MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD


Stavební úřad
468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

Spis.zn.: SÚ-1778 2020/BRYI
Železný Brod, dne: 2.9.2020
Čj.:
SÚ-11656/2020-BRYI-547
Vyřizuje: Bryknarová, tel. 483 333 923, e-mail: i.bryknarova@zelbrod.cz

VÝZVA
K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ PODÁNÍ
Městský úřad v Železném Brodě, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), obdržel dne 30.7.2020 postoupení podání jako věcně a místně příslušný
správní orgán, podání bylo doručeno Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru územního plánování a
stavebního řádu dne 22.7.2020 e-mailem z adresy chabaja@seznam.cz. Městský úřad v Železném Brodě,
stavební úřad shledal, že podání, které podal
chabaja@seznam.cz – osoba, která není známa – doručení veřejnou vyhláškou dle § 25 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb.
(dále jen "podatel"), nemá náležitosti podle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a proto
podatele podle § 37 odst. 3 správního řádu
v y z ý v á,
aby v termínu do
15 dnů od obdržení této výzvy
odstranil tyto nedostatky podání dle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:
- Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v
podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro
doručování podle § 19 odst. 4. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická
osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání
vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a
adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo
podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název
nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou
adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další
náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Iva Bryknarová
vedoucí stavebního úřadu
MěÚ Železný Brod
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Tato výzva musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce a současně zveřejněno
elektronickou formou na internetových stránkách Města Železný Brod ( www.zeleznybrod.cz )
a internetových stránkách obce Zásada.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí výzvy.

Obdrží:
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, IDDS: c5kbvkw
Městys ZÁSADA, IDDS: vsdbzum
e-mail: chabaja@seznam.cz
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Mikešová Pavla
Od: chabaja@seznam.cz
Odesláno: středa 22. července 2020 12:11
Komu: podatelna@kraj-lbc.cz
Předmět: Prověření situace objektu

Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2
podatelna@kraj-lbc.cz
Vážené dámy a pánové.
Žádám o prověření situace objektu v obci 468 25 Zásada, st. 81, údajně č.ev. 67. Toto číslo je na
stavbě a patřičné popelnici viditelně umístěno, (fotografiemi dokumentováno) ačkoliv podle
veřejně přístupných aktuálních údajů v katastru žádné č. popisné či č.evidenční přiděleno není.
Jednalo by se tím o zneužití předpisu o evidenci objektu.
Také žádám o prověřeni, zdali se jedná o černou stavbu /přestavbu / a zdali existuje stavební
povolení k úpravě tohoto objektu ze stodoly na objekt k obytnému účelu a tím související
následovná kolaudace, (stav střechy ten dojem nedělá), která je nutná k udělení povolení k
bydlení. Také daňová situace za "objekt k rekreaci" je jiná, než za "jiný objekt".
Tato stavba je již léta používána k rekreačnímu bydlení majitelů a jejich rodinných příslušníků a
to by bylo tímto pádem neoprávněné.
V případě zjištění nesrovnalostí k tomuto objektu žádám o patřičný zásah z Vaší strany
k ukončení neoprávněného užívání, odstranění nepovolené přestavby a eventuální trestní
postih. Situace je o to horší, ze majitelka uvedeného objektu je sama starostkou jiné obce a ta by
nejlépe měla vědět, jaké povinnosti a předpisy je nutno dodržet. Zákony platí pro všechny
občany stejně bez ohledu na postavení. Myslím, že starosta/ka v našem státě vydělává dost na
to, aby se nemusel/a obohacovat na úkor společnosti.
Také žádám o prověření, v jaké míře se podílelo zastupitelstvo obce Zásady na tomto možném a
letitém " zvýhodnění" mezi "kolegy". Také není jasné, proč celá ta léta zastupitelé obce Zásady
tento stav trpěli a nečinili opatření k nápravě.
Takové privilegované jednání je vůči poctivým občanům pěst do obličeje. O možném úniku
daní ani nemluvě.
Prosím o odpověď i o přijatých opatřeních na výše uvedenou mailovou adresu a jsem s
pozdravem.
Diskrétnost je jistě samozřejmostí.
Občan.
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Parcelní číslo:st. 81 Obec:Zásada [563854] Katastrální území:Zásada [791059] Číslo LV:481 Výměra
[m2]:81 Typ parcely:Parcela katastru nemovitostí Mapový list:DKM Určení výměry:Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba
Budova bez čísla popisného nebo evidenčního:jiná stavba Stavba stojí na pozemku:p. č. st. 81

