Odbor právní a organizační
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2020/0047773/PAZU
Spisová značka: 2010/MCBS/2020/0039873/4
Vyřizuje: Mgr. Zuzana Pavlíčková, tel. 542 526 373
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 23.03.2020
Vážená paní

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 04.03.2020
Vážená paní magistro,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 04.03.2020 doručena
prostřednictvím datové schránky Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“).
Vaše žádost byla dne 15.03.2020 doplněna o veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního
zákona a následně byla jako taková ÚMČ BS přijata a posouzena.
V žádosti jste požadovala poskytnutí 6 libovolných rozhodnutí nebo rozhodnutí vydaných
v blokovém řízení nebo příkazů v anonymizované podobě vydaných Stavebním úřadem ÚMČ BS,
na základě kterých byla nepodnikající fyzická osoba nebo nepodnikající právnická osoba uznána
vinnou z přestupku podle ust. § 178 odst. 2 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, které vydal Stavební úřad ÚMČ BS
v posledních 5 letech.
Vámi požadované dokumenty Vám v anonymizované podobě bez osobních údajů a projevů osobní
povahy zasíláme v příloze.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed
Přílohy:
 příkaz ze dne 09.09.2019, č. j. MCBS/2019/0149058 (3 strany)
 příkaz ze dne 18.09.2019, č. j. MCBS/2019/0153153/MINO (3 strany)
 příkaz ze dne 18.11.2019, č. j. MCBS/2019/0189722/KLIC (4 strany)
 rozhodnutí ze dne 06.03.2019, č. j. MCBS/2019/0036820/MINO (12 stran)
 rozhodnutí ze dne 06.09.2019, č. j. MCBS/2018/0152809/MINO (5 stran)
 rozhodnutí ze dne 12.12.2019, č. j. MCBS/2018/0211947/MINO (6 stran)
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Dominikánská 2, 601 69 Bi-iio
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Číslo jednací:

A4CBS/2019/0149058/MINO

K potlání:
Spisová znaěka:
Oprávněná úřední osolia:

Z moci úřediií-

Úřad rm.stské části

města Brn'a,'

Bmo-střed

3200/MCBS/2019/0148958

Mgr. Moiiika Miiiaříkovó, tel.: 542526398

Stavební ďřThd

Dorí'ínikán'ská Ž,"6'Ó1
!, 601 69 BRNO
pracoviíštá:

Menínská 4 "
Ůlénínsgaá-4

('ivěřil dí'íe: ..'....:R'..'..Í'..'Í/.7..'
09.09.2019 Brno

PŘÍKAZ
Úřad iněstské části iněsta Briia. Briio-střéd, Stavební úřad, (dále jeii stavební úřad), jako spr;ivní
orgáii příslušiiý podle ust. S:H 60 a 62 zákona č. 250/2016 sb., o odpovědnosti za přestupky
a řízeiií o nicli (dále jen zákon o odpovědiiosti Za přestupky), ve sinyslu ?ist. § 182 zákona
č. 183/2006 sb., o úzeinním plánování a stavebníin řádu (stavební zákon), sr platném znění
(dále jen stavební zákoii) v řízení o přestupku, který spáchala

(dále obviněná),

rozhodl v so?iladu s rist. § 90 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky takto:
I.
je vinna,

že se úinyslně dopustila přesmpku proti stavebiiíi'im zákoim tíin, že v listopadu 2018 provedla
změmi stavby na Lll.
obec Brno, v níže uvedenén'i
rozsalm. V 1.PP byly odstraiiěiia obě rainena eskalátoru - propojení 1. PP a 1.NP, byly
odstraiiěiiy dělící konstr?ikce, realizována ocelová nosná koiistrukce strop?i (prostor původníl'ío
eskalátoru). V 1 .NP byly doplněiiy části zábradlí - voliiý okraj po odstranění eskalátoru.
Stavební úřad toto zjistil při koiiti'oliií prohlídce konaiié dne 07.02.20l9. Tíinto jednáníín byla
iiapliiěna sk?itková poclstata přestupku podle ?ist. F:? 178 odst. 2 pístn. d) stavebnílío zákona, podle
I]ěll07. fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako stavebiiík dopustí přestupku
tím, že v rozpor?i s F3 108 provede zn'iěmi stavby bez stavebního povolení nebo společného
povolení nebo veřejiiopráviií smlouvy anebo oznáineného cei-tifikátci a?itoi'izovaného inspektora.
II. Za tyto l?ířest?ipky se podle ?ist. § 178 oclst. 3 písn-+. c) stavebiiího zákona ukládá pokuta
ve výši 35 000 Kč slosry: třicet pět tisíc korun českýclí.
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III. Stavebiií úřad v sorilaclu s ?ist. S:? 46 odst. 2 zákona o odpovědiiosti za přesttipky stanov?ije
Ihioitu pro zaplacení polcuty

do 30 drrů od xiabytí právní moci tohoto rozbodnutí.

Účastníkem řízeiií v so?iladii s ust. 8, 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 sb., správní řád
sr platnéin ziiění (dále jeii správní řád) a podle rist. § 68 zákona o odpovědiiosti za přestripky je
Odůvodnění

Stavebiií úřad provedl dne 07.02.2019 koi"+trolní prolilídku stavby na Lll.
obec Briio, kde bylo z?jištěno, že v listopadu rok?i 2018 provedla obviněná
změim výše ?ivedeného objekt?i v iiíže uvedeném mzsa}m. V 1.PP byly odstraněna obě rainena
eskalmor?i - propojení 1. PP a I.NP, byly odstraněny ClělíCí konstrukce, realizována ocelová
nosná konstrukce stropu (prostoi- původnílío eskalátoru). V l .NP byíy doplněny části zábradlí volný okraj po odstranění eskalátoi-?i.

Správní orgán zvážil všechny důkazy a dospěl k závěru, že obviněná svýin jednáiiíin iiapliiila
všechny ziiaky skutkové podstaty přest?ipk?i podle ?ist. § 178 odst. 2 písi'i'i. d) stavebního zákoiia,
podle iiě}iož fyzická, pi'áviiická iiebo poíjnikající fyzická osoba se jako stavebník dopustí
přestupk?i tíin, že v rozporu s § 108 provede změim stavby bez stavebiiího povolení iiebo
společnélio povolení iiebo veřejiioprávní smloiivy aiiebo oz+iáineného certifikátu acitorizovaiiého
iiispektora.

Vzhledem k toimi, že není poclíyb o toin, že obviněiiá se přestupku dop?istila 21 VěC iiebyla
vyřízena příkazem iia inístě, vydal správní orgán příkaz o ?iložení výse ?ivedeného správního
trestu.

Podle ust. S:, 15 zákoi'ia o odpovědnosti za přestupky se kodpovědnosti fyzické osoby
zapřestupek vyzaduje zavinění. Přestupek je podle ?ist. § 15 odst. 2 písm. b) zákoiia
o odpovědnosti za přestupky spáclián úinysliíě jestliže pachatel věděl, že svýin jednáním ínůže
porušit nebo ohrozit zájein chráněný zákonem. a pro případ, že jej poruší nebo ohrozf, s tím byl
srozun'iěn. Obviiiěná tíin, že provedla změmi stavby bez stavebnílío povolei'ií, které tato ziněna
podle stavebního zákona vyžadovala a vzhledem k obecně platné zásadě, že neznalost zákoiia
neomlorivá, dopustil se úmyslnélio jednání v rozporu se stavebním zákonem.

Odpovědnost fyzické osoby za přest?ipek zaniká (miino důvody uvedeiié v taxativiiím výčtu
v ?ist. § 29 zákona o odpovědiiosti za přestupky) uplyi'iutíin l:iroinlčecí doby podle cist. S; 30
zákona o odpovědnosti za přestupek. Proinlčecí doba čiiií dle hist. § 30 zákona o odpovědnosti
za přestupky 3 roky, jde-li o přestupek, za který zákoi"i stanoví sazbu pok?ity, jejíž horní líraiiice
je alespoň 100 000 Kč. Proi'iqlčecí doba pocíná běžet u dnein následujícím po dni, kdy došlo
k přest?ipku, obě zákonein stanovené ?hůty byly zachováiiy.

Za tento přest?ipek Ize dle ust. F§ 178 odst. 3 písm. c) stavebníl'io zákona ?iložit pokut?i do výše
500 000 Kč. Při určení výměry správnflio trestu stavební úřad přililédl k dčivodům ?ivedeným
v rist. § 37 zákona o odpovědiiosti za přest?ipky zejména k povaze a závažiiosti přesti?ipku,
k přitěžujícíi'n a polelič?ijícím okolnostein a k osobiiíin a majetkovým pomět'čim obviněnélio. Při
hodiiocení povahy a závažnosti přestupku stavební úřad vyclíázel z toho, že skutkové podstaty
přest?ipkči jsori rozděleny do několika sk?ipin podle závažnosti protiprávnílio jednání. Změna
stavby bez stavebního povolení vy:žadovaného stavebi"iíin zákoi'iein iiáleží mezi skrípinu
přest?ipkči, za néž ?ze ?iložit pokuthi do 500 000 Kč.
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Stavební úřad zko?míal i osobní a ina,jetkové poiněry obviněné a bylo z.3išténo, že vlastní několik
nemovitostí, mezi nimiž je i budova
Bl'llO, která je obcliodní pasáží. V obchodní pasáží se
iíachází několik provozosren, které slo?i;)Eí k podnikói'ií, t?idíž je zřejiné, že obviněná má příjeín

z pronájími obchodi"iích prostorťi a restahirace. Dále by]o zjištěno, že iiení vedena sr insolvenčním
i:e?jstříku jako dl?ižník. Obviněiiá se aiigažuje v akciové společnos
jako
inístopředseda představenstva se základním kapitálem 35 860 000 Kč a v akciové společnosti
jako inístopředseda představeiistva se základníin kapitáleín í 0 000 000 Kč.
Vzhledein k výše rivedené+nu stavebiií úřad došel k závěru, že pokhita iieiná pro obviiiěno?i
likvidační charakter.

Vzhledein kvýše rivedeiiýin skutečiiostem vyiněřil stavebiií úřad pok?itu, je3íz výše byla
vyiněřena v dolní liranici zákoiiei'iq stanovei"iébo i'ozpětí sazby. Stavebiií úřad má za to, že pokuta
ovlivní obviiiěného iiatolik, že se v budo?icim stejného nebo po«lobného přestí?ípku nedopustí

a výše pok?ity je přiměřená z hlediska preveiice i represe. Vzhledem k zákonem stanovené výši
až do 500 000 Kč xiebylo možné uložit pokutu nižU než byla stavebníín úřadem uložena.
Vydáiií příkazu je prvníin úkonein v řízeiií, takže podle íist. § 150 odst. 4 správního řádí?í v něm
nelze ?iložit povinnost iiahradit náklady řízení. Lličitu kpliiění povinnosti uhradit pokutu
stanovuje stavební úřad v sorilad?i s ?ist. § 46 odst. 2 zákoiia o odpovědnosti za přestupky.

Potičeiíí

Obvii"iěný inůz.e proti příkazu podat do 8 dnů ode dne jelio dor?ičení odpor zdejšínm sprásrnísms

orgáim, t.j. Úřadu iněstské části iněsta Brna, Bri'io-střed, Stavební úřad, Měnínská 4 601 92 Brno.
Včasným podáníin odporu se příkaz r?iší a správní orgán pokrač?ije v řízení. Lhůty pro vydáiií
i:ozliodiiutí začínají znovu běžet dnein podání odpor?i. Zpětvzetí odporu není přípustné. Příkaz,
proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravoinocným a vykonatelným rozhodímtím.
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Odbor územního řízeiií a stavebního řádu - Stavební úřad

Dominikánská 2, 601 69 Btno
Pracoviště: Měnínská 4, 601 92 Brno
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Úřad městské část.i města Brna,

Číslo jednací:

MCBS/2019/0189722/KLIC

Spisová značka:
Oprávněná úřední osoba:

JUDr. Claridia Klíinová, tel.: 542526405

Brno-střed
Stavební úřad

0189698/2019

Dominikánská 2, 601 69 BRNO
pracoviště: Měnínská 4
Ověřil dnq: ..
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Brno 18.11.20
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PRIKAZ

Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Stavební úřad (dále jen stavební úřad), jako správnf
orgán příslušný podle ust. § 60 a 62 zákona č. 250/2016 sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, (dále jen zákon o odpovědnosti za přestupky), ve smyslu ust. § 182 zákona č.
183/2006 sb., o územn?fin plánovánf a stavebn?ím řádu (stavební zákon), v platném znění (dá?le
jen stavebnf zákon) v řízení o přestupku, který spáchal

(dále jen obviněný),
rozhodl v souladu s ust. § 90 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky takto:

I.

je
v i n e n,

ze se úmyslně dopustil přestupku proti stavebnfmu zákonu tím, že jako vlastník stavby na ul.

obec Brno zrealizoval změnu yýse u'vedené

stavby nástavbou a stavebními úpravami bez územního rozhodnutí (územru'ho souhlasu) a
stavebního povolení v tomto rozsahu: nově umístěny vstupní dveře v severovýchodní stěně výše
uvedeného objektu a rozšíření střešní nástavby jihovýchodmm směrem. Tuto skutečnost stavební
úřad zjistil při kontrolní prohlídce dne 26.02.2019. Tímto jednáním byla naplněna skutková
podstata přestupku podle ust. § 178 odst. 2 písm. d) stavebního zákona, podle kterého fyzická,
právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako stavebnflc dopustí přestupku ffm, že v rozporu s
§ 108 provede změnu stavby bez stavebn:ího povolení nebo společného povolení nebo
veřejnoprávní smlouvy anebo oznámeného certifikátu autorizovaného inspektora.

II. Za přestupek dle ust. § 1.78 odst. 2 písm. d) stavebniho zákona ukládá stavební úřad dle ust. §
178 odst. 3 písm. c) stavebnffio zákona pokutu

Č.j. MCBS/2019/Ol897227KLlC
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ve výši: 20 000,- Kě slovy: dvacet tisíc korun ěeských

nI. Stavebnf úřad v souladu s ust. § 46 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky stanovuje
následujííj 1M'itu pro zaplacení pokuty
do 30 dnů po nabytí právní moci tolioto rozlíodnutí.

Účastníkem řízení v souladu s ust. § 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 sb., správní řád
v platném znění (dále jen správní řád) a podle ust. § 68 zákona o odpovědnosti za přestupky je

Odůvodnění

Dne 26.02.2019 stavební úřad vykonal kontrolní proMdku stavby na ul.

obec Brno a zjistil-, že obviněný zrealizoval změnu výše uvedené

stavby nástavbou a stavebními úpravami bez územm'l'io rozhodnutí (úzeimuTho souhlasu) a
stavebnfl'io povolení v tomto rozsahu: nově umfstěny vstupní dveře v severovýchodní stěně výše
uvedeného objektu a rozšfření střešní nástavby jihovýchodnínn směrei'n.

