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MěÚ Kostelec na Hané
Stavební úřad
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(uvádějte vždy při písemném styku:)

Vyřqzerí anonymrího podnětu k přijetí opatřem proti nečinnosti Stavebrího úřadu
MěU Kostelec na Hané

Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje (dále jen ,,Odbor

SR KÚOK"), byl dne 12. 6. 2018 doručen anonymní podnět ,,většiny občanů Přemyslovic",

k přijetí opatření protí nečinnosti Stavebního úřadu Městského úřadu Kostelec na Hané (dále

jen ,,Stavební úřad Měú") ve věci, vedené pod spisovou značkou KnH-2926/2016/Su.

Odbor SR KÚOK si k prošetření důvodnosti podání vyžádal u Stavebního úřadu MěÚ
příslušný správní spis a stanovisko tohoto stavebního úřadu. Vyžádané podklady Odbor SR

KÚOK obdržel po urgencí dne 26. 7. 2018. Z předloženého spísu bylo zjištěno,- že podnět
k přijetí opatřem proti nečinnosti Stavebrího úřadu MěÚ je důvodný.
Odborem SR KÚOK bylo zjištěno, že pod spís.zn. KnH-2926/2016/Su vyřízoval Stavební

úřad Měú anonymní podnět ze dne 19. 8. 2016, ve kterém je namítáno, že majítelka domu

odstranila bez povolení podstatnou část rodinného
sti podání se Stavební ú:ad MěÚ pokusíl následně

opakovaně provést kontrolní prohlídku (ty se měly uskutečnit ve dnech 6. 1
016, 25. 5. 2017 a 17. 8. 2017). Ze všech kontrolních prohlídek se však

před jejich provedením z různých důvodů omluvila a nezúčastnila se jic

vení tohoto přípísu nebylo anonymní podání vyřízeno a nelze tak než konstatovat,
že Stavební úřad MěLJ je nečinný.

Proto Odbor SR KÚOK vsouladu s ust. § 80 odst. 4 písm. a) stavebního zákona
Stavebrímu úřadu MěLJ přikazuje, aby bezodkladně, nejpozději ve Ihůtě 30 dnů ode
dne obdržení tohoto přípisu, anonymní podnět ze dne 19. 8. 2016 vyřídil.

Stavební úřad MěÚ si především opatří takové podklady, ze kterých bude bez důvodných
ítanému odstranění podstatné části rodinného domu

bez povolení stavebního úřadu a rovněž zda je dán

k provedení řízení o přestupku. Poznamenává se, že

anonymní podání se vyřizuje záznamem učiněným do spisu a že záznam musí shrnovat
všechny skutečnosti, které odůvodňují jeho závěr.

Pokud by Stavební úřad MěÚ měl za to, že v daném případě neúčast

na

kontrolní prohlídce, či znem
něné úřední osobě nebo osobě jí přizvané
na pozemek nebo stavbu
závažným způsobem ztěžuje provedení
kontrolní prohlídky, pak se stanovená Ihůta prodlužuje o dobu, po kterou bude vymáháno
splnění zákonné povinnosti postupem dle ust. § 173 stavebního zákona.

O provedení záznamu do spisu bude Stavební úřad MěÚ bezodkladně písemně informovat
Odbor SR KÚOK.

Tímto považuje Odbor SR KÚOK anonymní podnět za vyřízený.
PřHoha: správní spis Stavebního úřadu MěÚ spis.zn. KnH-2926/2016/Su
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