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INFORMACE č. 6/2019
Městský úřad Brumov-Bylnice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 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“), obdržel Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
svobodném přístupu k informacím“), a to, cit.:
1. Proč stavební úřad neprovedl kontrolní prohlídku na základě podnětu na pozemcích parc.č. 152,
153/2 a 154/1 v katastrálním území Popov nad Vláří, a to v 30 denní lhůtě od podání podnětu a
neinformoval mě o výsledku šetření, o který jsem zažádal, zda bylo zahájeno správní řízení tak,
jak je stanoveno ve správním řádu § 42. (Podle § 42 správního řádu, pokud o to ten, kdo podal
podnět požádá, je správní orgán povinen sdělit mu ve lhůtě 30 dnů, ode dne, kdy podnět obdržel,
že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední, popřípadě že podnět
postoupil příslušnému správnímu orgánu).
2. Žádám o poskytnutí kopie dokumentu protokolu o kontrolní prohlídce podle § 18 zákona
č. 500/2004 Sb., z užívání staveb stojících na pozemku parc.č. 152, 153/2, 154/1 v katastrálním
území Popov nad Vláří.
3. Žádám o vyjádření, zda z výsledku kontrolní prohlídky bylo zahájeno správní řízení?
Na základě posouzené výše uvedené žádosti stavební úřad sděluje:
Ad 1. Opakovaný podnět k prošetření užívání stavby v rozporu s jejím povolením jste podal dne 8.
7. 2019. Stavební úřad na jeho základě opětovně vyzval vlastníka stavby k účasti na další
kontrolní prohlídce a tuto skutečnost Vám Sdělením č. 91/2019 ze dne 8.8.2019 sdělil.
Při kontrolních prohlídkách ze dne 14. 5. 2019 i 27. 8. 2019 bylo zjištěno, že vlastník stavby
plní výzvu stavebního úřadu (na stavbách „přístavba skladu nářadí pro zemědělskou činnost“ a
„přístavba skladu na seno a nářadí“ nejsou prováděny žádné stavební práce a nebylo zjištěno
jejich užívání) a stavby „sklad na seno a nářadí“ a „sklad nářadí pro zemědělskou činnost“
jsou užívány v souladu s vydanými povoleními.
V případě výše uvedených staveb je vedeno řízení o jejich dodatečném povolení, které bylo
zahájeno dnem zahájení řízení o nařízení jejich odstranění, tj. 5. 2. 2019. Tato je skutečnost je
Vám známa – viz poskytnutá Informace č. 2/2019 ze dne 19. 2. 2019.
Ad 2. Anonymizovaný protokol z kontrolní prohlídky ze dne 27. 8. 2019 je součástí této informace.
Ad 3. Ne, stavební úřad neshledal důvod.
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