Správní orgán zvážil všechny důkazy a dospěl k závěru, že obviněný svým jednánfm naplnil
všechny znaky skutkové podstaty přestupku podle ust. § 178 odst. 2 písm. d) stavebního zákona,
podle kterého fyzická, právnická nebo podnikajícf fyzická osoba se jako stavebm'k dopustí
přestupku tím, že vrozporu s § 108 provede změnu stavby bez stavebnfho povolení nebo
společného povolení nebo veřejnoprávní smlouvy anebo oznáineného certifikátu autorizovaného
inspektora.

Vzhledem ktomu, že není pochyb o tom, že obviněný se přestupku dopustil a věc nebyla
vyřízena příkazem na rnfstě, vydal správní orgán příaz o uloženf výše uvedeného správního
trestu.

Podle ust. § 15 zákona o odpovědnosti za přestupky se kodpovědnosti fyzické. osoby
zapřestupek vyžadiije zavinění. Přestupek je podle ust. § 15 odst. 2 pfsm. b) zákona
o odpovědnosti za přestupky spáchán úmysliiě jestliže pachatel věděl, že svým jednáním může
porušit nebo ohrozit zá5em chrám3ný zákonem, a pro případ, že 5ej poruší nebo ohíozf, s tím byl
srozuměn. Obviněný zrealizoval změnu stavby nástavbou a stavebnfríni úpravami bez územního
rozhodnutí (územního souhlasu) a stavebm'ho povolení v tomto rozsahu: nově umístěny vstupní
dveře vseverovýchodní stěně výše rivedeného objektu a rozšfření' střesnf nástavby
jihovýchodním siněrem. Vzhledem k obecně platné zásadě, že neznalost zákona neoinlouvá,
dopustil se úmyslného jednání v rozporu se stavebním zákonem.

Odpovědnost fyzické osoby za přestupek zaniká (mimo důvody uvedené v taxativníni výčtu
v ust. § 29 zákona o odpovědnosti za přestupky) uplynutím promlčecí doby podle ust. F3 30
zákona o odpovědnosti za přestupek. Promlčecf doba ;5iní dle ust. :§ 30 zákona o odpo'srř=dnosti
za přestupky 3 roky, jde-li o přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice
je alespoň 100 000 Kč. Zákonem stanovei'iá lhůta byla zachována.

Za přestupek dle ust. S, 178 odst. 2 písm. d) stavebního zákona lze dle ust. 178 odst. 3 písm. c)
stavebního zákona uložit pokutu do výše 500 000 Kč. Nenf však ponecháno na vůli stavebmho
úřadu, zda toho, kdo se přestupku dopustil, potrestá pokutou, ale je jeho úřední po'vinností
pokutu uložit.

č,3. MCBS/2019/Ol 89722/KLIC
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Při určení výměry správního trestu stavební úřad přihlédl k důvodům uvedeným v ust. :g 37
zákona o odpovědnosti za přestupky zejména k povaze a závažnosti přestupku, k přitěžujícím
a polehčujícfm okolnostem a k osobním a majetkovým poměíům obviněného. Při hodnocení
povahy a závažnosti přest?ipku stavebiií úřad vycházel z toho, že skutkové podstaty přestupkíí
jsou rozděleny do několika skupin podle závažnosti protiprávm'ho jednání. Realizace změny
stavby bez společného povolení náleží mezi skupinu přestupků, za ně;E lze uložit pokutu do
500 000 Kč. Stavební úřad zkoumal i osobnf a majetkové poměry obviněného a došel k závěru,
že pokuta nemá pro obviněného likvidační charakter.
Vzhledem kvýše uvedeným skutečnostem vyměřil stavební úřad pokutu, jejíž výše byla
vyměřena v do?lní l'iranici zákonem stanoveného rozpětf sazby. Stavebm úřad má za to, že pokuta
ovlivní obviněného iiatolik, že se v budoucnu stejného nebo podobného přestupku nedopustí
a výše pokuty je přiměřená z hlediska prevence i represe. Vzhleden-i k zákonein stanovené výši
až do 500 000 Kč nebylo možné uložit pokutu nižší, než byla stavebnfm úřadem uložena.
Vydání příkazu je prvním úkonem v řízení, tak;že podle ust. 'g 150 odst. 4 správríího řádu v něm
nelze uložit povinnost nahradit náklady řízení. Lhůtu kplnění povinnosti ul'iradit pokutu
stanovuje stavební úřad v souladu s ust. § 46 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky.

Pouěení

Obviněný inůže proti příkazu podat do 8 dnů ode dne jeho doručení odpor zdejšímu správnímu

orgánu, tj. Úřadu městské části města Brna, Bri"io-střed, Stavebního úřadu, Měnínská 4, 601 92
Brno. Včasným podámm odporu se příkaz ruší a správní orgán pokračuje 17 rízení. Lhůty pro
vydání rozhodnutí začínají znovu bězet dnem podání odporu. Zpětvzetí odporu není přípustné.
Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelnýín rozhodnutím.
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JťJDr. Claudia Klímová

oprávněná úřední osoba
(> 333 .cp
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Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu
městské části města Brna, Bnio-střed, bankovní spojení:
Komerčnf banka, a. s., č. ú.:OOO043-8206670217/Ol 00
částka: 20 000,-Kč
variabilní symbol: 1080800072
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Odbor územiiílio řízení a stavelmího řádu - Stavební úřad

Dominikánská 2, 601 69 Bl-110
Pracoviště: Měiiínská 4, 601 92 Brno

Toto ro:

'fivnr moa

drie ...,í

Číslo jednací:

MCBS/2019/0153153/MINO

K liodání:
Spisová ziiaěka:
Oprávněná úřední osoba:

Z moci úřední
3200/MCBS/20].9/0152626

Mgi'. Monika Miiiaříková, tel.: 542526398

(Had rííěstské částítí m, ěsta E3rna,
Bmo-ěŤřed
.Slav7=bnt (iřad

Dominikári'slJá- 2a,"60la 'é9 BFINO
štěa Í'!ěnínská-4
pracoviště;,
4ů 7č,)('-Y
íor«
Ověřil drie: ,,4;.j'C:.'4(:}4o'
18. 09.2019 Briio

PŘÍKAZ
Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Stavební úřad, (dále jei'í stavební úřad), jako správiií
orgán přísl?išiiý podle rist. § 60 a 62 zákoiia č. 250/2016 sb., o odpovědnosti za přestupky
a řízeiií o iiich (dále jen zákoii o odpovědnosti za přestupky), ve sinyslu ust. 8, 182 zákoiia
č. 183/2006 sb., o územníin plánování a stavebníin řádu (stavební zákon), v platném Zllěllí
(dále jeii stavební zákon) sr řízení o přest?ipk?i, který spáchala

(dále obviněná),

rozhodl sr so?iladu s ust. S, 90 odst. 1 zákona o odpovědiiosti za přestupky takto:
I.
)e Vlllna,

že se úmyslně dopustila přestupku proti stavebnímu zákonu tím, že v úiioru 2019 provedla
změnu stavby na ul
obec Brno, v níže
uvedenéi'n rozsahu. Zvětšeiíí otvor?i balkoiiových dveří ve dvorní fasádě - proběhlo vybourání
parapetů v nosiié obvodové stěiiě dornu ve všech podlažích objektu u stávajíc'ích balkónů.

Úpravy dveřních otvorů v nosných viiitřních stěnácli dormi - osazení iiových překladťi
v jednotlivých bytech - převážně vstupy do budoucích koupelen z důvodu úpravy velikosti
otvorů pro dveře.
Stavební úřad toto zjistil při koiitrolní prolilídce konaiié dne 26.08.2019. Tíinto jednáním byla
naplněiia skutková podstata přestupku podle ust. Fs 178 odst. 2 písm. d) stavebního zákona, podle
iiěhož fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako stavebník dopustí přestupk?i
tnn, že sr rozporu S '$ 108 provede zi'něiiu stavby bez stavebního povolení i'iebo společného
povolení nebo veřejnopráviií sinlo?ivy anebo oznáinenél'io certifikát?i a?itorizovaného inspektora.

II. Za tyto přestupky se podle ?ist. S, 178 odst. 3 písm. c) stavebiiíbo zákona ukládá pokuta
ve výši 35 000 Kě slovy: třicet pět tisíc korun českých.
III. Stavební úřad v soulad?i s rist. § 46 odst. 2 zákoiia o odpovědnosti za přest?ipky stanovuje
Ihčit?i pro zaplacení pokuty

do 30 dnů od nalyytí právní inoci tolioto rozbodmití.

slí'. 2
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Účastníkerp řízení v soqlad?i s ?ist. Fs 27 odst. l písín. b) zákoiia č. 500/2004 sb., správní řád
v platiiéin znění (dále jen správiií řád) a podle ?ist. § 68 zákoiia o odpoyědnosti za přestupky je

Odůvodnění

Stavební úřad provedl dne 26.08.2019 kontrolní prohlídkhi stavby na ?il.
obec Brno, kde bylo zjištěno, že v únoru rok?i 2019 provedla obviněná
ziněmi výše uvedeného objekt?i v níž.e rivedeném i-ozsah?i. Zvětšení otvorii balkonových dveří ve
dvorní fasádě - probělilo vybourání parapetů v nosné obvodové stěně domii ve všech podlažfch

objektu u stávajících balkóníoi. Úpravy dveřnícli otvorů v i"iosnýclí vnitřních stěnách domu osazení nových překladů vjednotlivých bytech - převážně vstupy do budoucích koupelen
z důvodu úpravy velikosti otvorů pi'o dveře.

Správní orgáii zvážil všecliny důkazy a dospěl k závěru, že obviněná svýn'i jednát"íím íiaplnila
všechiíy ziiaky skutkové podstaty přestupku podle ust. S, 178 odst. 2 písm. d) stavebního zákona,
podle 1]ěllOž fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako stavebník dopustí
přestupku tím, že v rozpom s § 108 provede změmi stavby bez stavebního povolení nebo
společnélio povolení i"iebo veřejiioprávní sinlo?ivy anebo oziiámeiiébo certifikátu autorizovaného
inspektora.

Vzhledem k tom?i, že iiení pochyb o tom, že obviněná se přestupku dopustila a věc nebyla
vyrízena příkazein na místě, vydal správní orgán příkaz o ?iloženf výse rivedeného správní'ho
trest?i.

Podle ust. § 15 zákona o odpovědiiosti za přestupky se kodpovědnosti fyzické osoby
zapřest?ipek vyžad?ije zavinění. Přestupek je podle ust. F:3 15 odst. 2 písm. b) zákona

o odpověanosti za přestupky spácl'íán úinyslně jestliže pachatel věděl, že svým jednáním může
porušit iiebo ohrozit zájem chráněný zákonem, a pro případ, že jej poruší nebo ohrozí, s tím byl
srozuměn. Obviněná tím, že provedla změim stavby bez stavebního povolení, které tato změna
podle stavebního zákona vyžadovala a vzl'iledem k obeciiě platné zásadě, že neznalost zákona
neomlouvá, dopustil se úmyslného jednání v rozporu se stavebním zákonem.

Odpovědnost fyzické osoby za přestupek zaniká (i'niino důvody uvedené sr taxativním výčtu
v ust. S,, 29 zákona o odpovědnosti za přestripky) uplyiiutím promlčecí doby podle ust. § 30
zákona o odpovědnosti za přestupek. Promlčecí doba činí dle ?ist. § 30 zákona o odpovědnosti
za přestupky 3 roky, jde-li o přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice

je Álespoň 100 000 Kč. Promlčecí doba počíiiá běžet u dnem následujícím po dni, kdy došlo
k přestupk?i, obě zákonein stanovené lhůty byly zachovány.

Za teiito přestripek ?ze dle ust. 'S 178 odst. 3 l)íSl]l. C) stavebiiího zákona uložit pokutu do výše
500 000 Kč. Při určei'ií výiněry správního trestu stavební úřad přihlédl k důvodůín uvedeným
v ust. § 37 zákona o odpovědnosti za přestupky zejinéna k povaze a závažnosti přestupku,
k přitěž?ijícím a polehčujícím okoliiostein a k osobiiíii"i a inajetkovým poměríoíín obviněného. Při
bodnocení povahy a závažnosti přestupk?i stavební úřad vycházel z toho, že skutkové podstaty
přestupků jsou rozdělei'iy do několika skupin podle závažnosti protiprávního jednání. Změna
stavby bez stavebního povolení vyžadovaného stavebním zákonem náleží mezi skupinu
přestupkčí, za něž ?ze riložit pokutu do 500 000 Kč.

Obviiiěná se angažuje v obchodní společnosti
., která se zabývá dle výpisu z
obchodiiího t'ejstřík?i koupí zboží za účelein jeho dalšího prodeje a prodej, dále vydavatelství a
iiakladatelství a činností ekonoí'iíických a organizačnícli poradcči jako jednatelka, stavební úřad
tedy vychází z toho, že obviněná míS příjein i z této činnosti. Stavební úřad zkoumal i osobní a
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inajetkové poměry obviiiěné a bylo zjištěiio, že vlastní několik nemovitostí, mezi nin'úž je i
bridova

, Brno. Uvedený dťim je bytovýin domein s celkem 5 byty, s ohledem na

bydliště obviněné ?ze předpokládat, že má příjem z jejich pronájiníoí. Dále bylo zjištěno, že není
vedena v iiisolveiičníin rejstřík?i .iako dlužník. Vzliledem k výse ?ivedenému stavební úřad došel
k závěru, že pok?ita nemá pro obviněno?i likvidačríí charakter.
Vzhledem kvýše uvedeiiýin skutečnosten-i vyiněřil stavební úřad pokutu, 5e5í'ž výse byla
vyměřeiia sr dolní hranici záko+iem stanoveiiél-io rozpětí sazby. Stavebníí úřad má za to, že pokuta
ovlivní obviiiěiiou natolik, že se sr brido?icnu ste?jného iiebo podobnébo přestupku nedopustí

a výše pok?ity je přii'i-iěřená z lilediska prevence i represe. Vzliledein k zákonem staiiovené výši
až do 500 000 Kč nebylo možné ?iložit pokuui nižší, než byla stavebníi'i'i úřadein uložena.
Vydání příkaz?i je prvi'iím úkoiiein v řfzenf, takže podle ?ist. § 150 odst. 4 správního řádu V l'lělll
nelze ?iložit povinnost nal'iradit náklady řízení. Ll'n:'íu kplnění povinnosti uhradit pokutu
stanovuje stavební úřad v souladri s ust. íS 46 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky.

