ohrozit život nebo zdraví osob, či zvířat, anebo majetek třetích osob, kdy 
ale současně je nutné zdůraznit, že tento závadný stav postihuje jen určité části stavby.“ a 
uzavírá své rozhodnutí oo2, že jen u těchto částí bude odstranění nařízeno.  Město Chrastava 
se bránilo proto, že bylo a je přesvědčeno, že část stavby ve smyslu SZ může být jen ucelená 
část, pod kterou jednotlivé konstrukční prvky, jako jsou např. výplně oken, spadají (jsou jejich 
podmnožinami), a tudíž pokud ohrožují životy a zdraví tyto konstrukční části (podmnožiny), 
je povinností odstranit celou část stavby ve smyslu SZ, jejíž jsou tyto konstrukční části 
podmnožinou.  Jelikož je jich nepřeberné množství ve všech částech stavby ve smyslu SZ, tak 
celou stavbu. 

Rozhodnutí MMR2 dalo městu Chrastava za pravdu, když v jeho odůvodnění uvedlo, čemu 
lze podle okolností rozumět jako část stavby: „část hotového nebo prováděného stavebního 
díla (například podlaží, trakt, atp.), nikoliv jednotlivé konstrukční prvky.“   Takto se dle 
názoru Města Chrastava snažilo MMR vysvětlit odvolacímu orgánu, že jednotlivé konstrukční 
prvky jsou podmnožinami části stavby ve smyslu SZ a že pokud ohrožují životy či zdraví 
jednotlivé konstrukční prvky, znamená to, že je ohrožuje část stavby ve smyslu SZ, do které 
spadají (jejíž jsou podmnožinami). 

Odvolací orgán, ale úplně převrátil a otočil smysl vyjádření MMR, když si z něj v napadeném 
rozhodnutí vyvodil, že „Pokud se tedy v případě zmíněných konstrukčních prvků, které dle 
názoru MMR nejsou částí stavby a tudíž stavbou ve smyslu stavebního zákona, nelze aplikovat 
ust. § 129 odst. 1 písm. a) stavebního zákona při řešení objektivního stavebně technického 
stavu předmětné stavby, kdy stavební zákon hovoří o „nařízení odstranění stavby“.“ 

Stavba či část stavby se skládá kompletně z nepřeberného množství konstrukčních prvků 
(samotný skelet celé stavby je konstrukčním prvkem, dokonce se i v běžné mluvě konstrukcí 
nazývá), konstrukční prvky se skládají v samotnou stavbu ve smyslu SZ taktéž, jako se atomy 
a molekuly skládají v buňky či v celé organismy nebo neživé látky. Odvolací orgán tvrdí, že 
MMR má názor, že konstrukční prvky nejsou částí stavby (ve smyslu nepatří do stavby) a 
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protože stavba se z ničeho jiného než z konstrukčních prvků (a prostoru v nich a mezi nimi) 
neskládá, tvrdí vlastně, že MMR má názor, že stavba není stavbou a tvrdí, že i kdyby 100 % 
konstrukčních prvků ohrožovalo životy a zdraví, nic se neděje (explicitně odvolací orgán 
tvrdí, že se na konstrukční prvky nevztahuje § 129 (1) a) SZ). Větší výsměch a drzost vůči 
MMR, výsměch zákonu a neuvěřitelnou odbornou nekompetentnost snad již ani nemohl 
odvolací orgán projevit.  Ve skutečnosti MMR řeklo, že konstrukční prvky nejsou 
samostatnou částí stavby ve smyslu SZ, ale jsou jejími podmnožinami, z nichž se stavba resp. 
části stavby skládají.  

Explicitně tak učinilo MMR v odůvodnění rozhodnutí MMR1 na které poukázalo i 
v odůvodnění rozhodnutí MMR2 slovy: 
„Podle ustanovení § 129 odst. 1 písm. a) stavebního zákona ……. Pro postup stavebního 
úřadu podle posledně citovaného ustanovení 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.“, které souslovím „závady na stavbě“ (které použilo 
MMR v odůvodnění obou svých rozhodnutí celkem 11x) krásně ukazuje, jaký nesmysl 
vypustil odvolací orgán, když ve své argumentaci v odůvodnění napadeného rozhodnutí 
uvedl:

  
 
2)  Nezákonné tvrzení odvolacího orgánu v odůvodnění napadeného rozhodnutí, že 
s ohledem na zásadu proporcionality se nabízí řešení dle § 137 (1) b), § 139 (1), § 132 (3) 
c) SZ nebo v opačném případě dle § 135 (1) SZ. Naopak, jak je dokázáno v tomto bodě 
níže, jediným možným řešením ze zákona je v daném případě postup dle § 129 (1) a) SZ.  

