
Informace o žádosti doručené na městský úřad 

Informace poskytl: 04.09.2019 Ing. Iveta Pochylová, vedoucí odboru stavební úřad MěÚ 
Rýmařov 
Zveřejněno dne: 04.09.2019 
 
Předmět žádosti: 

Žadatel se obrátil na město Rýmařov jako příslušný povinný subjekt dle zák. č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, se žádostí o následující informace: 

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v bodě 1. opatření č. j. MURY 18624/2019 (dále také 
jako „opatření“)“  

a. kdo podal žádost o vydání kolaudačního souhlasu č. 12/11 ze dne 01.03.2011 č. j. MURY 
9105/2011, kdy uvedený kolaudační souhlas nabyl právních účinků, a žádám o kopie 
podané žádosti a soupisu dokumentů ke sp. zn. STU 50480/2010/CEN,  

b. kdo podal žádost o vydání kolaudačního souhlasu č. 2/14 ze dne 08.01.2014 č. j. MURY 
540/2014, kdy uvedený kolaudační souhlas nabyl právních účinků, a žádám o kopie 
podané žádosti a soupisu dokumentů ke sp. zn. STU 36946/2013 KRYK,  

c. kdo podal žádost o vydání kolaudačního souhlasu č. 25/14 ze dne 30.06.2014 č. j. MURY 
18862/2014, kdy uvedený kolaudační souhlas nabyl právních účinků, a žádám o kopie 
podané žádosti a soupisu dokumentů ke sp. zn. STU 7012/2014 KRYK.  

 
Z citovaných kolaudačních souhlasů není zřejmé, zdali o jeho vydání požádal stavebník nebo 
jiná oprávněná osoba.  

2. V návaznosti na skutečnosti uvedené v bodě 2. opatření: 

a. Zdali k umístění odstavných ploch pro parkování dalších cca 40 osobních vozidel 
a dodávkových vozidel do 3,5 t na pozemcích parc. č. 1601, části pozemku parc. č. 
1938/1 a části pozemku parc. č. 1594 v katastrálním území Rýmařov (k. ú. už dále 
„neuváděno“) o celkové výměře cca 734 m2, provedených a užívaných nad rámec 
parkovacích ploch (10 míst + 1 parkovací místo pro imobilní) stanovených v rozhodnutí 
č. 46/10 ze dne 27.07.2010 č. j. MURY 31156, které nabylo právní moci dne 02.09.2010 
(právní moc vyznačena až dne 02.08.2019!), str. 7 citovaného rozhodnutí, bylo vydáno 
rozhodnutí podle ust. § 76 nebo § 80 odst. 1 stavebního zákona,  

b. poskytnutí kopie ověřeného situačního výkresu, který je přílohou citovaného územního 
rozhodnutí č. 46/10 a z něhož bude patrné umístění stavby.  

c. poskytnutí kopie soupisu dokumentů ke stavebnímu spisu pod sp. zn. STU 11499/2010 
CEN.  

3. V návaznosti na skutečnosti uvedené v bodě 3. opatření, jak příslušný stavební úřad 
postupoval ve věci zjištění, že ke stavbě umístěné a provedené na pozemku parc. č. 1595/1, 
evidovaném v druhu ostatní plocha manipulační plocha, nedisponuje žádnými doklady (jako 
stavební dokumentace, územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí), jimiž 
by byl založen tzv. právní stav stavby. Z výkonu dozorové činnosti ve smyslu ust. § 171 odst. 1 
stavebního zákona mu skutečnost existence předmětné stavby musí být dobře známa. 



V daném případě se lze oprávněně domnívat, že se jedná o tzv. „černou stavbu“ a stavební 
úřad má povinnost postupovat podle ust. § 129 stavebního zákona.  

a. zdali stavební úřad postupoval podle ust. § 129 stavebního zákona,  

b. zdali stavební úřad postupoval u předmětné stavby podle jiných ustanovení stavebního 
zákona; v tom případě žádám o informací podle jakých, ve věci odstranění nesouladu 
mezi stavem evidovaným v katastru nemovitostí a skutečným stavem. 