Po?iěení

Obviněiiý může proti příkazu podat do 8 dnči ode dne jeho doručení odpor zdejšírrui správnínm

orgánu, tj. Úřadu-iněstmé části iněsta Brna, Brno-střed, Stavební úřad, Měnínská 4 601 92 BIIIO.
Včasiiýin podáníin odporu se příkaz ruší a spróviií orgáii pokračuje v řízení. LhíŇíty pro vydání
rozhodnutí začínají znovu běžet dnen'i podái'ií odporu. Zpětvzetf odporu není přípustné. Příkaz,
proti něi'nuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.
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Mgr. Moiiika Minaříková
oprávněná úřední osoba
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Pok?ita je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právi"ií inoci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu
iněstské části města Bi'iia, Brno-střed, baiikovní spojení:
Koi'iqerční baiil'a, a. s., č. ú.:OOO043-820667021 7/Oi00
Variabilní syinbol: 1080800068.
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ROZHODNUTÍ

Úřad městské části města Brna, Bi-no-střed, Stavební úřad (dále jen stavební úřad), jako správiií
orgán příslušiiý podle ust. § 60 a 62 zákoiia č. 250/2016 sb., o odpovědnosti za přestupky
a řízeiií o nich (dále jen zákoii o odpovědiiosti za přestupky), ve smyslu ust. § 182 zákona
č. 183/2006 sb., o úzeinním plánováiií a stavebiiíin řádu (stavební zákon), v platném zněiií
(dále jen stavebiií zákon) v řízení o přestupku, který spáclial

(dále obviněný)

rozhodl takto:

I.
je vineii,

že se úinyslně dopustil přestupk?i proti stavebnímu zákoím tím, že v rozpor?i s F:3 108 stavebního
zákona provedl změnu objektu
obec Brno, a to
v tomto rozsahu: Byla provedena hrubá stavba nástavby 5. NP (původiiě 3 nadzeinní podlaží,
podkroví a 1 podzemní podlaží) zakončená plochou střechou, obsahující 2 rozestavěné bytové
jediiotky o velikosti 2+1 se sociálním zázemíin. Dále byla provedena přístavba výtahové šachty
(účel vymezen dle vyjádřeiií vlastiiíka objektu) do dvorní části, ?imístěná na pozemku
obec Briio a ukončená ve výšce zastřešeiií 5. NP s výst?ipem na mezipodestě
inezi 4. a 5. NP. Na hranici stavebního pozemku
obec Brno se
sousedníi'n pozemkein
obec Brno bylo provedeno nastavení stávající
zdi iia hranici pozemkťi
obec B['llO do výšky stropní konstrukce
stávajícího 2. NP. Nastavení zdi je zakoiičeiio koiistrukcí nově vyb?idované terasy pro stávající
bytovou jednotku ve 3. NP. Nad stávajícíin průjezdem byly provedeny 4 nové balkóny ve 2.-5.
NP. Při pohled?i ze dvora iiapravo od prčijezdu byly provedeny 4 nové balkóiiy v l., 2., 4. a 5.
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NP. V rámci provedeiié nástavby 5. NP bylo vybudováno nové dvouramenné železobetonové
schodiště s mezipodestou, navazující na půdorys stávajícího doinovního schodiště. Stávající
komíiiová tělesa byla v dčisledkči nástavby 5. NP prodlo?ižena.

Tíi'iíto jediiáiiím byla naplněiia skutková podstata přestupku podle ust. § 178 odst. 2 písm. d)
stavebníbo zákoiia, podle něhož fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako
stavebník dop?istí přestupku tím, že v rozpor?i s § 108 provede změnu stavby bez stavebního
povoleiií nebo společného povolení iiebo veřejiiopráviií smlo?ivy aiiebo oznámeného certifikátu
a?itorizovaiiého inspektora.

Za tento přestupek se podle ust. § 178 odst. 3 písin. c) stavebního zákona ukládá pokuta
ve výši 75 000,- Kě slovy: sedmdesátpět tisíc korun českých

II. Současně stavební úřad obviněnéinu v souladu s ust. § 95 odst. l zákona o odpovědnosti

za přestupky a ust. § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 sb., o rozsalm hotových výdajů a ušlého
výdělku, které správní orgán hradí jinýin osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení,
ve zi'iění pozdějších předpisŮ, iikládá povinnost iiahradit náklady řízeiií paušáliií částkou
ve výši: 1000,- Kč

slovy: tisíc kor?iií českých

IV. Stavebi"ií úřad v souladu s ust. § 39 odst. l správiíl'io řádu stanovuje Toůtu pro zaplacení
pokuty i iiákladů řízení
do 30 dnů od íiabytí právní moci tohoto rozliodnutí

Účastníkem řízení je v souladu s ust. § 27 odst. písin. b) zákona č. 500/2004 sb., správní řád
v platném znění (dále jen správní řád) a podle ust. § 68 zákona o odpovědnosti za přestupky

Odůvodnění

Stavební úřad zjistil při kontroliií prohlídce konané diie 14. 12.20i7 v objektu
obec Bi-no, že obviněný v rozporu s § 108 stavební'ho zákona
provedl změnu objektu
a to v tomto rozsahu: Byla provedena hrubá stavba
nástavby 5. NP (pťivodi'iě 3 nadzemní podlažf, podkroví a 1 podzemní podlaží) zakončená
plochou střechou, obsahující 2 rozestavěné bytové jednotky o velikosti 2+l se sociálním
zázemím. Dále byla provedena přístavba výtahové šachty (účel vyinezen dle vyjádření vlastníka
objektu) do dvorní části, umístěná i'ia pozeinku
obec Brno a ukončená
ve výšce zastřešeiií 5. NP s výstupein na inezipodestě mezi 4. a 5. NP. Na hraiiici stavebního
pozemkii
obec Briio se sousedníin pozemkem
obec Brno bylo provedeiio nastavení stávající zdi na hraiiici pozemků
obec Brno do výšky stropní koiistmkce stávajícího 2. NP. Nastavení zdi je zakončeno
konstrukcí nově vyb?idované terasy pro stávající bytovo?i jednotku ve 3. NP. Nad stávajícím
průjezdem byly provedeny 4 nové balkóny ve 2.-5. NP. Při pohled?i ze dvora napravo od
prťijezd?i byly pt'ovedeny 4 nové balkóny v l., 2., 4. a 5. NP. V ráinci provedené nástavby 5. NP
bylo vyb?idováno nové dvo?iramenné železobetonové schodiště s mezipodestou, navazující na
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pčidorys stávajícího domovního schodiště. Stávající koiníiiová tělesa byla v důsledkči i'iástavby 5.
NP prodloužena.

Jednáním obviněného byla iiaplněna skutková podstata přest?ipk?i podle ust. § 178 odst. 2 písm.
d) stavebního zákona, podle něliož fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako
stavebník dopustí přest?ipku tíin, si rozporu s § 108 provede změi"iu stavby bez stavebnílio
povolení iiebo společného povoleiií nebo veřejiioprávní sinlo?ivy anebo oznáinenélio certifikátu
a?itorizovaného iiispektora.

Na základě zjištění stavebního úřadu prostřednictvím koiitrolní prolilídky ze diie 14.12.20l7
stavební úřad opatřením ze dne 19.07.20l8 č. j. MCBS/2018/0122500/MINO vyrozuměl
obviněného o zahájení řízeiií o přestupku a předvolal ho k ústnímu jednání na den 15.08.2018.
K ústnímu jednání se dostavil obviněiiý osobiiě a stavebiií úřad poskytl Il'uoitu 7 dnči k vyjádřeiií
se k přestupku.

Své vyjádření zaslal elektronicky dne 17.08.20l8 a vyjádřil se takto:

Bytový dům jsein koupil si prosiiici i-oku 2013 s tíin, že pi-oveciu celkosiou i-ekoiisti-ukci. Po zjištění
skuíečného stasiu lilasiiiě 1) podkroví, které bylo po obnažení smitřních sádrokai-tonů zjišíěno
stavebním dozoi-eín, pi-oto byio navržeiio zásadní řešeiií včetiiě výiněny sti2ešních ki'osn.ot.
Po demontázi střešních krovt'ž jsein se rozhodl si i-ozpoi-u ze stas.oebním zákonein pi-ovést íiástasibu
ojedno patro včetně dostaíiby výtaliosie. šachí)í a dostasiby terasy a balkor'ít ve všecli
patrech. Veškeí'é tyto pi-áce byly l:irovátiěny odborně za účasti stavebíiího dozoi-u a vypi-acované
pí-ojektové dokrtrneníace. Pi-ojekčiií práce a stavební dozor v průbělur celé stavby provátiěl

Ing. Viléín Kilián (ČKAIT č. 1002724). Jsein si plní: vědoín poi-ušení staíiebních předpisů.
Dosud jseín ješ'hč dostatečně pi-acoíině vytíieii, a tudíž jsein podcenil veškeré moje poviíiíiosti
spojené s nutným stavebníin i=ízeníín. Všechno inoje úsilí siněi=ovalo k toimt, aby se co nejiychleji
odsti-aí'iil celkov)5 dezolátní stav celé nemovitosti. Po v.15zvě stas»ebního úřadu na záldadě
oziqámení souseda, jseín se snaýil co nejiychieji zajistit potřebiié cioklady pro napravení
protipi-ávního stavu, ktei-ého jsein se dopustil. Pr-ovedl jsein obeslání těchto oi-ganizací Z(7
účelem získání závazného stanosiiska k prosiedenýin stasiebním úpi-aváin a opi-avám. Jseín
připi-aven nést íiásled7cy svélio pi-otipí-áynílio jednítní, ale byl bych i'ád, kclyby se neimtsely
dotýkat fyzické likvidace již odborně pi-ovedených stavebních pi-ací.
Odbor paínátkové péče MMB
Odbor ítzeiniií7io pláiiováiú a i-ozvoje MMB
Odbor zisiotrúlio prosti=edí MMB
Ki-ajská hygienická staíiice
Hasičský záclhi-mmý sbor

Výše uváděné skutečnosti ve vyjádření obviněiiého jsou skutečnostini, ke kterým stavebiií úřad
přihlédl při vyměřováiií výše pokrity, nejsou skutečnostmi, jež by měly za následek klasifikaci
protiprávního jednání obviněnél"io jako jedi"iání vsouladu správními předpisy, nýbrž
skutečnostmi slo?ižícín'ii pro stanovení výše pok?ity v rámci zákoiiem stanovei'iého rozpětí sazby.
Podle ust. § 15 zákoiia o odpovědnosti za přestupky se kodpovědnosti fyzické osoby
zapřestupek vyžaduje zavinění. Přestupek je dle ust. S, 15 odst. 2 PíSÍl]. b) zákona
o odpovědiiosti za přestupky spáchán úmyslně jestliže pacliatel věděl, že svýin jednáním mčiže
porušit nebo ohrozit zájein chráněný zákoiiem, a pro přfpad, že jej por?iší nebo ohrozí, s lím byl
srozuiněn. Obviněný tfm, že provedl stavbu v rozpor?i se stavebním povoleníin, se dopustil
úinyslného jedi"iání v rozporu se stavebmím zákoiiem.
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Odpovědiiost fyzické osoby za přestiipek zaniká (i'i"iiino důvody uvedené v taxativním výčtu
v rist. F:3 29 zákona o odpovědiiosti za přest?ipky) ?iplynutím pi'omlčecí doby podle ust. S, 30
zákona o odpovědnosti za přestupek. Proíi'ilčecí doba činí dle ust. S, 30 zákona o odpovědnosti
za přestupky 3 roky, jde-li o přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice
je alespoň 100 000 Kč. Jelikož výstavba v době koiitrolní prohlídky probíhala, promlčecí doba
zůstala zachována.

Za tento přestupek ?ze dle ust. § 178 odst. 3 písm. c) stavebníbo zákona uložit pokutu do výše
500 000,- Kč. Při určení výměry správiiího trestu stavební úřad přihlédl k důvodí:'ím uvedeným
v ust. § 37 zákona o odpovědnosti za přestupky zejméiia kpovaze a závažnosti přestupku,
k přitěž?i?jícím a polehčujícím okolnostein a k osobiiím poiněrům obviněného.
Při hodnocení povahy a závažnosti přestupku stavební úřad vycházel z toho, že skutkové
podstaty přestupkťi jsou rozděleny do několika skupin podle závažnosti protiprávního jednání.
Provedení stavby v rozporu se stavebiiín"i povoleiiím náležf mezi skupinu přestupkčt, za něž ?ze
uložit pokutu do 500 000,- Kč.

Stavební úřad posoudil vyjádření obviiiěného a jako polehčující okolnost bere stavební úřad to,
že obviněný podal žádost o dodatečné povolenf stavby a snaží se zlegalizovat protiprávní stav.
Jako další polehčující okolnost bere stavební úřad i to, že stavba probíhala pod odborným
dozorem.

Obviiiěný předložil znalecký pos?idek vlivu nástavby, přístavby a stavebních úprav BD
na zastíněiua sousedi'iíbo BD
, jehož závěrem je, že stavba nebude
v rozporu s platiiýini a závaziiýini iiorinai'ni a vyhlášky č. 20/2012 sb., v oborech deiiní osvětlení
a prosluiiění.

Obviiiěný svůj protiprávní čiii přiznává a projevil lítost nad celou situací.
Jelikož výše pokuty nemá likvidační cliarakter a obviněiiý neuvedl žádné skutečnosti o svých
osobních poměrech, stavební úřad tyto okolnosti nezkoumal.
Vzhledem kvýše uvedeiiým skutečnostein vyměřil stavební úřad pokutu, jejíž výše byla
vyiněřena v doliií hranici zákonem staiioveného rozpětí sazby.
Stavební úřad má za to, že pokrita ovlivní obviněného natolik, že se v budoucnu stejného nebo
podobného přestupk?i nedopustí a výše pok?ity je přiměřeiiá z hlediska prevence i represe.
Vzliledem k zákonem stanovené výši až do 500 000,- Kč nebylo i'nožné uložit pokutu nižší, než
byla stavebiiím úřadem uložena.

Současně byla obviiiěnérmi ?iložena povinnost ?ihradit náklady řízení spojené s projednáváním
přestupku vzhledem k tomu, že řízení bylo vyvoláno porušením stanovené povinnosti z jeho
strall7.

LMoity k Plllěllí poviniiosti iihradit pokutu a náklady správního řízení stanovuje stavební úřad
v souladu s ust. Fs 39 odst. l správního řádu. Vzhledem k toimi, že žádný zvláštní předpis
nestanoví konkrétiií ?liůni pro úhrad?i pok?it za přestupky proti stavebníinu řád?i, stanovuje
v tointo rozhodnutí stavební úřad pro úhradri pokuty a iiákladťi řízeiií ?hůui 30 dnů jako ?hůtu
přiměřeno?i.
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Pouěení

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat účastníci řízenf odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení
k Odboru územního a stavebnfho řízení Magistrátu města Brna, Malinovského náměstí 3, 601 67
Brno, podáním učiněným prostřednictvím správního orgánu, který toto rozhodnutí vydává, tj.
Uřadu městské části města Brna, Brno-střed, Stavebního úřadu, Měnínská 4, 601 92 Brno. Lhůta

pro odvolání začíná běžet dnem následujícím po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí,
nebo nejpozději po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí
připraveno k vyzvednutí nebo domčeno do datové schránky.