Již před sedmi roky dne 01.06.2012 vydal OVÚS MěÚ Chrastava rozhodnutí 
Výst./0/40/2010/Ja dle § 135 (2) SZ.  V tomto rozhodnutí správní orgán nejen konstatoval 
ohrožení zdraví a života závadným stavem stavby, ale zároveň nařídil provedení nutných 
zabezpečovacích prací (které nebyly nikdy učiněny). Toto rozhodnutí bylo po odvolání 
pravomocně potvrzeno dne 19.10.2012 sp. zn. OÚPSŘ 238/2012-330 odvolacím orgánem. 

SZ § 135 (2) Stavební úřad nařídí vlastníku stavby provedení nutných zabezpečovacích prací, 
jestliže stavba svým technickým stavem ohrožuje zdraví a životy osob nebo zvířat, není-li 
nutné ji neodkladně odstranit.  

Samotné pravomocné rozhodnutí z roku 2012 potvrzovalo splnění první podmínky pro 
naplnění § 129 (1) a) SZ (ohrožení života nebo zdraví osob nebo zvířat). Jelikož § 137 (1) b), 
§ 139 (1), § 132 (3) c) SZ neřeší pravomocně odvolacím orgánem potvrzenou situaci (již před 
7 lety), kdy stavba ohrožuje  zdraví a životy osob nebo zvířat, ale jen mírnější situace, kdy 
stavba neohrožuje životy a zdraví osob nebo zvířat a naopak § 135 (1) SZ řeší jen situaci, kdy 
stavba hrozí zřícením,  neměl při naplnění druhé podmínky § 129 (1) a) OVÚS MěÚ ze 
zákona jinou možnost, než vydat rozhodnutí o odstranění stavby dle § 129 (1) a) SZ. MMR 
samo konstatovalo v rozhodnutí MMR2, že odstranění závad, které představovaly ohrožení 
života a zdraví, stavební úřad nařídil v rozhodnutí ze dne 04.03.2013 č.j. OVUS/765/2013-
1354/2013/Ja, sp. Zn. Výst.80/2013/Ja (které je pravomocné) a opětovně rozhodnutím ze dne 
27.02.2015 č.j. OVÚS/749/2015/Ja, sp. Zn. Výst.746/2015/Ja (které je taktéž pravomocné). 
Jelikož k odstranění závad nikdy nedošlo, tzn. nejen ve lhůtách uvedených v předmětných 
pravomocných rozhodnutích z let 2013 (do 18.03.2013) a 2015 (do 30.03.2015), ale ani do 
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dne vydání napadeného rozhodnutí odvolacího orgánu 03.06.2019 a ani do dnešního dne 
07.06.2019, je naplnění druhé podmínky pro vydání rozhodnutí dle § 129 (1) a) SZ více než 
prokazatelně splněno a vydání rozhodnutí o odstranění stavby dle § 129 (1) a) SZ je nejen 
jediné možné, ale je to povinnost správního orgánu ze zákona (ne možnost, ale povinnost, 
celý § 129 (1)  SZ uvádí imperativ).  

3)   Nezákonný postup odvolacího orgánu v napadeném rozhodnutí, kdy ten namísto 
toho, aby ze zákona potvrdil rozhodnutí dle § 129 (1) a) SZ, avizoval, že bude pro 
eliminaci rizika možného ohrožení osob dávat podnět stavebnímu úřadu. 

