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Sdělení odboru stavebního   
 

Odbor stavební Městského úřadu v Luhačovicích obdržel dne 20.05.2019 Vaši žádost ve věci poskytnutí 
informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Po přezkoumání Vaší žádosti a spisového materiálu k Vašim dotazům sdělujeme : 

1. „Byla provedena kontrola stavebním úřadem na místě samém, pro zjištění zda bylo rozhodnutí 
akceptováno?“ 
Stavebním úřadem byla provedena kontrola na místě samém dne 16.10.2018 a to na  základě 

podání návrhu pana XXX ze dne 03.09.2018 na vydání předběžného opatření na zpřístupnění 

nemovitosti č.p. XXX.  Na místě samém bylo zjištěno, že otevíraná brána i posuvná brána byly 

uzavřeny. Otevíranou bránu majitel pan XXX odřezal i stávající závěsné panty, tuto  bránu prodal 

panu XXX, který navařil panty zpět na ocelové sloupky, ale ze strany svého pozemku, na které 

následně nasadil bránu otevíranou dovnitř svého pozemku. Toto provedl dne 02.09.2018. Pan 

XXX na místě samém tvrdil, že brána není uzamykatelná a že pan XXX si ji může kdykoliv otevřít 

a požadoval pouze, aby brána po otevření byla opět zavřena.  

Stavební úřad na místě samém přítomné upozornil na vykonatelnost rozhodnutí o předběžném 

opatření ze dne 09.08.2018 č.j. MULU -13977/2018/24/HlV, kdy předmětná brána mimo jiné má 

být otevřena do doby pominutí účelu, pro které bylo předběžné opatření vydáno. Toto rozhodnutí 

nemá odkladný účinek. Nejedná se o novou stavbu brány, ale o tutéž otvíranou bránu, na kterou 

bylo vydáno výše uvedené předběžné opatření.  

2. „Oznámil vlastník odstranění dané stavby?“ 
Vlastník stavby stavebnímu úřadu neoznámil odstranění dané stavby (pokud je myšleno 

odstranění posuvné nebo otevírané brány). 

3. „Bylo se stavebníkem vedeno řízení o přestupku a s jakým výsledkem?“ 
Se stavebníkem nebylo ze strany stavebního úřadu zahájeno řízení o přestupku, domníváme se, 

že máte na mysli přestupek týkající se výkonu rozhodnutí o předběžném opatření.  

 
Ing. Vladislav Běhunek 
vedoucí stavebního odboru 
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