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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 23.11.2022, která byla doručena správnímu orgánu prostřednictvím 

emailové korespondence dne 23.11.2022, zasílá žádané informace k jednotlivým bodům žádosti: 

1) Oprávněnou úřední osobou provádět veškeré úkony ve správním řízení ve věci vedené pod 

Spis.zn.: 2022/180888/STAV/SU/KJ pro stavbu Rodinný dům č.p. 210 v Přerově VI-Újezdec, ul. 

Hlavní 10 je I

2) Stavební úřad Magistrátu města Přerova provedl kontrolní prohlídku na místě stavby dne 

04.10.2022, které se zúčastnily referentky stavebního úřadu I

3) Při kontrolní prohlídce byly na řešené dvorní části rodinného domu č.p. 210 viditelné praskliny a 

pouhým pohledem nebylo možné posoudit, zda se jedná o praskliny omítky nebo zda zasahují do 

nosného zdiva. V době kontrolní prohlídky nehrozilo odpadnutí žádné části stavby   

4) Na základě výsledku kontrolní prohlídky stavební úřad vydal Výzvu č.50/2022, kterou byl 

vlastník stavby vyzván k doložení posudku vypracovaného oprávněnou autorizovanou osobou (tj. 

autorizovaný statik, autorizovaný inženýr či architekt pro pozemní stavby), ze kterého bude 

zřejmé, zda dvorní část stavby rodinného domu č.p. 210 svým stavem neohrožuje život a zdraví 

osob nebo zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí. V případě, že budou zjištěny závady, bude 

posudek obsahovat návrh opatření, kterými budou zjištěné závady odstraněny. Termín k doložení 

posudku je do 31.01.2023.  

5) Po doložení posudku a na základě jeho závěru stavební úřad stanoví další postup v souladu se 

stavebním zákonem 

6) Proti průběhu jednání nebyly ze strany vlastníka vzneseny žádné námitky  

7) V době konání kontrolní prohlídky nenastaly zákonem stanovené důvody pro zahájení 

přestupkového řízení 

8) Vzhledem k tomu, že se jednalo pouze o emailovou korespondenci, která neobsahovala všechny 

údaje v souladu s §37 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád. Podání bylo učiněno bez zaručeného 

elektronického podpisu a nebylo do 5 dnů potvrzeno písemně, nejednalo se o oficiální podání.  
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V souladu s ustálenou judikaturou soudu (např. rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 

23.09.2009 sp.zn. 9 As 90/2008-70. Podání učiněné prostřednictvím veřejné datové sítě – 

internetu-bez zaručeného elektronického podpisu podle §37 odst.4 správního řádu je úkonem 

způsobilým vyvolat právní účinky jen za podmínky jeho následného doplnění (do 5 dnů) některou 

z kvalifikovaných forem podání, tj. písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky se zaručeným 

elektronickým podpisem, aniž by přitom bylo nutné k takovému doplnění podatele vyzývat.)  

Přesto stavební úřad obsah emailu vyhodnotil jako podnět, kterým se zabýval v souladu se 

stavební zákonem. 

9)  Správní orgán nedisponuje dalšími informacemi 

 

Jelikož se nejedná o mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, správní orgán nevydal oznámení o výši 

úhrady dle §17 odst.1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů. 

  

 

 

 

 

                                                                             

Otisk úředního razítka                                   I

                                                                   referentka oddělení stavebního úřadu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží: 

 

vlastní - ad/a 

 


