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Vyřízerí podám
námitka nečinnosti Stavebrího úřadu MěÚ Kostelec na Hané

Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru strate
SR KúOK"), bylo dne 12. 6. 2018 doručeno podání
ze dne 7. 6. 2018, které je svým obsahem podněte

Stavebního úřadu Městského úřadu Kostelec na Hané (dále jen ,,Stavební úřad MěÚ") ve
věcech, vedených pod spisovýmí značkamí KnH-1 307/201 5/Ku a KnH-1 280/2016/Šr.

Odbor SR KÚOK si k prošetření důvodnosti podání vyžádal u Stavebního úřadu MěÚ
příslušné správní spisy a stanovísko tohoto stavebního úřadu. Vyžádané podklady Odbor

SR KÚOK obdržel po urgenci dne 26. 7. 2018. Z předložených spisů bylo zjištěno, že
námitka nečinnosti Stavebního úřadu MěÚ je důvodná.
Pod spis.zn. KnH-1 307/2015/Ku a KnH-1280/2016/Šr byl Stavebním úřadem MěÚ ode dne
7. 5. 2015 (ze spisů není zřejmé na základě jaké
vebně technický
stav objektu stodoly a komínu u rodinného domu

Dne 19. 7. 2016

d MěÚ přípís č.j. KoNH 2264/2016, ze dne 15. 7. 2016, kterým vyzval

ve Ihůtě do 31.-10. 2016 ke zjednání nápravy, spočívající v provedení
ně však jíž Stavební úřa-d MěÚ neověřiÍ, zda jím
vydaná výzva bylauposlechnuta.
Proto Odbor SR KÚOK vsouladu s ust. § 80 odst. 4 písm. a) stavebního zákona
Stavebnímu úřadu MěÚ přikazuje, aby bezodkladně, nejpozději ve Ihůtě 20 dnů ode
dne obdržerí tohoto přípisu, ověřil splnění jím vydané výzvy.

Pokud by Stavební úřad MěÚ měl za to, že v daném případě neúčast
kontrolní prohlídce, či znem

na pozemek nebo stavbu

na

vněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané

ávažným 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.

Tímto považuje Odbor SR KÚOK společné podání

e

dne 7. 6. 2018 za vyřízené.
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38, 798 41 , Kostelec na Hané

+ příloha: zapůjčené správní spisy spis.zn. KnH- 1307/201 5/Ku a KnH-1 280/201 6/Šr
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