ň
"í': l ""f'o. Z," i A" , l'l íío
o. ,'3:i:>.

Mgr. Monika Minaříková
oprávněná úřednf osoba

Pokuta i uložená náhrada nákladů řízení je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právnf moci tohoto
rozhodnutí na účet Uřadu městské části města Brna, Brno-střed, bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., č. ú.:OOO043-820667021 7/0100

Obviněný ěástka: 75 000,- Kč (pokuta)
Variabilní symbol: 1080800055

Částka: 1000,- Kč (náklady řízení)
Variabilnf symbol: 1081100048
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06.03.2019 Bri'io

ROZHODNUTÍ
Úřad městské části iněsta Brna, Briio-střed, Stavební úřad (dále jen stavební úřad), jako správní

orgán příslušný podle ust. § 60 a 62 zákona č. 250/2016 sb., o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nickí (dále jen zákon o odpovědiiosti za přestupky), ve smyslu ust. § 182 z,íkona
č. 183/2006 sb., o úzeinníin plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platnérn znění
(dále jen stavebiií zákoi"i) v řízení o přestupku, který spáchal

(dále obviněný)

rozhodl takto:

I.

je vinen,

že se úmyslně dopustil přestupku proti stavebnímti zákonu tím, že koncem dubna roku 2018 a na
přelonm května a červiia roku 2018 v rozporu s 8,, 108 stavebiúo zákona provedl změnu objektu
obec Brno. Jedná se o stavební úpravy,
které byly provedeny v nebytovýcli prostorech 1.PP a 1.NP. Bylo vybouráno původní schodiště

a provedeiiě iiové schodiště vedeiié z 1. PP (sklepiií prostory) do 1.NP a dále byla provedena
nová lezatá kanalizace v 1.PP. Stavební úřad tyto skutečnosti zjistil při kontrolní prohlídce
konaiié dne 05.06.2018. Tíi'nto jednáníii"i byla i'iaplněna skutková podstata přestupku podle ust.
§ 178 odst. 2 písm. d) stavebnflio zákona, podle něhož fyzická, právnická nebo podnikající

fyzická osoba ffie jako stavebnik dopustí přestupku tím, že v rozpom s S,, 108 provede z'íněnu
stavby bez stavebního povoleiií nebo společi'iélio povoleiií nebo veřejnoprávní smlouvy anebo
oziiámeného certifikátu a?itorizovaného inspektora.

II. Za tento přestupek stavebn?í úřad podle ust. Sý 178 odst. 3 písm. c) stavebního zákona ?ikládá
pok?it?i

sre výši 40 000,- Kě slovy: ětyřicet tisíc korun českýcli.
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III. Soričasiiě stavební úřad obviněiiénm sr so?iladu s ust. § 95 odst. I zákoiia o odpovědiiosti
za přestupky a ust. 8, 6 odst. I vyhlášky č. 520/2005 sb., o rozsal'iu hotových výdajů a ušlélio
výdělku, které správní orgáii hradr jiným osobám, a o výši parišáli"ií částky iiákladů řízei'ií,
ve znění pozdějších předpisů, ukládá poviiinost nahradit náklady řízení paušální částkou
slovy: tisíc korun ěesl«ýclí.

ve výši: 1000,- Kč

IV. Stavební úřad sí souladu s ?ist. 8; 39 odst. 1 správn?ího řádu staiiovuje ?hůni pro uhi'azenf
nákladů řízeiií a v souladu s ust. § 46 odst. 2 zákona o odpovědiiosti za přesmpky lhůtu pro
uhrazení pokuty

do 30 dnů od iiabytí právní n'ioci tolioto rozhodiuití.

Účasti"iikeii'i řízení je v soulad?i s ?ist. § 27 odst. 1 písin. b) zákona č. 500/2004 sb., spi-áviií řád

v platnéin Zllěllí (dále jen správní i-ád) a podle ust. S, 68 zákona o odpovědnosti za přestupky

Odůvodnění

Stavebiií úřad zjistil při kontrolní prohlídce koiiané dne 05.06.2018 v objektu
obec Brno, ze obviněný koncem dubna i-oku 2018 (později
spec ov a o a sp c n provedl změnu výše rivedeného objektu v rozporu s § 108
stavebního zákona, tedy bez příslušného stavebního povolení. Jedná se o stavební úpravy, které
byly provedeny v nebytových prostorech 1.PP a 1.NP. Bylo vylaouráno p€ivodní schodiště a
provedeno xiové schodiště vedené z 1. PP (sklepní prostory) do 1 .NP a dále byla provedena iiová
ležatá kanalizace v l .PP. Jednáním obviněného byla naplněiia skutková podstata přestupku podle
ust. 'S 178 odst. 2 písn'i. d) stavebiiího zákoiia, podle iiěhož fyzická, právnická nebo podnikajfcf
fyzická osoba se jako stavebník dopustí přestupku tím, v rozpoiv s F:3 108 provede změn?i stavby
bez stavebního povolení nebo společného povolení nebo veřejnoprávní si'nlouvy anebo
oznáineného certifikátu autorizovaného ii"ispektora.

Na základě zjištěnf stavebního úřadu pi-ostřednictvím koiitrolní prohlídky ze dne 05.06.2018
stavební úřad opatřením ze dne 20.08.2018 č. j. MCBS/2018/0139876/MINO vyrozui'iiěl
obviněného o zahájeií řízení o přestupku a předvolal ho k ústnímu jediiání na den 03.09.20l8.
K ústnín"iu jednání se dostavi] obviněný osobně spolu s jeho zástupcem, kterým je JUDr. Václav
Puinprla, Příkop 4, Brno. Stavební úřad poskytl obviněnérmi ?l'iůtu 7 dniůi iiavyjádření
se k přestupku.

Své vyjádření zaslal obviněný prostřednictvím právního zást?ipce dne 07.09.2018 a vyjádřil
se takto:
I.

V iiávaznosti na za7iájené řízer'í ve shora označené pi-ávní «iěci a ústiú jednání, které proběhlo na
stavebním úřadu dne 3.9.20l3. vyjaciřbtje se obviněný k předmětnénur porušeiú stctvebního
zákona, jeý je mu stavebním úi=adem k[adeno za viiw, takto.'

/l/ Pan Jiittii
oupil předn'iětný ctíun iia adrese Brno, Z
l) rozxthu id. V2
v ?žsíopadu 2016 a v i-ozsalut di-uhé id. 'A v iistopadu 201 7. Dům byl postayen cca 1) šedesátýcli
letecli 19. století aje památkově clu-ctn.ěn.
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/2/ Pi=ec!cliozí inajitelé cioimr byh dlouliociobě cizinci ,, Anglie a Izraele, kteří th'iin fakticl,?"'í)
nenavštes.íosicdi a íieřešili jeho údrýbu a péči (/ iiěj. To b.ylo sw:í=eno přes jejich advoMtct spi-ávci,
který ale byl svojí odměnou zaintei-esow'ur iia toin, aby majitelíotiii (lo zaliraničť posílal finaiir:á
prostředky, íiikoliv aby důin opravoval. Fakíicky byla tedy péče o dí:tín ř«rdu let zcela
zanedMvái'ia, podliodnocena a řešily sejen iiejakutiiějšť pi-ovoziú opravy.

/3/ P Jíitt
stože si před koupí cioinu tento proMécll, řada teclinických nedostatkxoí
nebyia na })rlnú pohied pati-ná, iiebot' zjišt'oíiáií reálného stavu by to vyia«lovcdo v někter)5ch
případecli prováclěiaú určit>5cli z,ásaMt do stasiby, provedení uí-čih)ch sond apod., přičern,f, p.
očekáwd, že pokud je dí:tin spi-avován, je o něj také řádně pečováno a bude v řádnéin
teclinicke:in stavu.

/4/ Tento jeho pi:edpokiad se a7e nenaplnil, iiebot' jalanile převzcd správu doinu od
pi=edcliozího správce do svých i-ukou, začal postupně zjišt'oyiat neutěšený a l) někter?ých pi=ípadecli
až havarijíií stctv domu, kdy v dí'tsledku posíupiiě odhalovanýcli poruch l} domě pi"i si'u:tze je
odstr-cmit byly návazně zjišt'ovčury další a clalší závady a okolnosti svěclčící o toín, že stavební stasi
donm je značně zanedban-)5 a že je s.o yiěin mnohé, co je nutno co nejdříve opi'avit.
/5/ Vzldedeni k tomu, že p. Jiit
ní odborníkeín na stavební stav donur, konzultoval
nělderé věci s příslušnýini soucliiíini znalci a fii'inaini zabývajícíini se opi-avou podobných stao,»eb.
Z těchto jednání vyplynvda ui-čitá doporučení, co je třeba učinit, aby byly technické zóvady /2(7
doině odsti-ctněny.

V)5siedkeirx těchto jednání a konr.ultací sie vzta7ut k le3,até kariaiizctci a opí-ayě
scliodiště v 1. PP jsou násiedrtjící dokumenty.'

a) Znaleclý posutiek Vysokého učení teclmiclcého 1} Brně, Fakulty stavební, číslo posudku
103/2017 ze dne 20J2.20l7. k posouzení stavebně teclmického stavu kana7izace a určenť
rozsalut souvisejícícl"+ sanací sklepnícli pi'ostoi- doinu, v něm'ž, se miino jiné uvádí :
- str. 28 posudku

jedná se zjeíině o kanalizaci 72(l hranici své ž,ivotnosti se stářím více í'íež 150 iet,
posuzovaný objekt je zahi'nout do kategorie K4 Kritický technický stav, kd?y tato
kategoi-ie představuje již kritické hodnoty pi=íslušného ukazatele stavebně teclmického
stavu a nápravná opatřeiú by iněla být realizována max. do jednolio roku.
případné částečné opravy této vnitřrú kanalizace íi.ejsou moiné s o7iledein iicz sktitečnost,
že uveciená vnitřní kanalizace odvádí dešt'ové a odpadiií vocl?y ze sousedních neínovitostí,
koiiki-étně z domu
1a
íia pozeínku
a doinu
a l:iozeinku č
všechny ve vlastiiictví Statutái-nílio města Brna
vliíiein netěsnosti této zděné vnitřní kanalizace docMz.elo l} průbělw let k. pi'osakování

odpadní vody (/O okolrúho pi-ostředí zemiíiy poci podiahou a síěn slciepiiího pí'ostoru
domu

návi-h nápi-asmých opatření.'

je potřeba. pi-ovést odstranění kontmniiiované zeiniii.y, odstrariění zdiva stol,5í, ocistranění
sediineiiti.t 1) ponechcmé části stoky s provedeníín tlakového čištění stěí"t a dna stoky
tlakosiou vodou.

iia str. 29 posudku

Pokud dochází /( dotcrci zdisia extréinní silhkostí kapalnou siodou n.apí=. ve forině zcela
nasyceiié zeminy v okolí nefunkční prosalatjící vniti=iií kancdizace, dochází k vzlíítání vlhkosti
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siýše nctd úi-ovei; Íerénu. Tento srm.i byl jednoznačně potvi'zen 77(7 31ivu í» okolí ]<aiializctce pod
objektein.
)'»Ta z,ákladě provedených stanoven'í «ill'ikosti zdiva lze tedy koi'tstatosiat, ý.e je extrémně
(silhkost 1) irúře maxiinábxí7io inoiiiélio iiasyceiií matei-iáiu) zasazeno zdivo v oblasti okolí
středové chodby (viz z,h.tte: vyznačerií iiásledttjící scMma na Obi-. 36). Jedná se o míi-u vllikosti,

kÍerá neim".tie být posouz,ena jako di"tsleclek pouze zemní vllikosti, a proto je tecly posouzeiia jako
chotsleclek netěsiiosti vnit'Íní kanaliz.ace pod pře«lmětným 1. PP.
Výška extrémně vlhkého z.ciiva pak byla stanosiena na 1,8 m od zákicrdové spárir zdiva.

Rozsah zciiva, které je posouz,eno za extréinně zasažené vlhkostí, byl na zákiadě zaměi:eiií objektu
a p[ošného iněření vlhkosti na přediyiětii ýcli stěnách staiioveii zricdcein na 83,16 /772.
Závěi- znaieckého posrrdku najeho sti'. 35 potom shi-iu4e výše uvedené skutečnosti.
b) Ociborný posudek znaleckélio ústavu STAVEXIS s.i-.o., č. 5/1l - posouzeiií stavu
iiájeinního doimt
ze cine 30.1.2017.

