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POSKYTNUTÍ INFORMACÍ dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
 

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

úřad (dále jen „stavební úřad MMPr“) 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“) Vám na základě Vaši 

žádosti ze dne 29.07.2021, která byla doručena správnímu orgánu 30.07.2021 sděluje následující: 

 

Ve věci „Novostavby rodinného domu v obci Hradčany“ na pozemcích parc.č.1444 (ostatní plocha) a parc.č. 

1450/2 (orná půda), k.ú. Hradčany ve vlastnictví 

nebyl spis projednán v přestupkovém řízení na základě obligatorních 

skutečností, uvedených již v protokolech z kontrolních prohlídek, konaných na základě podnětů na místě samém 

a taktéž skutečnosti, že společné povolení č.93/2018 ze dne 25.10.2018 nabylo právní moci dne 27.10.2018 a 

stavebníci provedli počáteční práce na novostavbě v dobré víře na základě pravomocného rozhodnutí stavebního 

úřadu. Po prozkoumání předmětného rozhodnutí nadřízeným odvolacím orgánem ve věci domáhání se 

účastenství v řízení a jeho následném zrušení (rozhodnutí nadřízeného orgánu, č.j. KUOK 72652/2019, sp.zn. 

KÚOK/59634/2019/OSR/7350 bylo stavebnímu úřadu doručeno dne 31.07.2019 s doložkou právní moci) 

stavební úřad v roce 2019 i v roce 2020 ve svých vyjádřeních upozornil stavebníky, že stavební práce musí být 

přerušeny do doby nabytí právní moci společného povolení. Povolil však konzervaci rozestavěné stavby 

v souladu s ustanovením § 137 odst.1 písm. g) stavebního zákona na základě vyjádření stavbyvedoucího - 

autorizovaného technika pro pozemní stavby pana  Při opakovaných kontrolních prohlídkách na 

místě stavby nebylo zjištěno pochybení – nedošlo k provádění stavebních prací nad rámec konzervace (nezbytné 

úpravy) předmětné stavby. Dané skutečnosti jsou mj. podrobně rozepsány ve vyjádření č.321/2020, č.j. 

MMPr/122397/2020/KJ, které bylo příslušným referentem vydáno dne 12.06.2020 a zasláno spolu se spisovou 

dokumentací nadřízenému orgánu k projednání.  Část spisové dokumentace týkající se dodatečného povolení 

stavby byla zaslána po právní moci rozhodnutí - dodatečné povolení stavby č.139/2019 ze dne 13.12.2019, č.j. 

MMPr/277643/2019/KJ na žádost nadřízeného orgánu příslušnému soudu k projednání podané žaloby (v tuto 

dobu bez odezvy pravomocného rozsudku v dané věci). Na základě výše uvedeného stavební úřad neshledal 

důvodné a prokazatelné pochybení stavebníků vedoucí k porušení ustanovení stavebního zákona. 
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