SZ jednoznačně a jasně stanovuje zákonný postup při naplnění dvou podmínek dle § 129 (1) 
a) SZ. Přitom odvolací orgán sám potvrdil pravomocně splnění podmínky o ohrožení životu a 
zdraví osob nebo zvířat již před sedmi lety v roce 2012 sp. zn. OÚPSŘ 238/2012-330: 

    
  
Naplnění druhé podmínky pro rozhodnutí § 129 (1) a) SZ (neodstranění závadného stavu 
v určené lhůtě) je taktéž od roku 2013 a opakovaně od roku 2015 na základě nesplnění dvou 
pravomocných rozhodnutí stavebního úřadu zcela jednoznačné a mimosporné. A za této 
situace odvolací orgán v odůvodnění napadeného rozhodnutí namísto potvrzení rozhodnutí 
dle § 129 (1) a) SZ oznamuje, že bude dávat podnět stavebnímu úřadu, aby riziku ohrožení 
zabránil.  Tedy bude dávat podnět k něčemu, co již léta vlastník totálně ignoruje a odvolací 
orgán ho v tom opakovaně a nezákonně podporuje a kryje. To je postup nejen nezákonný, ale 
je to výsměch vůči prvostupňovému správnímu úřadu, který na rozdíl od orgánu odvolacího 
postupuje přesně dle zákona a při neodstranění závad ohrožující život osob nebo zvířat 
vlastníkem uplatňuje zákon v § 129 (1) a) SZ, když ani jinou zákonnou možnost nemá. Je to 
postup od odvolacího orgánu více než cynický, který je výsměchem právu a stavebnímu 
úřadu.     
   
4)   Nezákonný postup odvolacího orgánu napadeného rozhodnutí, kdy ten namísto toho, 
aby ze zákona potvrdil rozhodnutí dle § 129 (1) a) SZ vyzývá město Chrastava k odkupu 
objektu. 

Odvolací orgán velmi dobře ví, že znalecký posudek Prof. Ing. Petra Hájka z roku 2016, mj. 
konstatuje: 
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Odvolací orgán proto ví, že by teoretický kupec, pokud by chtěl mít na daném místě funkční 
objekt, musel by současný objekt zdemolovat a vystavět nový.  Odvolací orgán tak namísto 
naplnění postupu dle stavebního zákona, který při naplnění již výše diskutovaných podmínek 
uzákoňuje jako jediné možné řešení postup dle § 129 (1) a) SZ, se cynicky vysmívá městu 
Chrastava a navrhuje v odůvodnění napadeného rozhodnutí zcela mimo své zákonné 
kompetence městu Chrastava, aby objekt odkoupilo a odstranilo na své náklady. 

5)  Respektování znaleckých posudků by muselo vést odvolací orgán k potvrzení 
rozhodnutí prvostupňového orgánu o odstranění stavby, namísto toho odvolací orgán 
znalecké posudky ignoruje 

Při vědomí toho, že vlastník objektu totálně ignoroval veškeré výzvy k nápravě závad na 
stavbě, musel by i na základě znaleckých posudků z roku 2016 jako takových, potvrdit 
odvolací orgán rozhodnutí prvostupňového orgánu o odstranění stavby. Namísto toho 
znalecké posudky ve vztahu k § 129 (1) a) SZ totálně ignoruje, pokud se o nich zmiňuje, tak 
jen ve vztahu k § 135 (1) SZ, tzn. k otázce, zda budova hrozí zřícením (což ovšem rozhodnutí 
prvoinstančního orgánu nikde netvrdilo).    