Odboí-n-)5 posutiek dokumeiituje a popisttje iieutěšený tecim.ický stav domu z hiediska je}io
jediiotiivých stavebiúch pi-vků, pi=ičemi se zabývá miino jiné schodištěm do 1. PP a kaiializací.
Dokuineiitctce stavu scliodiště je usiedena iia str. 6 posudku. Na sti'aiiě 19 posudku je
potonz v i-ámci kapitoly 4. Zhocinocení stavebně technického stavu objektu uvedeno íi Tab. l
Stíiyiarizctce zhociiiocení prvk'íi dlouhodobé životnosti.'
Scliodiště, Popis - Ve skiepě ziiačně opot-í=ebované kameimé scliodišt'oíié stupně, l} 1. NP
vyztuieno ocelovýíni I-nosrúky. Zhodnocení - Ve sklepě do'zité, yuttná výíněna. Ostatní
schodiště jsou původní a fimkční.
/6/ K výše uvedenéínu je nuíno říci, ie v návaznosti na takto získané a odbornými autoritaini
osvědčené infoi-inctce o špatnéin stavebi"tím stavt.t cioimt, resp. minimálně někteiých jeho
stavebních pi-vcích, nutsel p. .
nejprve řešit zpi-acování příslušní pi-ojektové dokvunentace
pro provedem přísiušných síavebnícl'i úprav a prací k odstranění oněch zjištěných závaci a
i'ovněý, inusel vybrat přís[ušné dodavatele stavebních prctcí a dodávek, což rovněý, bylo značně
obtíiné. V neposlední i=adě vzhleclem k toinu, ie již s koupí donut iněi značná fii"tanční vydání a
nepředpokládal, ;íe bezprostředně po koupi doinu bude inuset íiynaklá«lat další značne. finai"tční
pi-ostředky na mttnou a neodkladnot.t opi"avu doimt, mohl opravy realizovat a'i na to n'íěl finanční
pi-ostředky.
/7/ Do této situace, kcly byl značně časově vytQen spi-ávou doinu a zejinéna řešenón a
zctjišt'ováníin přípravy postupných oprasi v doině, řeši[ dáie své pracomí poviimosti ve firině v níz
je společn.íkein a jeclnatelein a to společnosti S
se s'u:iiein 1) Bi-n4. E

/8/ Pi-ůběž,něvrozhocinédoběnapřeioinukvětnaačei-vna20l8,kdystavebníúřadprovecil
kontrolní l:ii-ohlídku na stavbě, viz pi-otokol Z 5.6.20l8 o pi-ůbělut konti-olní prohlídlcý 7?a stctvbě,
kdy p.
- ještě neměi forinálně poiádáno o vydání stavebního povolení opravu kanalizace a
y,5měnu scl"tociiště, docházelo k dalšíin růzizým poruchám na doině, které inusei p.
řešit,
jako např. cine 17.6.20l8 poruclia na odběriiém piynovéii;í zai=ízení, viz v příloze zápis o
záwtciách zjištěných na odběi-ném piynovém zařízení, ze dne 17. 6.2018, kdy při ocisti-arrování této
závacly s ociboi-nou firinou sie večerních hodinách se p.
nadýchal plynu a imrsei vyhleclat
[.ékai=ské ošetření a iiásledně byi 2 dny v pracosiní neschopnosti, viz romě'( přiloýené doldady o
jeho ošet'i=ení a rozhocinutí o dočasní pracovní neschopiiosti.
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/9/ Til?)5.'«e uvedené skutečiiosti, domiúváine se, vysvětlitjí situaci v jctké p.
byl iia
pi'eloimt k».oětiiě (í čei-viia 2018, kcly byly prová«'lěny pře«]měíiié síasiební pi-áce, kd?yjmeno'uný byl

v siíuaci, ýe půvoclně vůbec nepočítal s tťm, ýe bude nwset íiějaké závainé a rozsáhlé oprcivy na
ciomě pros»ádět- Kdyi ale byla zji:ítěna a potvi'zenci mtmost pi-oveciení opi-av ui'čit')5ch stavebnícli
konsti-ukčních pi-vků n«í domě, soustředil se na to, aby zjistil co bude iwtno opr-avit, jakýin
zpítsobein a na to, aby zajistii proveciení těchto opi'av v přiiněřenž dol:iě, kdyz, odborná vyjádi=eiií
»iesiněs hovořiia o tom, že opi-avy je nutno provést co »iejdříve.

/10/ Pi=edmětein íohoto í=ízení jsorí sice stavební práce prováděné na opi-avě výměně
kancdizace (í schodiště v I. PP domu, a[e je iwtizo v zájnut objektivity konstatosiat, ž,e p.
byl mtcen prí'tběý.ně zcýišt'ovat celou í=aciu dalších oprav 1) «lomě, nebot' pí'aktidcy na co se sáhlo,
to byio iíjak .'«patně a imiselo se řešit co s tím. Bylo iuttiio pr-osre?st l} ciomě opr-ctvy vsech
instaťačnícli sítí, iiěkter)5cli koupel z důsiodu zate?kcauyí pod dlaibu a obklady, opravr.r balkoiut do
rdice (aby na iiekoho nepadaly části omíti'q), opravu balkonů ve dvoře, aby sistup na ně byl
bezpečn ý, opi-avu střechy, opr-asiu fasátťy a dláždění clvoí-a ah:].

/I l/ Za této situace, /((/y p. Jiitt
sel řešif spoustír teclmiclc?Sch stcu'ostí s opravaini doinu a
s dociavateli těchto pr-ací, kcly na dosud pi-ovedené opravy v doíně inused vynalož,it -,,načnř
finaiiční pi-ostředky, potom ciošlo k toinu, že nesplnil své poviimosti siůči stctvebníímt úřctdu a
ačkoliv pi=žpi-avoval žádosí o stavební povolení, (/ tuto nestihl požádat pí=ed začátkem
předmětných vyt9kan ých prací, teciy opravou kanalizctce a výíněnou schodiště l} 1. PP domu.
/12/ V piaíioze přikládáine závazná stanoviska Magistrátu iněsta Bí-na, Odboru painátkové
péČe a to.'

a) Závazné stanovisko sp. zn. MMB/0220459/2018, ze dne 23.7.2018 (iádost o vydái"tí
stanoviska doi"učena A'íMB dne 25.5.2018), íýkající se opravy kameíu'íého sokhí, vstupního
portálu a spodzú čású balkonu.

b) 7Avazné stcuzovisko sp. .7n. MMB/0232953/2018, ze dne 2.7.2018 (iádost o vydání
stanoviska cLoručena MMB diie 1.6.2018), r:)kající se opi-avy ZTI l) bytě si 1. NP.
Dáie přikládáme v příloze:

c) SouhlasÚřaduiněstskéčástiiněstaBi-na,Brnosti'edsp.zn.3200/MCBS/2018/0125872,
ze cine 1.8.20l 8, s pi-ovedeníin o7ilášeného stavebiúho záiněrí.í - výměiiou vniti=i"tťcli rozvodzot ZTI,
r-ozyodů ÚT a kaiializace ve stávajících ti'asách.
d) Rozliodnufi Úi:adu městské části iněsta Brna, Biizo střed sp. Z/?. ?3200/MCBS/2018/
0103561, z.e dne I.8.20l8, o ciodatečnéin povolení stavby, týkající se schodiště z 1. PP (/0 1. NP
a dalšícli stasiebt'tích prací

/13/ Toto nepodání žádosti o stavebnť ):iovolení cde nebylo výsleílkeín toho, ie by chtěi
provádět na doině svévolně nějaké staíiební pi-áce, které by nebyl?y potřeba, naopak předínětííé
stavební pi-áce, jež jsou nauí stavebním btřaíleny vytýkány, ze byly prováděny bez stavebíúho
povolení, byly pi-ováděny iia základě znalci a. odbor-nými firmanú podloiených posudku a
vyjádření o jejich nezbytnosti provedei"tí l} pokvtd moino co nejdi=ívějším tei-inťnu, přičemi
dtomodnost a potřebnost provedení těchto prací a nejen vytýkaných staveimích úprav, ?je'ží jsou
pi=edmětem íohoto řízei"tí, potvrzbtjí a výše uvetiená závazná stanoviska a i-oz!iodiuttí stctvebního
úřadu. Jmenovaiiý tedy pi-ováděmin předinětných prací se pouze snaiil iiiii'timdizovat škod na
domě, pi=ípadiiě iia zdi-ctví nájemníků a dcdších osob, které se v době pohybovaly, nebot' t?yto
škocl?y na majetku a zdi-aví z.ceia reáiiiě hi-ozily, pokud by nedošlo k proveciení nejen
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předinětn->5cli, ale miioha clalšícli stavel:»ních prcrcí a oprav i-y;znýcli z.ai=ízem (7 koiist'i-ukči'úcli
pi-vků na ciomě.
III.

/14/ Vzhledein k výše uver?]eiiému máme za to, že na p.
není nutno pí:ísobit finanční
saiikcí, iiebot' jelio motivace při pi-ováděiií staíiebnícli pi-ací byla zaín.ezit co nejdříve v=nikajícíín
škodán'í iia domě a elimiiiovat tak i přípctdné následné škod)i na zdi-asií osob, pohyLn0ícícli se v
ciomě, kd?y f'?yto oprcivy byly prováíiěi'i)í l) určité časové tísni a snaze je provést í'elativně co
nejdi'íve, pi=ičeii bylo nutno řešit í.o prítběhu krátkého období celou y=adu různ ých oprav l) domě s
proíiádět rr?t iiěin růz,né práce. Tato situace se z podstcttí věci jiý, nebude opctkovat, nebot'
nejakutnější opravy jsou v současné době již ciokončen)i rtebo dokoiičovány, Cl tedy nehroz,í,':3e by
jmenoiianý byl opět v obdobné sitwci a nestíha7 by poýádat o stctvební povoleiú. Jednalo se tecl?y
zjevně o miinořádnou situaci z pohledu p.

/15/ V neposlední řadě je mttiio poítMzat iia skutečnost, že uvedeného vytýkaného jednání,
tedy nepoř.ádáiií sičas o s5íciání stavebnílio poíiolení se p.
dopusti7 popí'vé a nejeclná se o
čloíiěka, který by se obdobného jednání ciopouštěi opakosianě.

/16/ Máme íed?y za to, i s ohledem iia skutečnosl ie nevzi'iikl':fádíiý škodlivý výsiedek
vyh)kany5in jednáníin iw staiibě cloimt ani jiným osobám a m:topak následně stavební úí'ad
předmětné stasiebm práce dodatečiiě povoiii, že l) předínětné věci postačttje saínotíxé pí-ojetinání
siěci a iieiií mrtno na jmenovayié7io působit uložením fiiianční sankce.

Příloho?i k vyjádření doručeiiém stavebiiíi"im úřadu di'ie 07.09.20l8 zaslal následující dokumenty:
Znalecký posridek Vysokého učení technickélio v Bri'iě, Fakulty stavební, číslo
posudku 103/2017 ze di'ie 20.12.2017, k posouzení stavebiiě technického stavu kanalizace
určei"ií rozsahu souvisejících sanací sklepnícb prostor domu

Odborný posudek znaleckélio ústavu STAVEXIS s.r.o., č. 5/ 17, - posouzení stavu
nájemního domu
e dne 30. 1.2017
Zápis o závadách zjištěiqých na odběrném plynovéin zařízeiií ze dne 17.6.2018
Ambulantiií iiález p. J
ze dne 17.6.2018
Rozhodimtí o dočasiié pracoviií neschopnosti p.
z 18.6.20l8
Závaziié stanovisko sp. zn. MMB/0220459/2018, ze dne 23.7.2018
Závazné stanovisko sp. zn MMB/0232953/2018, ze dne 2.7.20l8

So?ihlas Úřadu městské části města Brna, Brno střed sp. Zll. 3200/MCBS/2018/
0125872, ze dne l .8 .2018, s provedením ohlášei"iého stavebního záměru - výměnou
vnitřních

rozvodči ZTI, rozvodči ÚT a kaiializace ve stávajícícli trasách
Rozliodimtí Úřadu městské části města Brna, Brno střed sp. zn. 3200/MCBS/20 l 8/
0103561, ze dne 1.8.2018, o dodatečném povolení stavby
Plná moc

Obviněný byl uziiái"i vinnýin ze spáchání přestupku podle ust. § 178 odst. 2 písm. d) stavebního
zákona, podle něhož se fyzická osoba dopustí přesmpku tín"i, že v rozporu s § 108 prosíede
změi'ui stavby bez stavebního povolení nebo společného povoleiií iiebo veřejnoprávní smlouvy
aiiebo oznámeného certifikátu autorizovaiiého inspektora, a to rozhodnutíin stavebi'iiho úřadu
č. j. MCBS/2018/0174446/MLNO ze dne 15.10.2018. Za projednaiiý přestupek stavební úřad
obviněiiému podle rist.'s 178 odst. 3 p'ísin. c) stavebiiího zákona uložil pokutu ve výši 40 000 Kč.
Rozhodnutí nenabylo právní inoci, nebot' se proti něinu otwiněný prostřednictvíin svého
zmocněi'ice v zákonem stanovené ?hůtě odvolal podáníin ze dne 31. 10.2018.
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Odbor územního a stavebi"iího řízení Magistrátu města Bi'i"ia, jako odvolací správní orgán
rozhodnutím ze dne 14.I2.20]8 č. j. MMB/0457212/2018 rozliodimtí stavebního úřadu zrušil a
věc vrátil k i"iovému projediiáiíí.
Stavebiií úřad předvolal obviněného přípisein č. j. MCBS/2019/0004534/MINO ze dne

09.Ol.2019 xia deií 30.Ol.2019. Žádosti č. j. MCBS/2019/0007813 ze dne 14.01 .2019 o odročení
ústního jednán.í bylo stavebním úřadem vyhověno přípisem č. j. MCBS/2019/0009869/FIN-V ze
dne 18 .01.2019 a byl staiioven iiový termín ústiiíbo jednání na den 06.02.2019.
Dne 06.02.2019 probělilo ústní jednání, na které se dostavil obviněný spolu se svým právním
zástupcein. Předinětem jednání bylo objasněiií skutečností, a to osobních poměrů obviněnélxo a
?ipřesnění údaje týkajícflio se doby, po kterou protiprávní jediiání obviněnélio trvalo. Obviiiěiiý
se k věci vyjádřil takto:
l ) Ke svým osobníin a inajetkovým poiii'ůiyi se nebudu v'>í,iaciřovat a vyuýívám svého pr-á va si této
ici izic íieuvádět.

2) K otázce realizace í»yt)5kanýcli stcnoebiríc7i prací, tetl?ír /í: toimt kdy byly realizováiiy, se i-ovněf,
iiebudu vyjctdřosiat.

3) iVíaíine -.a to, že je m.rtno v dané věci vidět to, že předrnětiié stavební práce byly konány
l) situcrci, kcl?y se íia doině v důsletlki.t dloidíodobé iieútlriby, kazila řada siěcí a bylo ín.úiio řešit
akutní pi'ovoziií věci tak, aby bylo inožno zt4jistit fitngování doi'im v něri bydlí i rodiny s malými
dětini. Nebylo to nějaké svémocné.ie«lnárií.

4) Pi:eci zaliájeiiíin stav. pi'ací jsein navštívil NPÚ a zjišťoval jsein, co íišechno je iza rioině
chi-áněrio. Obcli-iel jsem na NPÚ i-ovněi evicienční lisí i'iemovité kulturní paynátky č.
a
z něho vyplývá, že na domě je chráněno pouze pi-ůčelí bí fasáda, tedy nic jiiiého. Posiažírjeme te«5ý
za yiespráviié, pokud je mi vyčítáno, ie jsem stavební práce realizo'w:d bez 3ávazného stctnoviska
orgánů památkové péče. Pišitom s;dosavadníin prtiběhu řízeiií mi ani nebylo vysvětleno a
sděieno, proč je stavebiúin itřadem považován ceiý důin za kultui-ní památku, kdyi z evidenční
kcu-ty painátk)í yiyplýsiá, ie je c7iráněna pouze část (průčelí a fasáda) do níž jseín nijak iiezasáhl
realizovmzýini pi-ace'ini. Navíc z časovéh.o hlediska nebyio reálné vyiadovat pi=ed realizací
stavebních pi-ací závazné stanoíiisko orgáiut yunátkoíié péče, nebot' by to byla další v)5zriamná
Časos.'á ztráta cca 2 měsÍce.

