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Sdělení k přípisu Veřejného o chránce práv, . j. KVOP-7290/2020, spis zn.
4390/2019/VOP/JSV ze dne 3. 3. 2020 ve věci podnětu
(dále jen „stěžovatel“), ve kterém stěžovatel namítá
dlouhodobost postupu stavebního ú řadu při roz
nepovolené stavbě
rodinného domu na pozemku parc. .
v k. ú.
kdy stavebníky jsou

Vážený pane doktore,
dne 3. 3. 2020 jsem obdržel Vaši zprávu o šetření ve věci podnětu stěžovatele, ve kterém
stěžovatel namítá dlouhodobost postupu stavebního úřa
ování o nepovolené
stavbě rodinného domu na pozemku parc. č.
v k. ú.
kdy stavebníky jsou
manželé
K Vaší zprávě o šetření se vyjadřuji z pohledu Krajského úřadu Olomouckého kraje (dále
jen „KÚOK“) následovně.
KÚOK obecně s dosavadními poznatky, které jsou obsahem předmětné zprávy, souhlasí.
Pouze si dovolí znovu připomenout skutečnost, že se jedná o velmi složitý případ a to jak
po stránce p
k po stránce věcné (vymezení předmětu řízení), se kterým se
Městský úřad
Odbor stavební navíc musel nově seznamovat.
KÚOK dále k uvedenému dodává, že s ohledem na Stanovisko Ministerstva vnitra
k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu
(vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, v souladu s čl. 5 a 6
ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro území České
republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území

České republiky) nebude v dané věci přijímat v současné chvíli žádné opatření proti
nečinnosti ve smyslu ust. § 80 odst. 4 správního řádu. Ministerstvo vnitra v této souvislosti
doporučuje, aby nadřízené správní orgány omezily nebo odložily postup podle § 80 odst. 4
správního řádu. Vzhledem k omezené činnosti správních orgánů by tyto nástroje nemohly
splnit svůj účel, a jednalo by se proto o nadbytečnou administrativní zátěž, která by
s ohledem na objektivní skutečnosti nepřispěla ke zlepšení faktického výkonu veřejné
správy.
KÚOK na základě Vaší zprávy pouze požádal Městský úřad
Odbor stavební, aby
Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje (dále jen “Odbor SR
KÚOK”) zasílal všechny písemnosti týkající se výše uved
vědomí, čímž Odbor
SR KÚOK může aktivně sledovat postup Městského úřadu
Odboru stavebního a
v případě nutnosti učinit přílišná opatření.
Vzhledem k výše uvedenému považuji Váš shora zmíněný přípis za vyřízený.
S pozdravem