4. V návaznosti na skutečnosti uvedené v bodě 4.:  

a. Jestliže pro odstavné parkovací plochy na pozemcích parc. č. 1602/2, 1603, z části 
na pozemku parc. č. 1604/1, na pozemcích parc. č. 1604/3 a 1604/4 o celkové výměře 
529 m2 nebylo vydáno rozhodnutí o využití území ve smyslu ust. § 80 odst. 1 stavebního 
zákona, zdali bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby ve smyslu ust. § 76 
stavebního zákona. Pokud ano, tak žádám o informaci, kdy bylo vydáno, pod jakým 
číslem jednacím a žádám o kopii takového rozhodnuti opatřené vyznačením právní moci.  

b. V případě, že nebylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby zpevněných parkovacích ploch 
na pozemcích uvedených v předchozí odrážce, zdali stavební úřad postupoval podle ust. 
§ 129 stavebního zákona, tzn. zdali zahájil řízení z moci úřední o odstranění nepovolené 
stavby odstavných parkovacích ploch, které zcela nepochybně byly provedeny a jsou 
k uvedenému účelu užívány, a to subjekty právnickou osobou podnikající panem

a rovněž obchodní firmou AUTO LAŠÁK RÝMAŘOV s.r.o., IČO 
293 85 253, oba sídlem Revoluční 593/26, 795 01 Rýmařov.  

c. poskytnutí kopie ověřeného situačního výkresu, který je přílohou rozhodnutí č. 49/08 
ze dne 08.09.2008 č. j. STU 441/328/2008/Cen/19, které nabylo právní moci dne 
20.09.2008 (právní moc opět vyznačena až 02.08.2019!), a z něhož bude patrné umístění 
všech staveb, uvedených v citovaném rozhodnutí.  

d. poskytnutí kopie soupisu dokumentů stavebního spisu ke sp. zn. STU 441/2008/CEN.  

5. V návaznosti na skutečnosti uvedené v bodě 5. opatření: 

a. kopii ověřeného situačního výkresu v měřítku 1:250, který je součástí rozhodnutí č. 32/17 
ze dne 10.11.2017 č. j. MURY 26710/2017 vedeného pod sp. zn. STU 21807/2017 POP, 
které nabylo právní moci dne 14.12.2017, a z něhož bude zřejmé umístění stavebního 
objektu SO – 06 a jeho rozsah (plocha),  

b. kopii soupisu dokumentů ke shora uvedené spisové značce, které jsou součástí 
stavebního spisu a které byly podkladem pro vydání výše citovaného územního 
rozhodnutí,  

c. kopii soupisu dokumentů ke sp. zn. STU 13297/2019 POP vztahující se k rozhodnutí č. 
7/19 ze dne 19.06.2019 č. j. MURY 14679/2019, kterým byl povolen zkušební provoz 
novostavby mycího centra na pozemcích st. 1607, parc. č. 1608 a 1600/1.  

6. kdy (den, měsíc, rok) byl panem podán podnět na pořízení změny 
územního plánu označený kódem 1.3, když tento požadovaný údaj v obdrženém opatření 
ze dne 13.08.2019 č. j. MURY 18624/2019 nebyl stavebním úřadem uveden.  



7. poskytnutí kopií níže uvedených listin, které jsou nezbytné pro další komplexní posouzení 
věci:  

a. koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Rýmařov, odboru ŽPaRR č. j. MURY 
12445/10, které je součástí spisu sp. zn. STU 11499/2010 CEN,  

b. souhlasu MěÚ Rýmařov, odboru ŽPaRR, orgánu ochrany ZPZ ze dne 04.08.2008 zn. ZPF-
201.1-ŽPaRR/480/2008/BAR, který je součástí spisu sp. zn. STU 441/2008 CEN,  

c. koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Rýmařov, odboru ŽPaRR ze dne 10.07.2008 
sp. zn. OŽPaRR.28464/08, které je součástí spisu sp. zn. STU 441/2008 CEN,  

d. vyjádření MěÚ Rýmařov, odboru územního plánování ze dne 12.03.2008 č. j. MURY 
13042/2008, které je součástí spisu sp. zn. STU 441/2008 CEN,  

e. závazné stanovisko MěÚ Rýmařov, odboru ŽP, orgánu ochrany ZPF ze dne 16.05.2017 č. 
j. MURY 11800/2017, které je součástí spisu sp. zn. STU 21807//2017 POP,  

f. koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Rýmařov, odboru ŽP ze dne 18.05.2017 č. j. 
MURY 12137/2017, které je součástí spisu sp. zn. STU 21807//2017 POP.  