5) Vcicmé věci máme Z(! to, ie je uplatnován rozdílný přístup, nebot' vedle ianA nemovitosti
realizuje iněsto Briio i'ozsáhlou rekonstr-ukci dvou ciomů, které poškozitje n"toji neinovitost, viz
přiložené 4 fotogrcfie, pi=itoin jsein iiebyl vzat v potaz jako t'ičastník stavebního řízení a tedy jsem
neměi inoznosl se kpřipravované recilizaci přestasiby doinů iněsta vyjádi=it, aby byiy mé

oprctsiněne. i=Mně chráněny. V této věci jsem podal podnět drie 18.12.2018 a to ÚMČ Brízo-stí=ed,
městu Bi-nu a NPÚ, dosrtd jseirx však nebyi íiikým vyrozuiněiv o toin z«ia a co se 1) dané věci děje.
Přílohou k protokolu z ústního jec'hiání byly 4 fotografie doinu obviiiěného a kopie eviclenčního
listu č.

.

Výše uváděiié skutečnosti ve vyjádření obviiiěného jsou skutečnostmi, ke kterým stavební úřad
přihlédl při vyměřování výše pokuty, nejsou skutečnostmi, jež by měly za následek klasifikaci
protipráviiího jediiání obviněného jako jednání vsoi.iladí?i správníini předpisy, nýbrz:
skutečnostini slohižícími pro stanovení výše pok?ity v rámci zákonei'n stanoveného rozpětí sazby.
Podle ust. § 15 zákona o odpovědnosti za přestupky se kodpovědnosti fyzické osoby
zapřestupek vyžaduje zavinění. Přest?ipek je podle ust. § 15 odst. 2 písm. b) zákona
o odpovědnosti za přest?ipky spáchái'i úmyslně jestliže pachatel VěClěl, že svýin jednáiiím i'iíůže
porhišit nebo ohi-ozit zájein díi'áiiěný zákonein, a pro případ, že jej poruší iiebo ohrozí, s tíi'n byl
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srozui'něii. Obviněný tím, že provedl změnu stavby bez stavebníl'io povolení, které tato změiia
podle stavebního zálcoiia vyžadovala a vzhledem k obecně platné zásadě, že iieznalost zákoiia
neoinlouvá, dopustil se úmyslného jednání v rozporu se stavebním zákonein.

Odpovědnost fyzické osoby za přestupek zanilá (inimo důvody rivedeiié sr taxativním výčtu
v ?ist. § 29 zákoiia o odpovědnosti za přest?ipky) uplyimtím proinlčecí doby podle ust. 'g 30
zákona o odpovědi'iosti za přestupek. Pt'omlčecí doba čiiií dle ust. 83 30 zákoiia o odpovědnosti
za přest?ipky 3 roky, jde-li o přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní líranice
je alespoň 100 000 Kč. Promlčecí doba zůstala zachováiia.

Stavebnímu úřadri bylo na kontrolní prohlídce ze dne 05.06.20l8 sděleno obviiiěným,
že s předinětným protiprávním jednáním bylo započato koncem dubma 2018, což obviněný
nerozporoval ani v došlém oznámení a ani při ústním jedn;"uií. Ve svém vyjádření doi?-i?ičeném
stavebnímu úřad?i dne 07.09.2018 popisuje, že práce byly prováděiiy na přelornu května a června
2018. Stavebi'ií úřad došel k závěru, že práce byly prováděny v obou terrnínecli, které obviiiěný
sdělil stavebitíi'nu úřaííu.

Za tento přest?ipek ?ze dle ust. § 178 odst. 3 písm. c) stavebního zákona uložit pokutu CIO výše
500 000,- Kč. Při určení výměry správnílío trestu stavebiií úřad přihlédl k dťivodům iivedeiiým
v tist. ís 37 zákona o odpovědiiosti za přestripky zejména k povaze azávažnosti přestupkri,
k přitěžujícíin a poleličujícíin okolnostein a k osobním poměrům obviněného.
Při hodnocení povahy a závažiiosti přestupku stavebiií úřad vycliázel ztoho, že ?'jednánf
obviněiiého vykazuje znaky společeiiské škodlivosti i s ohiede'in na skutečnost, že skutková
podstata přestupku je přímo uvedeiia sre stavebníin zákoiiě. Stavební povolení, které je
vyžadováno stavebnín'i zákoiiem, podmínkami zabezpečuje dodržení podmínek na zabezpečeiií
OChJ'all'{ vereJnYch ZaJrflu, SfallOVtlJe naVaZllOSí ?la Jllle podininu?)ici stavby a ZarlZel'll, StanOVl
dodržení obecných požadavků iia výstavbu a pop'úpad;o techiiickýcli iiorem. 'Jeře'pié zájmy
chráněné zvláštníini zákony, které molily být jednáním obviněného ohroženy, byly clíráněiié
zákonem č. 20/1987 sb., o státi"ií painátkové pé;ci, si platiiéin Zllěllí a zákonem č. 133/1985 sb.,
opožární ochraně vplatném Zllěllí. Stavebi'ií úřad přil'ilédl i krozsahri stavebnfch úprav
a ke změiiě stavby, ke které došlo a došel k závěm, že se jedná o stavební úpravy malélio
rozsahu oproti objemu celého objektu a odehi-ávala se na úroviii 1 .PP a 1 .NP. Dalšíin aspekten'i,
který ?ze zohlednit při hodnocení povahy a závažnosti přestupku je skutečnost, že skutkové
podstaty se dají rozdělit do několika sk?ipin podle závažnosti protiprávního jednání, provedení

stavby y rozporu se stavebním povolením náleží mezi skupiim přestupků, za iiěž lze ?iložit
pokutu do 500 000,- Kč.

Stavební úřad jako polehč?ijící okolnost bere skutečnost, že obviiiěnému bylo vydáno rozliodmití
O dOdatečllém povoleni stavby ze dlle 01.08.2018 č. J. MCBS/2018/0127431/KOMA - pl-áVllí
moc 21.08.2018, o které bylo pozádáno obviněnýi'n diie 14.06.2018 a ke kLerénm bylo přiloženo
souhlasi"ié závazné stanovisko Hasičského záchrai-iného sboru č. j. HSBM-73-1-680/l-OPST2018 ze dne 25.04.2018 a Odbor?i památkové péče Magistrátu i'něsta Brna
č. j. OPP/MMB/0097857/201 8/R/zs ze dne 26.04.2018.

Stavební úřad při vyměřování výše pokuty přil-ilédl i k pohimtkám, které vedly obviiiěného
ke spáclíání přestupku a které uvedl ve svém vyjádření doručenéii"i stavebnímu úřadu dne
07.09.20l8. Obviněný dále popisuje průběh nabytí vlastnického práva k předmětnéinu objekt?i a
jelío stav. Zvy?jádření domčenéin stavebnímu úi'adu dne 07.09.20l8 vyplývá, že nabyl
vlastnické práva k předmětnému domu první id. !/! v listopadri 2016 a druhou id. !/'2 listopad?i

2017. Obviněný předpokládal, že důn"i bude v dobrém technickém objektu což se nepotvrdiLo.
Součástí je i Odborný posudek, Posouzení stavu nájemního dormi
ze dne 30.Ol.20l7, ve kteréi'n je zhodiioceii stav doinu. Obviněný tedy iimsel v době vydá+ií
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posudk?i tj. 30.OL20l7 vědět o stavebně teclinickém stavii objektu protože již byl vlastníkein

objektu a objednatelein výše uvedenélio posudku je společnost
, ye které byl
v té době společníkem a jednatelem. Dále obviněný popisuje postup před samotiíýin zahájeníin
stavebních úprav, zejména to, že vybral dodavatele a nechal zpracovat projektovori dokumeiitaci.
Obvíněný ve svém vyjádřeiií doaičeném stavebnjmu úřa.dci diie 07.09.2018 po?ikazuje iia časové
a finaíiční zatíz.ení spojené s opravan'ú donm a s jeloio samotno?i koupí a také iia pracovní
poviniiosti. Stayební úřad koiistatuje, že objekt je kulturní památko?i a je imh',é uvědoii"iit si
zpřísněný režim, jemuž podléhá údržba památkově clii-iiněného objektu, k níž je podle ?ist. § 154
stavebiiího zákona vlastnik stavby povineii. Obviiiěiiý popisuje i další závady iia ď.omě.
a

Obviněný ve svéin vyjádření doručesíém stavebiiíimi úřadri dne 07.09.2018 tvrrlí, že nedošlo
k forrnálnímu zažádáiií o vydání stavebiúo povoleiií, ale stavebiií úřad ze své úřeaiíí činnosti

zjistil, že toto tvrzení iieodpovídá skutečnosti. Stavební úřad eviduje žádost o stayebr'ií povoiení
pro Zll]ěllLl dokoiičené stavby stavebními úpravami BD
ze ď.i'ie 04.05.20l8,
ktero?i podal obviněný a které bylo dne 22.05.20]8 opatřeiiím ze dne 22.05.2018 č. j.
MCBS/2018/0086883/KOMA oznámeno a i'iásledně iia základě zjištěiíí z konti'olní prolilídky
koiiané dne 05.06.2018 zastaveno opatřením ze diie 06.06.2018 č. j.
MCBS/2018/0098103/KOMA, protoze stavební úprasiy byly již provedeny. Předinětem tohoto
řízení byla oprava stávajícího schodiště do suterémi objektri.

Kpřílohám vyjádřei"ií dor?ičeiiém stavebiiínm úřad?i dne 07.09.20l8 - stavebia.í úřad evia'iije
ohlášení stavebnícli úprav - výiněna vnitřiiích rozvodů ZTI, rozvodťi ÚT a kaiializace ve
stávajících trasách, pro které byl vydán dne Ol .08.2018 soulilas s provedeníin ohli-tšeiiého zán-iěru
č. j. MCBS/2018/0127990/KOMA, které obviněný ohlásil dne 23.07.2018 a který je so?ičástí
tohoto vyjádřeiií obviiiěného, ovšem ktoi'rm došlo až po spáchání přestupku a iietýkají se
předmětu řízen?í. Stejně íak jako kúniku plynu, které doložil zápisen'i o závactách ze diie
17.06.2018 a ambulantníin nálezem a rozhodnutím o dočasiié neschopnosti ze dne i8.06.20l8.
So?ičástí vyjádření doručeiiém stavebnímu úřadu dne 07.09.2018 jsou i přiložená souhlasná
závazná staiíoviska Odboru památkové péče ze diie 23.07.2018 č. j.
OPP/MMB/0220459/2018/R/zs a ze ííne 02.07.2018 č. j. OPP/MMB/0232953/2017/Rzs, která se
iietýkají předmětu řízení.

Stavební úřad zhodnotil i sk?itečnosti vyplývající z posudků přiložených ve vyjádření doručeném
stavebiiímu úřadu dne 07.09.2018, a to Odboriiý posudek, Posouzení stavu nájei'nníJ'io domu
ze diie 30.01.2017 a Znalecký posudek číslo 103/2017 ze dne
20.12.2017. Posudky jsou datováiiy ze dnů 20.12.2017 a 30.01.2017. Ze znaleckého posudku je
patrno, že stav kanalizace je sice v kritickém stavu, ale závěrem 5e., že xiápravné opatření by rriělo
být realizování inax. do l roku, v takové lhůte nelze hovořit o liavarijním stavu, ani nelze
přisvědčit tomu, že by úpravy nesnesly odklad do doby vyMzení stavebiuaho povolení. Co se týče
schodiště, z předložených posudkči nevyplývá havarijní stav, po?ize Odboi-ný posudek ze diie
30.Ol.20l7 konstatuje, že je schodiště značně opotřebované a je n?itiiá výměna, závěrem iiení
žádné koiistatováru', že by výměna nesnesla odklad do doby vyřízení stavebiiího p ovolení, o které
požádal až 04.05.2018.

K vyjádření ze dne 06.02.2019 obviněného stavební úřad ?ivádí iiásledující.
K bod?i l)

Protože obviněiiý neposkytl dostatečnou socičiniiost a neuvedl iiic ke svýi'n osobním a
majetkovýn-i poměí'čim, stavebiií úřad přistoupil k jejict'i zko?ii'nání všeini dostupíqýini prostředky.
Vycházel tak zejinéna z dřívějších vyjádření obvii'iěného, ze své úřední činnosti a dále také
z veřeji"iě dostupiiých iíiformací. K i'najetkovýin poiněrčiin stavební úřad vyhledal z katastru
nemovitostf že obviiiěný ?je výlučnýin vlastníkem nea:novitosti na ul.
obec Brno. Tento objekt není zatížen žádným věcnýin právein,
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kterým může být například i liypoteční úvěr, jež by ovlivňoval inajetkové poměry obvií"iěného.
Podle výpisu z katastru iieinovitostí se jediiá o bytový dům s 6 byty. To, že se jedná o bytový
dům, dokazuje i samostatný evidenční list, který předložil obviněný, ve kteréin je uveden zpíoisob
využití jako byty. Podle opatření stavebního úřadu ze dne 31.01.2019 č. j.
MCBS/2019/0012922/KOMA ověření zjednodušené dokuinentace stavby se jedná o bytový
dioiin. ve kterém se nacliází 6 bytových jediiotek a 2 nebytové prostory, jejichz. účel uzísrání je
lékařské ordinace. Stavební úřad došel k závěm, že tyto prostory (bytové jednotky i nebytové

prostory) nebo jejich část slo?iží k pronájrmi třetíin osobán"i. Ostatně i jak uvádí obviněný ve
svéin vyjádření ze dne 06.02.2019, že byty pronajímá i rodinám s i'nalými dětmi. Ve vyjádřenf
dor?ičeném stavebiiíinu úřad?i di"ie 07.09.2018 obviněný uvedl: Jmenovan)5 tecl?)í prováděn'un

předinětn-)5ch prací se pouze snažil íniniinalizovat .'<kod n(7 doině, případiiě na zciraví nájeiim'íkt2
a dalších osob, které se v době pohybovaly, nebot' tyto škody na majetku a zdraví zceia í-eálně
I'ti-ozily, pokud by nedoslo k pi'oveciei'ií nejen předínětných, aie innoha dalších stavel?mích pi-ctcí a

opr-av i'í:tzn)5ch zařízení a koíistrukčních prvk'í't 72(7 domě. Stavebrí úřad tudíž došel k závěru, že
obviněný iná příjeii'i i z náji'im předinětných prostor. Tento fakt dále podporuje i žádost o

součinnost Úřadu-práce ČR, která se týkala ověření požadavků iia prostor ve 4.NP, který vlastník
pronajíiná žadateli o příspěvek na bydlení, dále podáiií obviněného ze dne 02.07.2018 č. j.
MCBS/2018/0114248, podái'ií ze diie 22.07.2018, č. j. MCBS/2018/0125288 týka'3ící se
nájemi"iice v 2 patře a podáiií ze dne 29.08.2018, týkající se nájemnice komerčního prostom. Na
adrese
je dle dostripných informací z webovýcl"i stránek provozovna několika
lékařťi. Teiito fakt stavební úřad ověřil i koiitrolní prohlídkou ze dne 05.03.2019. Z obchodního
rejstřík?i stavební úřad zjistil, že obviněný je jednatel a spolupodílník ve společnosti

Podíl v této společnosti činí
70%, což představuje vklad v liodnotě 700 000 Kč. Z výše uvedenélío ?ze usuzovat, že obviněný
má příjein i z této činnosti. Stavební úřad dále zkouinal i skutečnost, zda není obviněný veden
v centrálním registru dlužníků a v insolveiičiiím rejstříku. Takové inforinace se z veřejně
přfst?ipiiých zdrojťí nepotvrdily.

