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Doručí se stejnopisem žadatelce o informaci do vlastních rukou na dodejku: (na doručovací adresu) 

 

Poskytnutí informace 

 

Vážená paní Bormann, 

dne 08.09.2016 jsme od Vás obdrželi žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ“), konkrétně o vysvětlení 

dle tohoto zákona. Zdejší stavební úřad v poskytnutí informace postupoval dle zákona InfZ a dále pak 

v souladu se směrnicí č. 4/99 o postupu při vyřizování žádostí o poskytnutí informace podle InfZ: 

1) Neznám důvod, proč v případě, že jsem doložila všechny dokumenty, je nyní požadováno 

odstranění přípojek místo zahájení o dodatečné stavební povolení, proč se stavební úřad dožaduje 

uhrazení poplatků za náklady řízení, které jsem již ve stejné věci uhradila 

2) Původní zpráva-projekt-opis: Uvedeno příp. vody samostatně není předmětem dodatečného 

povolení na stavbu RD 

3) El. Vedení není předmětem dodatečného povolení na stavbu RD 

4) Požaduji zrušení odstranění staveb 

5) Žádám aby mi byl sdělen zákon a paragraf, ve kterém p. Zemanová vyvolala řízení o odstranění 

přípojky elektřiny a následně o odstranění přípojky vody 

6) Nekonečná kauza do stavby RD včetně přípojek se vleče 5 let od 19.09.2011, které vzniklo 

vyvoláním žádosti o prošetření manželů Opravilových č. domu 292, Horní Bludovice 

 

Ad 1) 

Dne 14.03.2014 a dne 24.04.2015  bylo zdejším stavebním úřadem rozhodnuto , že máte odstranit stavbu 

elektropřípojky a vodovodní přípojky. V souladu s ust. § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 odst. 1 vyhl. 

520/2005 Sb. Vám byla uložena povinnost uhradit náklady řízení ve výši 1000 Kč v každém řízení zvlášť, 

celkem tedy ve výši 2000 Kč. Vzhledem k tomu, že jste povinnost dobrovolně neuhradila, byla věc 

předána k vymáhání odboru organizačnímu, oddělení správy poplatků, vedené pod spis. Zn: 

MMH/56081/2016. Tímto oddělením jste byla opakovaně dne 21.06. a 13.07.2016 upozorněna na 

nedoplatek. Dne 01.08.2016 jste požádala o splátkový kalendář. Dne 03.08.2016 jste byla vyzvána 

k zaplacení správního poplatku ve výši 400 Kč v souladu se zákonem 634/2004 Sb., který podmiňuje 

vydání rozhodnutí o splátkovém kalendáři. Vzhledem k tom, že nebyl správní poplatek v určené lhůtě 

uhrazen, bylo dne 07.09.2016 rozhodnuto o zastavení řízení o splátkovém kalendáři a bude přikročeno 

k vymáhání. 
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Ad 2)  

Rodinný dům  
Rodinný dům jehož  jste vlastníkem byl povolen stavebním povolením č. 233/2004 pod  č.j. 

SÚ/2271/2004/On ze dne 30.6.2004 vydaným Městským úřadem Frýdek-Místek, stavební úřad (zdroj 

pitné vody studna) 

vedeno řízení o dodatečném povolení stavby SSSÚ/11130/Ze/2013, 20.5.2013 výzva a přerušení             v 

termínu 30.8.2013  nedoplněno 

26.9.2013 přerušeno pro předběžnou otázku – vodovodní a elektro přípojka, do doby vydání 

pravomocných rozhodnutí, 4.10.2013 podání odvolání paní Borrmmann, zasláno nadřízenému orgánu. 

Dne 20.11.2013 vydal nadřízený orgán Rozhodnutí č.j. MSK 146971/2013, kterým napadené usnesení 

zastavení řízení č.j. SSSÚ/11130/2013-22 ze dne 26.9.2014 ruší a věc vrací k novému projednání.   

25.2.2014 přerušeno pro předběžnou otázku – vodovodní a elektro přípojka, do doby vydání 

pravomocných rozhodnutí, podáno 20.8.2014 paní Borrmann odvolání, zasláno nadřízenému orgánu. 

Dne 21.5.2014 vydal nadřízený orgán Rozhodnutí č.j. MSK 57826/2014, kterým odvolání zamítá a dále 

napadené usnesení zastavení řízení č.j. SSSÚ/11130/2013-32 ze dne 25.2.2014 potvrzuje.   

 

Vodovodní přípojka 

9.12.2014 vydáno rozhodnutí nařízení odstranění stavby „přípojka vody“, nabytí právní moci 

30.12.2014- odstranění do 120 dnů, tj. 29.4.2015 včetně, bude zahájen výkon rozhodnutí. 

Ad 3) 

elektropřípojka 

6.6.2013 zahájeno řízení+ jednání na místě, 25.7.2013 seznámení s podklady (žádost o dodatečné 

povolení nepodána) 

dne 7.11.2013 vydal stavební úřad rozhodnutí nařízení odstranění stavby, které nabylo právní moci dne 

14.3.2014. 15.11.2013 podáno odvolání, zasláno 14.1.2014 nadřízenému orgánu, 10.3.2014 vydal 

nadřízený orgán Rozhodnutí č.j. MSK 6717/2014, kterým odvolání zamítá a dále napadené rozhodnutí 

nařízení odstranění stavby č.j. SSSÚ/96574/2012-7ze dne 7.11.2013 potvrzuje.   

 

Vodovodní řád 

v průběhu realizace stavby stavebník tj. paní Borrmann však provedla napojení rodinného domu na zdroj 

pitné vody prostřednictvím vodovodní přípojky s napojením na veřejný vodovodní řád, který byl povolen 

dodatečným povolení dne 18.4.2013 pod č.j.  OŽP/9327/2013-14, zn. OŽP/9327/V-STP/Hl/2013, toto 

rozhodnutí nabylo právní moci dne 12.8.2013. Vodovodní řád byl povolen do užívání vydaným 

kolaudačním souhlasem dne 29.10.2013 č.j. OŽP/77667/2013-4, zn. OŽP/77667/V-KO/Hl/2013. 

 

Ad 4) paní Zemanová  nařídila odstranění předmětných staveb dle ust. § 129 odst. 1 písm. b) stavebního 

zákona, rozhodnutí jsou pravomocná a vykonatelná.. 

Ad 5)Na základě podnětu černých staveb byly stavebním úřadem provedeny kontrolní prohlídky 

předmětných staveb a na jejich základě byla dle ust. § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona zahájena 

předmětná řízení. 

Ad 6) jedná se o konstatování žadatelky a řízení opravdu bylo zahájeno na základě podnětu, jak uvádí 

 

Poučení: 

Pokud nesouhlasíte s vyřízením informace způsobem uvedeným v ust. § 6 InfZ, můžete si podat stížnost, 

písemně nebo ústně § 16a odst. 1,2 InfZ).  

Stížnost se podává u povinného subjektu, Magistrátu města Havířova, a to do 30 dnů ode dne  

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,  
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b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 (§ 16a odst. 3 

Infz). 

 

 

  

 

 

„otisk úředního razítka“ 

 

 

Renata Zemanová          „elektronicky podepsáno“ 

referent stavebního a silničního správního úřadu 

  