8. zdali ve věci vydání rozhodnutí č. 32/17 ze dne 10.11.2017 č. j. MURY 26710 vedeného pod 
sp. zn. STU 21807//2017 POP bylo vydáno závazné stanovisko orgánu územního plánování 
ve smyslu ust. § 96b stavebního zákona, kdy bylo vydáno, pod jakým číslem jednacím a pod 
jakým pořadovým číslem bylo vloženo do stavebního spisu a do povinného soupisu 
dokumentů uvedené spisové značky. Současně žadatel žádá o kopii uvedeného závazného 
stanoviska.  

 

Poskytnuté informace:  

1.  a. K dokumentu nazvanému Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ze dne 13.08.2019 č.j. 
MURY 18624/2019 je příloha č. 2 – kopie kolaudačního souhlasu č. 12/11 ze dne 
01.03.2011, č. j.: MURY 9105/2011 s vyznačením účinnosti. V prvním odstavci tohoto 
dokladu je text: „stavební úřad obdržel žádost pana 

. Dále v pravém horním rohu tohoto dokladu jsou vyznačeny 
právní účinky dne 01.03.2011.  

b. K dokumentu nazvaném Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ze dne 13.08.2019 č.j. 
MURY 18624/2019 je  příloha č. 3 – kopie kolaudačního souhlasu č. 2/14 ze dne 08.01.2014, 
č. j.: MURY 540/2014 s vyznačením účinnosti.  V prvním odstavci tohoto dokladu je text: 
„stavební úřad obdržel žádost pana  

. Dále v pravém horním rohu tohoto dokladu jsou vyznačeny právní 
účinky dne 10.01.2014. 

c. K dokumentu nazvaném Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ze dne 13.08.2019 č.j. 
MURY 18624/2019 je příloha č. 4 - kopie kolaudačního souhlasu č. 25/14 ze dne 30.06.2014, 
č. j.: MURY 18862/2014 s vyznačením účinnosti. V prvním odstavci tohoto dokladu je text: 
„stavební úřad obdržel žádost pana 



 Dále v pravém horním rohu tohoto dokladu jsou vyznačeny právní 
účinky dne 30.06.2014. 

  

























2.  a. K umístění odstavných ploch na výše uvedených pozemcích nebylo vydáno 
rozhodnutí podle ust. § 76 nebo § 80 odst. 1 stavebního zákona. 
b. Viz příloha 
c.  Viz příloha 

  







3.  a. Stavební úřad nepostupoval podle ust. § 129 stavebního zákona. 

b. Stavební úřad nepostupoval u předmětné stavby podle jiných ustanovení stavebního 

zákona. 

 

4.  a. pro uvedené plochy nebylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby ve smyslu 
ust. § 76 stavebního zákona. 

b. stavební úřad v dané věci nepostupoval podle ust. § 129 stavebního zákona. 

c. viz příloha 

d. viz příloha 

 

  







5. a. viz příloha 

b. viz příloha 

c. viz příloha  

 

 

  













6.  Zmiňovaný podnět byl podán 01.04.2015. 

7.  a. Viz příloha č. 7 a – kopie koordinovaného závazného stanoviska ze spisu STU 
11499/2010CEN 

b. Viz příloha č. 7 b – kopie souhlasu s vynětím ze ZPF ze spisu STU 441/2008 CEN 

c.  Viz příloha č. 7 c – kopie koordinovaného závazného stanoviska ze spisu STU 
441/2008 CEN 

d. Viz příloha č. 7 d – kopie vyjádření ÚÚP ze spisu STU 441/2008 CEN 

e. Viz příloha č. 7 e – kopie závazného stanoviska k vynětí ze ZPF ze spisu STU 
21807/2017 POP 

f.  Viz příloha č. 7 f  -  kopie koordinovaného závazného stanoviska ze spisu STU 
21807/2017 POP. 

 

  













































8. Ve věci vydání rozhodnutí č. 32/17 nebylo vydáno závazné stanovisko orgánu územního 
plánování ve smyslu ust. § 96 b stavebního zákona. 

 

Povinný subjekt vyhověl žádosti v plném rozsahu zasláním požadovaných informací.   

 