Vzhledein k yýše uvedei'iým skutečnostem - osobním a majetkovým poměrům, které se podařily
zjistit i bez součinnosti obviněného, stavební úřad došel k závěru, že pokuta nemá likvidační
charakter. Tuto skutečnost podporuje i názor nadřízeného orgánu stavebního úřadu, který ve
svéin rozhodnutí ze dne 14.12.2018, č. j. MMB/0457212/20l8ěě uvádí: ,,Jestliž,e byla panu
za pi-ojednaný přestupek ulozena pokuta ve výši 40.000,-Kč, l) řízení, kde stavebíú
zákoii staíioví hoi-ní hranici pokuty za tento přestupek 500.000,-Kč, nepovaiuje pokutu uloienou
ve výši 8% horní hranice moiné pokut2ý za nepřiiněřenou."
K bodu 2)

Obviiiěný iieposkytl potřebiiori so?ičinnost aiii při specifikaci doby spáchání přestupku, čímž celé
řízení ztěžuje. Stavební úřad proto vychází z obviněným již dříve poskytnutých vyjádření.
Stavebníimi úřadu bylo na kontroliií prohlídce ze dne 05.06.2018 sděleno obviněným,
že s předměti'iým protiprávníin jednáiuam bylo započato koncem dubna 2018, což obviněný
íierozporoval alll V dOšlenl oznamení a alll přl ťlSfllllll ?lednailL Ve SVeln vy?]adrelll popísuJe,
žepráce byly prováděny iia přelomu květi'ia a červiia 2018. Stavební úřad došel k závěru,
že práce byly prováděny v obou terinínech, které obviněný sdělil stavebnímu úřadu.
K bodu 3)

Stavební úřad se již k tomuto bodu vyjadřoval výse.
K bod?i 4)

Zpředloženého evidenčního listu iiemovité kulturní pat'nátky č.
nijak nevyplývá
obviněi"iýii"i tvrzená skritečnost, že je chráněna pouze fasáda a průčelí. Je zde uveden pouze fakt,
že je zvýšena ochrana prčičelí. Stavební úřad rozlišuje objekty z pohledu památkové péče bud'
?jako kulturiií památka či nikoli. V tointo případě není pochyb o tom, že se jedná o kulturní
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památku, což dokazuje i výpis z pai-nátkového katalog?i, který je zale;žen ve spise. S amotný
evidenční list dormi předložený obviněnýin p.azývá objekt nemovitou ktílturní památ?kou. Pro
stavební úřad není rozhodujícíin faktei'ii, na kterou část se klade zsryšes'í;á paiátková ochrana, ale
pouze fakt, zda se jediiá o k?ilturní památku jako celek či nikoli.
K bod?i 5)

Stavebiií úřad vždy postupuje v soulad?i se z?ásadami správního řízení zejn"iéna pak se zásadou
rovnosti. Je ovšein initiíé si uvědomit i indiviď-ualitu každého řízení i s ohledem na jeho předmět,

průběh i specifikaci. Další část vyjádření se iietýká předmětu řízení, stejně tak jako přiložené
fotografie objektu obviněného.

Stave'oní úřad při vyiněřování výše saiikce posoiidil veškeré důkazy jednotlivě ale i ve vzájemné
souvislosti a přihlédl ke všei"iqpolelíčujícím i přitěžujícím okolnostem. Vzhledem kvýše
uvedeným skutečnostem vvměřil stavební úřad pok?itu, jejíž yýš:e byla vymeřena v dolní hranici
zákoiiem stanoveiiélio i'ozpětí sazby. Stavebiií úřad iná za to, že pokuta ovlivní obviněného
natolik, že se v budo?icmi stejného nebo podobného přest?ipku nedopustí avýše pokuty je

přiiněřená z hlediska prevence i represe. Vzhledein k zákonem stanovené výši až do 500 000 Kč
nebylo inožné uložit pokutu nižší, iiež byla stavebním úřadein ?iložena. Současně byla
obviněiiém?i uložena poviiinost uhradit náklady řízení spojené sprojednáváním přestupku
vzhledem k tomu, že řízení bylo vyvoláno porušením stanovené povinnosti z jelío strany.

Lhůtu k Plllěllí poviiiiiosti uhradit pokutri stanovi?ije stavební úřad v souladu s ?ist. § 46 odst. 2
zákona o odpovědnosti za přestupky. Vzlíleden'i k tomu, že žádný zvláštní předpis nestanoví
konk?rétní ?hčitu pro úbradu nákladů řízení, stanovuje sr toi'nto rozhodnutí stavební úřad v souladu
s iist. § 39 odst. l správního řádri ]Mítu 30 di"iči jako ?hůtu přiměřenou.
Pottčetíí

Proti tonmto rozl'iodiiutí moho?i podat účastníci řízení odvolání do 15 dníaí ode dne jeho oznámení
k Odboru úzeinního a stavebního řízení Magistrátu iněsta Brna, Malinovského náměstí 3, 601 67
Brno, podáníi'n učiněiiým prostřednictvíin správního orgánu, který toto rozhodnutí vydává, tj.
Úřadu městské části města Bi'na, Brno-střed, Stavebního úřad?i, Měnínská 4, 601 92 Brno. Lkríotta

pro odvolání začíná běz:et dnem následujícím po doručení písemného yyhotovení rozhodnutí,
nebo nejpozději po uplyimtí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí
připraveno k vyzvedimtí i"iebo doručeno do datové schránky.

Mgr. Monika Miiiařiková
oprávněná úřední osoba

Pokuta i uložená náhrada iiákladči řízeiií je splatná do 30 dxiíoí ode dne nabytí právní moci tohoto
rozhodimtí i"ia účet Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, baiikovní spojení:
Kornerční baiika, a. s., č. ú.:OOO043-8206670217/0100

Částka: 40 000,- Kě (pokuta)
Variabiliií syinbol: 1080800056

Částka: 1000,- Kě (náklady řízení)
Variabilní syinbol: 1081100049
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1. JUDr. Václav Primprla, Příkop 4, 604 17 Brno
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O'dbor územiiílío řízení a stavebního řádu - Stavebiií úřad
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Pracoviště: Měnínská 4, 601 92 Brno
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MCBS/2018/0211947/MINO
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Spisová ziiaěka:
Oprávněná úřediíí osoba:

Z inoci úřední
0087941/2018
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Mgr. Moiiika Minaříková, tel.: 542526420
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Brno 12.12.2018

ROZHODNUTÍ
Úřad iněstské části iněsta Brna, Bi-no-střed, Stavebiií úřad (dále jeii stavební úřad), jako správní
orgáii přísl?išiiý podle ust. § 60 a 62 zákona č. 250/2016 sb., o odpovědnosti za přestupky
a řízení o iiich (dále jen zákon o odpovědiiosti za přestupky), ve smyslu ust. S, 182 zákona
č. 183/2006 sb., o úzeinníin pláiiováiií a stavebníin řádu (stavební zákon), v platném Zllěllí
(dále jeii stavební zákon) v řízení o přestripku, který spácliali

(dále obviněíiá) a
(dále obviněný)
(dále jen obviiiění)
rozhodl takto:

I.
je vinna,

že se úmyslně dopustila přestupku proti stavebníinu zákoini definovanému v iist. § 178 odst. 2
písm. d) stavebnflio zákona tím, že sr objekt?
obec Briio, za účelein budoiicí výstavby iiovýcli bytových jednotek, v iievyužívaném pťidníín
prostoru orientovaném do ?ilic
spol?i s obviněiiýin provedla stavební

mpravy bez stavebního povolení. Úpravy spočívají v osazeiií iiových střešnícli oken do střechy
objektu. Do ?ilice
6 nových střešiiícli okeii a do ulice
9 střešních oken.
Střeši"ií okna jsou typ?i Velux s plastovou úpravo?i. lále bylo provedeno zesílení stávajících
konstrukcí krovu POl]lOCí ocelových profilů v úroviii vazných tráimoí a krokví. Stavební úpravy
byly započaty na podziin rokri 2017.
Tímto jednáiiíin byla iiaplněiia sk?itková podstata přestupk?i dle ust. 'q 178 odst. 2 písm. d)
stavebního zákona, podle iiěhož se fyzická osoba, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako
stavebník dop?istí přestripku tíin, že v rozporu s S, 108 provede ziněnu stavby bez stavebního
povoleiií nebo společného povolení nebo veřejnoprávní smlo?ivy aiiebo oznámeného certifikátu
mitorizovaiiého iiispektora,
Za přest?ipek dle rist. § 178 odst. 2 písin. d) stavebnílio zákona ?ikládá stavební úřad
podle ust. 'g 178 odst. 3 písm. c) stavebního zákona pokutu
vc výši 25 000,- Kč slovy: dvacetpět tisíc kor?iií ěeských

1

C.j. MCBS/20 18/02l1947/MINO

sli'. 2

II.
je viiíen,

že se úmyslně dopustil přest?ipku pi-oti stavebiiínm zákomí definovanému sr ?ist. § 178 odst. ')
písin. d) stavebiiího zákona tím, že v objektu
obec Brno, za účelen"i budoucí výstavby novýcli bytovýcl'i jednotek, sr nevyuz.ívaném pčídním
prostoru orientovaiiéin do ulic
spolu s obviněnýin pi-ovedla stavební

'úpravy bez stavebiůo povolení. pravy spočívají v osazení nových střešiiícli oken do střechy
objektu. Do ?ilice
6 nových střešiiích okeii a do ?ilice
9 střešních oken.
Střešiqí' okiia jso?i typu Velux s plastovou úpravo?i. Dále bylo provedeno zesílení stávajícícl"i
konstmkcí ki'ovu pomocí ocelovýcli profilů v úrovni vaziiých tráínů a krokví. Stavební úl)I'a'Q/
byly započaty iia podzii"i"i roku 2017.
Tíii'ito jediiáníin byla iiaplněiia skutková podstata přestupku dle ust. § 178 odst. 2 písm. d)
stavebnílío zákona, podle iiěhož se fyzická osoba, práviiická nebo podnikající fyzická osoba jako
stavebiú dop?istí přestupk?i tfm, že v rozpor?i s § 108 provede změim stavby bez stavebiiího
povoleiií nebo společného povolení iiebo veřejiioprávní smlo?ivy aiiebo oziiámeiiého certifikát?i
a?itorizovaiieho IIISI)ektO]-a,
Za přest?ipek dle ?ist. 5:3 178 odst. 2 l)íSl]]. d) stavebiiího zákona ?ikládá stavební úřad
podle ust. § 178 odst. 3 l)íSm. C) stavebního zákoiia pok?it?i
ve výši 25 000,- Kě slovy: dvacetpět tisíc korun českýcb
III. So?ičasně stavebiií úřad
v soriladu s ust. § 95 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky a ust. 8? 6 odst. 1 vyhlášky
č. 520/2005 sb., o rozsabu hotových výda?jů a ušlého výdělk?i, které správní orgán hradí jiným
osobám, a o výši paušáliií částky nákladči řízei"ií, ve Zllěllí pozdějšícli předpisů, ukládá povinnost
nahradit iiáklady řízení paušální částkou
ve výši: 1000,- Kě

slovy: tisíc kortin českýcli

III. Současně stavebiií úřad

v so?ilad?i s ust. § 95 odst. ] zákoiia o odpovědnosti za přestupky a ust. § 6 odst. l vyhlášky č.
520/2005 sb., o rozsaJ'ui hotovýcli výdajů a ?išlél"io výděllai, které správiií orgán hradí jinýin
osobáin, a o výši pa?išáliíí částky nákladů řízei'ií, sre. Zllěllí pozdějších předpisů, ukládá povinnost
nahradit náklady řízení paušální částkou
sre výši: 1000,- Kč

slovy: tisíc korun českýcli

IV. Stavebiií úřad v so?iladu s ?ist. § 39 odst. 1 správního řádu stanovuje ?hůtu pro zaplacení
nákladťi řízeiií a současně podle ?ist. S3 46 odst. 2 zákoi'ia o odpovědnosti za přestupky stanov?ije
?hůtu pro zaplaceiií pok?ity
do 30 dnů od iiabytí právní moci toboto rozliodnutí

Účastníky řízeiií jsou v soulad?i s ust. § 27 odst. písin. b) zákona č. 500/2004 sb., správní řád
v platnéin Zllěllí (dále jen správní řád) a podle ust. F:3 68 zákona o odpovědnosti za přest?ipky
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Odííivodnění

Při kontrolní prohlídce koiiaiié dne 02.02.20]8 v objektu
obec Briio, bylo z?jištěno, žc vlastníci bytového clomu
Brno
a
za účelem budo?icí výstavby not.oých bytovýcli
jednotek, v nevyrižívaném půdiiíin prostot'u orientovaném do ?ilic
provedli

stavební úpravy bez st;ivebiiího povoleiií. Úprasiy spočívají v osazení iiovýcli střešiiícli okeii
do střechy objektu. Do ?ilice
6 nových střešiiícl'i oken a do ulice
9 střešnícb
oken. Střešiií okna jsou typu Velrix s plastovou úprasrou. Dále bylo provedeno zesíleiua
stávajícícli koiistrukcí krovu l)OlllOCí ocelovýcli profilů sr úroviii vazných tráinů a la-okví.
Jednáním obviiiěiiýcli byla naplněiia skutková podstata přestupku podle ?ist. F§ 178 odst. ')
písin. d) stavebnílio zákona, podle něhož fyzická, právnická nebo podiiikajfcf fyzická osoba
se jako stavebník dopustí přestupku tíin, si rozporu s § 108 provede změmi stavby bez stavebníl'io
povolení nebo společiiého povoleiií nebo veřejnopi-ávní si"iílo?ivy anebo oznáíneného certifikátu
aritorizovaiiélio inspektora.
Na základě zjištěiíí stavebního úřadu prostřediiictvíin konti'oliií prohlídky ze dne 02.02.2018
stavební úřad opatřeníin ze dne 23.05.20l8 č. j. MCBS/2018/0088007/MINO vyrozuiněl
obviněné o zahájeiií řízení o přestupku a protože se na protipráviiíin jediiání podíleli společně
a nei-ozdílně jakožto vlastníci objektu
obec Briio,
stavebiií úřad vedl společné řízení. Stavebiií úřad v oznámeiií o zahájení řízení předvolal
obviněi"ié k ústníinu jednání iia den 18.06.2018. K ústi"iíinu jediiáiií se dostavili oba obviiiění
osobně a stavební úřad jim poskytl Iliůtu pro vyjódřei-ií se do 7 diiči od konáiií ústníbo jednáiií.
Své vy?jádření zaslali elektroiiicky dne 24.06.20l8 a ziií takto:
,,Sti'ešiií pálená íašková kiytiiia iia objellu K
b.yla ve velmi špatnéin p:tvodníin
stavu z. i-oku 1935, tašky byly místy uvolirěnž. zaziiarneiiali jsme irěkolik jejich pádí:t na ):iřilelilý
chociiiík. Bylo pi'ove«ieno několik opi-av .íl cíiein tento pi-obléin v.síi'e.<it, opravy boluti,el neměiy
dlouirodobý efekt, situcrce se opakovcda (7 ln'ozilo s.oeliké rL,,il<o zi'aněrrí cliodci» m:t cliodníku.