Ve znaleckém posudku Prof. Ing. Petra Hájka Csc. je mimo jiné uvedeno:  
„C.3 Posouzení objektu jako celku Na základě provedeného stavebně technického průzkumu 
objektu ubytovacího zařízení Kovák v ulici Nádražní č.p. 617, Chrastava lze konstatovat, že 
objekt jako celek je v havarijním stavu především díky dlouholetému zanedbávání údržby 
objektu. V době provedení místního šetření nebyly shledány poruchy, které by měly vést k 
bezprostřednímu zřícení objektu jako celku. Nebyly zjištěny poruchy od nerovnoměrného 
sedání základové konstrukce. Na základě provedeného průzkumu a dle výše v kapitolách C.1 a 
C.2 uvedených důvodů jsou kompletační i nosné železobetonové konstrukce objektu z hlediska 
zajištění jejich funkčnosti v havarijním stavu. Dochází k odpadávání povrchových vrstev 
vodorovných i svislých konstrukcí vč. zdicích prvků narušeného obvodového pláště, okolí 
objektu ani vlastní vstup objektu není zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob a vzhledem 
k nezajištěným otvorům proti pádu osob z výšky současný stav objektu ohrožuje životy nebo 
zdraví osob ve smyslu §129 odst.1 písm. a) stavebního zákona. Na základě výše v posudku 
uvedených skutečností nelze uvažovat se zachováním kompletačních konstrukcí, které jsou v 
havarijním stavu, k dalšímu využití a v případě snahy o zachování objektu by bylo bezesporu 
nutné je kompletně odstranit a realizovat nové. Nosná železobetonová konstrukce objektu je z 
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výše uvedených důvodů rovněž v havarijním stavu a její zachování bez zásadního statického 
zajištění (zesílení konstrukčních prvků z důvodu minimální pevnosti betonu v tlaku), výměny 
některých dílců (přetížených sutí, zasažených dlouhodobě protékající srážkovou vodou a 
zasažených požárem) a kompletní sanace povrchových krycích vrstev z důvodu karbonatace 
betonu (nutná ochrana stávající výztuže před korozí) je nereálné a neefektivní. Provedení v 
předchozím odstavci specifikovaných sanačních opatření je spíše teoretické, neboť je za 
hranicí ekonomické rentabilnosti sanace nosné železobetonové konstrukce oproti demolici 
objektu a výstavbě objektu nového. V současné době konstrukce objektu díky 284-03/16 
Strana 24 (celkem 25) nezabezpečenému vstupu do bezprostřední blízkosti a vnitřku stavby 
ohrožuje životy nebo zdraví osob. Z důvodu bezpečnosti provozu a pohybu osob v okolí stavby 
a vzhledem k nemožnosti reálně stavbu díky jejímu současnému technickému stavu 
zrekonstruovat je doporučeno nařídit její odstranění ve smyslu §129 odst.1 písm. a) 
stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.“

Posudek Ing. Karla Čapka odvolací orgán vzhledem k § 129 (1) a) SZ sám částečně 
znehodnotil, když 2 ze tří otázek směřoval čistě k § 135 (1) SZ. 
Ohledně třetí otázky znalec uvedl: 

    

Bohužel se úředníci odvolacího orgánu při obhlídce objektu dne 07.05.2019, o které píší 
v odůvodnění napadeného rozhodnutí, nenamáhali do objektu vlézt, poznali by na vlastní 
kůži, co to je ohrožení života např. při nebezpečí pádu při jakémkoli neopatrném kroku 
z vyšších podlaží (při absenci jakéhokoli zábradlí všude v objektu) apod. atd.

6) Při skutečném uvažování okolností případu, tak jak to vyžaduje SZ, by tím spíše, tím 
naléhavěji a tím rychleji již dávno potvrdil odvolací orgán rozhodnutí prvostupňového 
orgánu.  

http://www.chrastava.cz/
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Odvolací orgán v napadeném rozhodnutí zcela nekompetentně a zcela falešně argumentuje 
zásadou proporcionality, když jak již výše uvádíme v bodě 2, navrhuje namísto použití § 129 
(1) a), použití § 137 (1) b), § 139 (1), § 132 (3) c) SZ, přestože ty se vůbec netýkají situace, 
která je v tomto případě, kdy dochází k ohrožení životů a zdraví osob nebo zvířat. 

Dále se odvolací orgán až básnicky rozplývá nad ochranou vlastnických práv, a píše o tom, 
jak je hlavní nerušit: 

Zároveň ovšem odvolací orgán zcela ignoruje, jak vlastník dlouhodobě zcela absolutně 
zanedbává péči o svůj majetek, když samotná budova musela být vyklizena jako ubytovna již 
téměř před 10 roky v lednu 2010 pro naprosto neutěšený stav viz 
http://www.chrastava.cz/2010/kovak-finito.htm a od té doby jen chátrá a chátrá a stav se zhoršuje a 
nařízení prvostupňového orgánu se vlastník jen vysmívá, protože od roku 2013 dobře ví, že 
ho odvolací orgán vždy ochrání. Pro dokreslení postojů vlastníka uvádíme odkaz z prosince 
loňského roku na to, jak se choval vlastník k další své budově na teritorii odvolacího orgánu 
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/magistrat-ubytovna-havarjni-stav-liberec-majitel-pochybeni-
statik_1812051930_ado , a tak se k nim chová i ve Frýdlantě a dalších místech.        

