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ROZHODNUTÍ
NUTNÉ ZABEZPEČOVACÍ PRÁCE
Výroková část:
Úřad městyse v Okříškách, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), zjistil při kontrolní prohlídce, že stavba

nemovitost č.p. 25
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 37/1 v katastrálním území Brtnička, jejímž vlastníkem je
Ing. Věra Jančeková, nar. 20.7.1982, Leitnerova č.p. 678/4, Staré Brno, 602 00 Brno 2
(dále jen "vlastník"), svým technickým stavem ohrožuje zdraví a životy osob nebo zvířat, není nutné ji
neodkladně odstranit, a na základě tohoto zjištění:
I.

Podle § 135 odst. 2 stavebního zákona

nařizuje
vlastníkovi provedení nutných zabezpečovacích prací:
Kamenná část stavby z jihovýchodní strany bude zabezpečena plachtou tak, aby nebylo možné
vypadávání kamenů. Bude provedeno statické zajištění stavby a zajištění proti zatékání.
Ze zbývající stavby budou odstraněny uvolněné cihly, kameny a dřevěné části.
Pro vstup na sousední pozemek bude stavba zabezpečena tak, aby neohrožovala život osob.
II. Podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 6 odst. 1
vyhlášky č. 520/2005 Sb.

ukládá
vlastníkovi povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou ve výši 1 000 Kč, slovy tisíc korun,
splatných do 15 dnů po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bankovním převodem na účet č.
1524711/0100, VS 27200542.
III. Stanoví podmínky pro provedení nutných zabezpečovacích prací:
1. Nutné zabezpečovací práce budou provedeny nejpozději do 30.6.2020.
2. Provedení nutných zabezpečovacích prací bude oznámeno bezprostředně po jejich dokončení
stavebnímu úřadu.
3. Nutné zabezpečovací práce bude provádět vlastník svépomocí pod vedením odborného stavebního
dozoru.
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Ing. Věra Jančeková, nar. 20.7.1982, Leitnerova č.p. 678/4, Staré Brno, 602 00 Brno 2
Odůvodnění:
Stavební úřad při kontrolní prohlídce dne 22.5.2020 zjistil, že stavba technickým stavem ohrožuje zdraví
a životy osob nebo zvířat tím, že
se nachází v havarijním stavu, vypadávají z ní stavební materiály. Vzhledem k tomu, že zastřešení
bylo též v havarijním stavu, bylo odstraněno, a je nutné provést nové zabezpečení proti zatékání.
Celkový stav stavby není takový, aby ji bylo nutné ji neodkladně odstranit.
Stavební úřad v řízení zjistil, že nařízením nutných zabezpečovacích prací nejsou ohroženy zájmy
chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Nařízenými
nutnými zabezpečovacími pracemi se zamezí ohrožení zdraví a životů osob nebo zvířat.
Podle § 79 odst. 5 správního řádu povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou uloží správní orgán
účastníkovi, který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti. Vyhláška č. 520/2005 Sb. stanoví výši
paušální částky nákladů řízení a výši paušální částky nákladů řízení ve zvláště složitých případech nebo
byl-li přibrán znalec.
Účastníci řízení – další dotčené osoby:
Obec Brtnička
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a
stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 135
odst. 4 stavebního zákona odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Nutné zabezpečovací práce se provádějí podle § 135 odst. 6 stavebního zákona na náklad vlastníka.
O dalších opatřeních, jimiž bude stavba uvedena do řádného a uživatelného stavu, rozhodne stavební úřad
podle příslušných ustanovení stavebního zákona samostatným rozhodnutím.
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