
Dne 20.6.2016 pod spis.zn. 2016/081393/STAV/SU/PR obdržel Magistrát města Přerova, Odbor 

stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad vyjádření k oznámení o zahájení řízení 

o odstranění stavby a dotaz podle zákona č.106/1999 Sb., v platném znění.  

Jedná se o stavbu komínu postaveného ve dvoře rodinného domu č.p.1007 v Přerově, Malá Tratidla 9 

na pozemku parc. č. 3555 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Přerov 

Žadatel v něm uvádí následující: 

„ Jelikož se ve vašem oznámení ze dne 13.6.2016 za navrhovatele řízení označuje majitelka komínu, 

tedy M.Z. a nikoliv my, kteří jsme toto původně navrhovali, pokládáme Vám tímto na základě zákona 

106/1999 Sb. následující otázky: 

1. Paní Z. se připojila k naší původní žádosti o odstranění stavby, nebo podala nějakou svou 

žádost o odstranění stavby? 

2. Proč nás stavební úřad v Přerově neuvádí jako navrhovatele, ale jen jako účastníka řízení?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informace dle zákona č.106/1999 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů 
 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako 

stavební úřad příslušný podle § 13  odst. (1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), k žádosti o poskytnutí 

informace dle zákona č.106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou dne 20.06.2016 podala 

M.V. 

týkající se stavby 

 komín postavený ve dvoře rodinného domu č.p.1007 v Přerově, Malá Tratidla 9 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3555 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území 

Přerov, 

sděluje následující: 

Vaše žádost o odstranění komínu výše uvedeného rodinného domu byla podána dne 25.4.2016 pod 

spis.zn. 2016/055165/SU/PR. Z této žádosti bylo patrné, že se jedná o provedení stavby bez ohlášení 

či stavebního povolení stavebního úřadu a v rozporu s ČSN. Stavební úřad provedl kontrolní 

prohlídku, aby zjistil skutečný stav věci. Na místě samém bylo zjištěno, že výše uvedená stavba byla 

opravdu provedena bez ohlášení či stavebního povolení. Zjištěné skutečnosti Vám byly sděleny 

vyjádřením č.399/2016 ze dne 1.6.2016, ve kterém bylo mimo jiné uvedeno, že stavební úřad zahájí 

řízení o nařízení odstranění stavby. Tímto vyjádřením byla Vaše žádost vyřízena. 

Stavební úřad zahájil řízení o nařízení odstranění stavby pod spis.zn.2016/077432/STAV/SU/PR 

z vlastního podnětu podle § 129 stavebního zákona, kde pomyslným navrhovatelem je vlastník stavby 

provedené bez stavebního povolení či ohlášení, protože jemu se bude případně nařizovat odstranění 

nepovolené stavby. V tomto řízení o nařízení odstranění stavby jste účastníky řízení podle § 129 

odst.10 stavebního zákona, proto Vám bylo zasláno oznámení o zahájení tohoto řízení. Vlastník 

nepovolené stavby má možnost podat žádost o dodatečné povolení stavby, což dnešního dne 

(27.6.2016) učinil. Stavební úřad bude dále pokračovat v souladu s § 129 odst.2 stavebního zákona, 

přeruší řízení o nařízení odstranění nepovolené stavby a povede řízení o dodatečném povolení 

stavby, jehož jste rovněž podle § 109 stavebního zákona účastníkem řízení. 

 

 