Žádost o vyloučení všech úředních osob odvolacího orgánu a o změnu příslušnosti 
odvolacího orgánu 

Město Chrastava tímto také žádá o vyloučení všech úředních osob odvolacího orgánu dle § 14 
(1) SŘ a v důsledku toho o změnu příslušnosti odvolacího orgánu dle § 131 (4) SŘ.  

Odůvodnění:
1) Rozhodnutí ve věci stavby „Kováku“, o kterém se dá prohlásit, že bylo vydáno v souladu 
s právním řádem vydal odvolací orgán naposledy 19.10.2012. Tímto rozhodnutím zamítl 
odvolání vlastníka stavby proti stavebním úřadem 1. stupně nařízená opatření podle § 135 
odst. 2 SZ.  Všechna další rozhodnutí odvolacího orgánu trpí vadami, jejichž rozsah s každým 
dalším rozhodováním v téže věci narůstá až do té míry, že jsou vydávána rozhodnutí 
jednoznačně nezákonná. Pokud by takové zásahy do správních řízení byly konány osobami 
právně zcela nezpůsobilými, bylo by možné předpokládat, že mohlo jít o omyly. Vzhledem 
k tomu, že tuto činnost vykonávají osoby – držitelé osvědčení o zkoušce zvláštní odborné 
způsobilosti, lze důvodně předpokládat, že důvody a příčiny hromadění nezákonností 
v rozhodování v této konkrétní kauze je nezbytné hledat jinde.  Není pak rozhodné, zda lze 
tyto důvody zařadit ve smyslu § 14 odst.1 SŘ do skupiny „svůj poměr k věci“ nebo spíše do 
skupiny „svůj poměr k účastníkům řízení“ nebo do skupiny „takový zájem na výsledku 
řízení“. Víme, že lidské myšlení je složité. Může jít o určitou umanutost a potřebu prokazovat 

http://www.chrastava.cz/
http://www.chrastava.cz/2010/kovak-finito.htm
http://www.chrastava.cz/2010/kovak-finito.htm
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/magistrat-ubytovna-havarjni-stav-liberec-majitel-pochybeni-statik_1812051930_ado
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v každém okamžiku svou převahu nad domnělým protivníkem. Může jít o pocit vlastní 
výjimečnosti, projevující se nutkavou potřebou zvítězit za každou cenu nad „celým světem“, 
který se nevhodně projevuje k vlastnímu „vnitřnímu světu“ osobnosti.  Může jít o projevy 
nenaplněných osobních životních cílů osobnosti. Této možnosti by odpovídaly určité pasáže 
v odůvodnění nezákonných rozhodnutí, které se vyznačují volným myšlenkovým plutím mezi 
specifickými právními obory a časté opouštění roviny práva správního a stavebního směrem 
k oblasti, prostředkům a procesům práva občanského.

V úvahu připadají u úředních osob formálně dostatečně kvalifikovaných pouze dvě možnosti 
důvodů, ležících mimo rovinu trestněprávní. Prvním důvodem by byla náhlá ztráta soudnosti 
a pokles duševních schopností úředních osob. Takovým jevem by však vzhledem k organizaci 
práce na KULK musel být současně postižen širší okruh úředních osob odvolacího orgánu. 
Tuto možnost lze předpokládat jen obtížně, protože výsledky úřední činnosti této skupiny 
osob v některých jiných kauzách jsou poměrně standardní. Druhým představitelným důvodem 
je pak podjatost ve smyslu § 14 odst.1 SŘ, ač její skutečné odhalení a zařazení může být 
velmi obtížné.