Vtéto době jsme plái'íovali pi-osiést i-ekoiisti'ukci sMvajících a výstavbu nových pí:tdiúch byh:,
iitiktei'ou byi v>pracován pi'ojekt a bylo po':f,ádáiio o stavební povoleiií. Fii-ma vybi-ána
pro i-eírlizctci pxo.tdiaú vestavb.y iieočeMvaiiě nabídla di=ívěj."í tei'mín realizctce s tím, <':e po=.ději již
iiemusí mít čas. Pi-otoýe sti'eclia byla jiý liavai'ijním stavu a pády střešní krytiny iia cliodiúk byly
stále častěj3;í (77(í což jsme byli vq»ozoi'nosiáni nájeiniiíkyQ. bylo přistoupeiio /( v?'l5iněně střešní
kilytiii>í. Z techiiologick)5ch cKtvodů /..73)7 zároven z.esílen ki'osi a vsazena střešní okna dle pí-ojektos;é
dokumeiitcrce k pi'tdní vestcwbě, pi'otože t,vto pi'áce by iiebylo inožiié provést později.
Cílein pi'ací nebylo obcMzet platiié zÁkony a stavět bez stavebního posioleiií, ale zctjisti7
bezpečiiost chodců a zabi-cmit =.miiění způsobené pádem sti2ešiií lalytiiiy.

Majeíkosié poměilsi obviněn.)5ch jsou iióslechtjíc
OSVČ.
- vedeiia ria ÚP v evideiici iiezaměstnaiiýcli. Pečttjeme o dvě nezletilé drěti ve siěku
a

]et."

Stavební úřad vydai rozhodinití ze dne 18.07.2018 č. j. MCBS/2018/0120458, kterýin obviněné
riznal vinnýini a uložil jim pokutu každéinu ve výši 25 000 Kč a riložil jiin povini'iost nahradit
iiáklady řízení. Obvinění se proti toinuto rozhodnt+tí odvolali. 'Nadřízený orgán, kterým je
Magistrát i'iíěsta Brna, Odbor úzei'rmího a stavebiího řízení vydané rozhodinití zri?išil a věc vrátil
stavebníinu úřad?i knovéinu projednáiií rozhodi"i?itíi'n ze diie t5.lO.20l8 č. j.
MMB/0334963/2018.
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Stavebiií úřad za účelein zjištěiíí skutečiiostí, ktei'é iiiu byly vytýkány v rozhodnutí nadřízenél'ío
orgánu, předvolal obviněi'ié kústiiírmi jednáiií opatřením ze dne 15.1l.20l8 č. j.
MCBS/2018/01969413/MINO iia den 05.12.2018. K ústnímu jednání se dostavil pouze
(
byla oml?ivena). Na ústiiím jednání bylo zjištěno, že

stavební úpravy byly započaty na podzim roku 2017 a že ve vlastnictví obviněných je několik
bytových jednotek - viz výpis z katasti-?i nemovitostí. Některé jednotky byly získány na základě
restifficí a iiěkteré byly zako?ipeiiy a jsori zatíženy hypotečiiíi'iíi úvěry. Většina bytovýclí jednotek
je předmětein nájeiniiícli vztal'iťi a příjmy z nájinu jso?i přediněteín SJM. Dle sdělení l). T
iná p.

příslib zaměstnání.

Výše ?iváděné skutečnosti ve vy?jádřeiií obviněiiýcli jsou skutečnostmi, ke kterýin stavební úřad
přihlédl při vyiněřování výše pok?ity, iiejso?i skutečnostn'ú, jeEE by měly za následek klasifikaci
protiprávního jednání obviiiěných jako jediiání vso?ilaí:hi správními předpisy, nýbrž
skutečnostini sloužíc'íini pro stanovení výše pokrity v ráinci zákonein stanoveného rozpětí sazby.
Podle ust. S;, 15 zákona o odpovědnosti za přestupky se kodpovědi"iosti fyzické osoby
zapřestiipek vyžaduje zavinění. Přest?ipek je dle ust. S3 15 odst. 2 PíSl]l. b) zákona
o odpovědnosti za přest?ipky spáclián úmyslně jestliže pachatel věděl, že svým jednáním mťíže
porušit nebo ohrozit zájein chráněiiý zákonem, a pro případ, že jej porušíí nebo ohrozí, s tím byl
sroz?iiněn. Obviněrí tím, že provedli stavbu v rozpor?i se stavebním povolením, se dopustili
úmysliiého jednání sr rozporu se stavebním zákonem.

Odpovědnost fyzické osoby za přestupek zaniká (miii"io dčivody uvedené v taxativnííí výčtu
v ?ist. SH 29 zákona o odpovědnosti za přestupky) ?iplyimtíin promlčecí doby podle ust. íg 30
zákona o odpovědiiosti za přestupek. Promlčecí doba činí dle ust. S? 30 zákona o odpovědnosti
za přestupky 3 roky, jde-li o přestupek, za který zákon stanoví sazbii pok?ity, jejíž 1101-Ilí hranice
je alespoň 100 000 Kč. Stavebi"ií úpravy byly započaty na podzim roku 2017. Jelikož výstavba
vdobě koiitrolní prohlídky probfl'iala, byly stavebníin úřadein zastaveiiy probíhající práce
výzvou ze dne 05.02.20l8 č. j. MCBS/2018/0021819/SANL. Promlčecí doba tudíž zůstala
zachována.

Za tento přestupek Ize dle ?ist. 'f:3 178 odst. 3 písin. c) stavebiiílio zákona uložit pokutu do výse
500 000,- Kč.

Při rirčení výiněry správního trestu stavebiií úřad přihlédl k důvodům uvedeným v ust. Fs 37
zákona o odpovědnosti za přestupky zejinéiia k povaze a závaznosti přestupku, k přitěžujfcím
a polehčujícín'i okolnostem a k osobníin poměrůin obviněiiýcl'í.
Při hodiioceiií povahy a závažiiosti přest?ipk?i stavební úřad vycházel z toho, že skutkové
podstaty přestupků jso?i rozděleny CIO několika skiipin podle závažnosti protiprávního jednání.
Pi'ovedení stavby v rozpoi'u se stavebiiíin povolením náleží mezi skupii'iu přestupků, za něž ?ze
?iložit pok?itu do 500 000,- Kč.

Stavební úřad poso?idil vyjádření obviiiěných, ve kteréi'n rivedli, že střešní krytina byla
ve špatném stavu již dlo?ihodobě a docházelo k pádčiin na chodník. Teiito probléin vyřešili
výměnou a rivedli, že llZ íeclmologick-);cli důvodiot by[ zárosiei'í zesílen ki-ov cí vsazena sti=ešnť okna
dle projektosié dokumeiitcrce k)notdiú vestavbě, pi-otože tyto prc'tce b>i nebylo mož.né pí-ovést
po=ději" a že ,,cílem prací riebylo obcMzet platné zákorr>i ale zctjistit bezpečnost cliodct.ot
cí zabi-ánit zrmiěiií způsobené pMeín střešiií ki-ytiíiy". Předmětem tol"ioto řízení íiení výměna
střešní krytiny, proto stavební úřad úinysl ocbránit život a zdraví clíodců před padající k+'ytinou
neposuzoval. Je poviiiností vlastníka stavby dle ?ist. § 154 stavebníl'io zákona rií:?ržovat stavbu
tak, aby měla dobrý stavební stav, aby nedocházelo k je?iín'iíi znehodiioceiií a co nejvíce se
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prodloužila její životnost. Předi"i'iětem tolioto řízení jsori stavební úpravy, které nebyly provedeny
za účelei'n ocl'irany života a zdraví osob, ale čistě za účelei'ii b?ido?icí výstavby. Co se týce
tecliiiické návaznosti na zesílení ki'ovu a vsazei'ií iiovýcli střešnícl'i oken, jedná se o stavebně
teclinicky logický liosmp, ovšem bez stavebního povoleiií vyžadovaiiélio stavebníin zákonem.
Jako polelič?ijící okolnost bere stavební úřad to, že před zaí'iájeníii'i řízení o iiařízení odstraněiií
stavby obviiiění požádali o stavebiií povoleiií iia pčidiií vestavb?i, v i'ámci které byly i tyto
stavební úpravy. Došlo tak ještě před ripozoriiěním iia probíhající stavb?i třetí osobo?i.
Vzliledem kvýše ?ivedenýin sk?itečnostem vyiněřil stavebiií úřad pokutu, jejíž výše byla
vyiněřena v dolní liranici zákoiien'i staiioveiiélio rozpětí sazby. Stavebiií úřad má za to, že pok?ita
ovliviií obviněiié i'iatolik, že se v b?idouciui stejného nebo podobnélio přest?ipku nedopustí a srý'se
pok?ity je přiiněřeiiá z lilediska preveiice i represe. Obviiiěiiým byla vyměřena pokuta ve stejiié
výši, protože se na protipi-áviiíin jednání podíleli společiiě a nerozdíliiě. Vzliledein k zákonei'ií
staiioveiié výši až do 500 000,- Kč iiebylo inožné ?iložit pokutu iíižší, než byla stavebním úřadein
uložena.

Stavební úřad rovi'iěž zhodnotil osobní poiněry obviněiié
, tak jak rrui bylo
riložeiio sr rozhodimtí nadřízenélio orgái'ui. Stavební úřad opatřeiiíin ze dne 08.ll.20]8 č. j.

MCBS/2018/0192164/MINO požádal o so?ičiniiost Úřad práce ČR, K?rajská pobočka v Bi-ně,
Koiitaktiií pracoviště Brno-n'iěsto, Odděleiií zprostředkováiií. Předinětein této so?ičinnosti bylo
ověření, zda je
vedena jako nezaměstnaiiá. Dne 14.1l.2018 č. j.
MCBS/2018/0195358 bylo stavebi"iímu úřadu domčena odpověd' na dotaz, ve kterém bylo
stavebiiíinu úřadu sděleno, že byla vedena vevidenci uclíazečů o zainěstnaná vdobě od
09.04.2018 do 29.08.20l8. Na ústiiíin jednání bylo zjištěno, že sre vlastnictví obviněných je
několik bytových jednotek - viz srýpis z katastru nemovitostí. Některé jednotky byly získány na
základě restit?icí a některé byly zako?ipeiiy a jsou zatíženy hypotečníini úsrery. Většii'ia bytových
jednotek je předmětein nájerrrnícli vztahů a příjiny z nájin?i jso?i předmětem SJM. Dle sdělení
obviněného
iná obviněná
příslib zainěstnání. I

"

je OSV . Zvýše uvedenébo vyplývá, že obviněiií ma?jí příjmy i znájrmoí

bytových jedi'iotek, výpis jediiotek z katastru neinovitostí, které jsou ve vlastnictví obviněných je
součástí spisu. Dále stavební úřad vycliázel i ze sl:íisového materiál?i k žádosti o stavební
povolení tak, jak na iiěj porikaz?ije nadřízený orgán ve svém rozhodmití. V žádosti o stavební
povolení obvinění ?ivedli orieiitační ceim zainýšlenélio záměni 9 500 000 Kč s tím, že stavba
bude realizována sr prioiběl'ru dvou let. S ohledein na výše civedené, nelze tedy hovořit o tom, ;ťe
by pokuta ve výši 25 000 Kč byla likvidačiií i s oliledein na skutečnost, že inaximální výše
pokuty za tento přestupek je 500 000 Kč.
Současně byla obviněným ?iložeiia povinnost ul-iradit náklady řízení spojené s projediiáváiiím
přestripkai společi"iě a nerozdíliiě vplné výši, vzhledei'n ktoi'nu, že řízení bylo vyvoláno
porLlsellllll stanovene l)OVlllllOSfl Z ?]eJlcll Strall7.
Lhůty k plnění poviiinosti riliradit pok?itu a nóklady správníbo řízení stanovuje stavební úříid
v souladu s ?ist. S, 39 odst. l správiiího řádu a s ?ist. § 46 odst. 2 zákona o odpovědnosti za
přest?ipky. Vzhledei'n k tomri, že žádný zvláštííí předpis iiestanoví konkrétní ?ličitu pro úhraí4ri
nákladů řízení, stanov?ije v tointo rozl'iodimtí stavební úřad pro úhradu pokuty a itákladíoí řízení
?hůtu 30 dmoi jako ?liioiffl přiiněřeno?i.

Poíiěeiíí

Proti toinuto rozl'iodiiutí inohou podat účastníci řízei'íí odvoláiií do 15 dnů ode d+ie jeho oznámení
k Odbo+-u úzeinnílio a stavebního řízení Magistt'át?i města Brna, Malinovského náiněstí 3, 601 67
Brno, podáníin učiiiěiiýi-ií prostřednictvím správníl"+o orgánu, který toto i'ozhodnutí vydává, tj.
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Úřadu iněstské části iněsta Briia, Brno-střed, Stavebního úřad?i, Měiiíiiská 4, 601 92 Briio. Lhůta
pro odvoláiií začíná běžet dnem násled?ijícím l)O domčení písenniého vyliotovení rozliodmití,
nebo i"iejpozději po ?iplyiuití desátélio dne ode diie, kdy bylo nedoručené a ?iložeiié rozliodi-uití
připraveiio k vyzvedn?ití nebo doručeno do datové schrái"iky.

e' in"3iv3ú3nsv(ý

Mgr. Moiiika Miiiaříková
oprávněná úřední osoba

Pok?ita i ?iložená nálirada iiákladči řízeiií je splatná do 30 dnči ode diie nabytí právní moci tolioto

rozhodmití na účet Úřad?i městské části n'iěsta Brna, Brno-střed, bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., č. ú.:OOO043-8206670217/0100
Obviněná

ěástka: 25 000 Kě (pokuta)
Variabilní syi'iíbol:1080800052
ěástka: 1000 Kč (náklady řízeiií)
Variabilní syinbol:1081100046
Obviněný
ěástka: 25 000 Kě (pokuta)
Variabiliií symbol:1080800053
částka: 1000 Kč (náklady řízení)
Variabilní symbol:1081100051

Obdrží

1.
2.
Dále obdrží

3. opravneiia Llředl'll OSO5a
4. spis