2)  Důvodné podezření na zájmu úředních osob odvolacího orgánu na výsledku řízení. 
Důvodné podezření vzbuzuje výzva uvedená přímo v odůvodnění napadeného rozhodnutí ze 
dne 03.06.2019, aby město objekt odkoupilo, které je ve stylu „my vám demolici nikdy 
nepovolíme, máte jedinou možnost docílit demolice při odkoupení“. Toto podezření navíc 
velmi zesiluje náhlá nabídka prodeje objektu ze dne 27.05.2019 za 10,6 mil. Kč, na kterou 
bylo město upozorněno, viz https://reality.bazos.cz/inzerat/105120347/prodej-bytoveho-
komplexu-v-Chrastave-u-Liberce.php  (je zřejmé, že jakýkoli potencionální jiný zájemce 
nejdéle po prohlídce stavby, neřkuli po prostudování znaleckého posudku, okamžitě uteče).  
Odpověď na otázku, proč by na tomto měli mít úředníci odvolacího orgánu zájem, se přímo 
nabízí.     

Další
Město Chrastava zasílá pro úplnost a dokreslení situace i úřední záznam MP z posledních dní. 

Ing. Michael   C a n o v  
starosta města 

Přílohy:
1) Třetí rozhodnutí odvolacího orgánu o zrušení třetího rozhodnutí o demolici
2) Usnesení RM Chrastava ze dne 06.06.2019
3) Úřední záznam MP ze dne 30.05.2019

Odkazy na rozhodnutí, nařízení, potvrzení a podněty:
03.06.2019 Třetí rozhodnutí odvolacího orgánu o zrušení třetího rozhodnutí o demolici 
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/ku_20190603.pdf
30.01.2019 Opětovné rozhodnutí MMR o zrušení rozhodnutí odvolacího orgánu KÚ LK
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/mmr_30012019.pdf 
23.08.2018 Podnět k novému přezkumnému řízení na MMR
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/podnet_20180823.pdf 
21.08.2018 Opětovné rozhodnutí odvolacího orgánu o zrušení třetího rozhodnutí o demolici
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/ku_20180821.pdf 
22.03.2018 Rozhodnutí MMR o zrušení rozhodnutí odvolacího orgánu KÚ LK
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http://www.chrastava.com/starosta/kovak/rm_20190606.pdf
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/mp_20190530.pdf
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/ku_20190603.pdf
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http://www.chrastava.com/starosta/kovak/mmr_30012019.pdf
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http://www.chrastava.com/starosta/kovak/ku_20180821.pdf
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/mmr_20180319.pdf
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http://www.chrastava.com/starosta/kovak/mmr_20180319.pdf 
30.11.2017 Rozhodnutí ministryně MMR Karly Slechtové o zamítnutí rozkladu majitele
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/slechtova.pdf  
13.07.2017 Usnesení MMR o zahájení přezkumného řízení
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/mmr.pdf 
23.05.2017 Doplněný podnět k přezkumnému řízení na MMR
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/podnet_20170523.pdf 
10.01.2017 Podnět k přezkumnému řízení na MMR
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/podnet_20170110.pdf 
30.12.2016 Rozhodnutí odvolacího orgánu o zrušení třetího rozhodnutí o demolici
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/ku_2016.pdf 
23.06.2016 Třetí rozhodnutí stavebního úřadu o demolici
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/demolice.pdf 
04.12.2015 Rozhodnutí odvolacího orgánu o zrušení druhého rozhodnutí o demolici
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/ovus_2015.pdf 
25.08.2015 Druhé rozhodnutí stavebního úřadu o demolici
 http://www.chrastava.com/starosta/kovak/ovus_2015.pdf 
27.02.2015 Pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu o opakovaném nař. sjednání nápravy
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/ovus_2015_naprava.pdf
10.03.2014 Rozhodnutí odvolacího orgánu o zrušení prvního rozhodnutí o demolici
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/kulk_2014.pdf 
03.01.2014 První rozhodnutí stavebního úřadu o demolici
http://www.chrastava.com/starosta/kovak_2014.pdf 
04.03.2013 Pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu o nařízení sjednání nápravy
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/ovus_2013_naprava.pdf
19.10.2012 Potvrzení odvolacího orgánu o nutných zabezpečovacích pracech
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/plot_ku.pdf 
01.06.2012 Nařízení stavebního úřadu o nutných zabezpečovacích pracech 
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/plot.pdf 

Znalecké posudky:
17.10.2016 Ing. Karel Čapek 
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/capek.pdf 
18.04.2016 Prof. Ing. Petr Hájek CSc. 
http://www.chrastava.com/starosta/kovak/hajek.pdf   
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