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Stavelyní úřad

Domiiiikánská 2, 601 69 Brno
Pracoviště: MěllíllSkí"l 4, 601 92 Briio

Číslo ,jediiací:

MCBS/2019/0126107/FILT

K lioclái'ií:
Spisová znaěka:
Opi-ávněná úřední osoba:

Z inoci úřediií
3200/A4CBS/2017/0171198

Ing. Tereza Hr?ibó, tel.: 542 526 426
Brno 29.07.20l9

, 639 00 Brno
639 00 Bíno
Nařízeiií odstraiiění stavby s názvein: ,,Další doplňkové stavby při objekt?i Kamenná 37,
Brno - přístřešek iia dřevo, trojkomorový kon'ipost, skleník, lirosklený přístřešek,
liřístřešel« pro věelí úly, věelařská díliía, ?curník, dvo?ikoinorový kompost, oliěrné zídky",

iia ?il. Kamenná 37, č. p. 208, pozeinek parc. čís. 962/1, 962/4, 963, 964, k. ú. Štýřice, obec Brno

USNESENÍ
POZNAMENANÉ DO SPISU

Úřad městské části města Briia, Brno-střed, StaveLíiií úřad (dále jeii stavební úřad), příslí?íšný
l:íodle ust. § 13 odst. l písin. c) zákona č. 183/2006 sb., o úzei-iuiíin pláiiováiií a stavebním řádu
(stavebiií zákoii), v platnéin ziič:ní (dále jen stavební zákon), v řízení o odsti'anění stavby s
iiázvein: ,,Další doplňkové stavby při objektu Kamenná 37, Brno - přístřešek na dřevo,
trojkomorový kompost, skleník, proskleiiý přístřešek, přístřešek pro včelí úly, včelařská dílna,
kuriiík, dvo?ikomorový kompost, opěrné zídky", na ul. Kainenná 37, č. l). 208, pozei"iíek parc.

čís. 962/1, 962/4, 963,- 964, k. ú. Štýřice, obec Bl'llO
rozhodl

podle rist. § 66 odst. 2 a si soriladu s ?ist. § 148 odst. l písin. b) zákoiia č. 500/2004 sb., správní
řád, v platnén'i Zllěllí, (dále jen správní řád), že řízeiií o iiařízeiií odstranění výše uvedené stavby
v části věci, jejíž předinětein je stavba SO 14 - kurník o pčidorysnýcb rozměrecli 2,600 x 2,600 m

situovaiiý na l?íozemk?i parc. -čís. 964, k. ú. Štýřice, obec Brno ve vzdálei"iosti cca 1,000 m od
hranice inezi pozeinky parc. čís. 959 a 964 k. ú. Štýřice, obec Brno.
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iiebot' odpadl dčivod řízení tíin, že stavba SO 14 - kurník byla odstraněna.

Účastiiík řízeiií vyii-iezený v so?iladci s rist. § 27 odst. 1 l)íSlll. správiiílio řádu, je

, 639 00 Brno,
639 00 Bnio.

Č.j. MCBS/2019/012(»ll)7/FILT
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Odůvodnění

Stavebiií úřad provedl diie 12.09.20]7 konh-olní prolilídk?i stavby I(aineiiná 37, Briio, při které
byly zjištěny další cťol:ílňkové stavby na pozeincícJi pai'c. čís. 962/1, 962/4, 963, 964, k. ú.

Štýřice, obec Briio ?iinístěné inéiiě než 2- inetry od -společných iiranic pozeii"iků, ktei'é byly
realizovány bez rozl'íodmití či opatření vyžadovanélio stavebním zákonem. Rozsah nepovolenýcli
doplňkových staveb byl zaprotokolován a podrobně uvedeii v oznáinení o zaha5jeiií řízeiií o
odstranění stavby, které bylo účastiiíkioiin řízení oznáineno opatřeiiíin ze diie ]1.lO.2017 č. j.
MCBS/201 7/Ol 71200/Fn.T. Vzlileclem k toinu, že bylo oznáineno zaliájení řízení přede diiein
účinnosti novelizovanébo stavebi'iílío zákoiia, dokoiičí stasiební úřad řízeiií v soriladu s článkein
II bod 10 zákona č. 225/2017 sb., ziněna stavebního zákona a dalších souvisejícícli zákonů.
Podle ust. § 129 odst. 2 stavebníbo zákona inůže vlastník nebo st,:'ivebi'iík podat ve Ihůtě 30 dnů
od zahájení řízeiií o odstraiiění stavby žádost o dodatečiié povoleiií stavby. Dne 10.1].2017
podali vlastiiíci doinu a zái'oveň stavebníci žádost o dodatečné povolení dalšícli doplňkových

staveb uvedeiiých v oznámení o zahájení řízeiií o odstraiiěiií stavby č. j.
MCBS/2017/0171200/FLLT. Dnein POCl21llí žádosti o dodatečné povolení stavby bylo zahájeno
sainostati"ié řízení o podaíié žádosti - řízení o dodatečném povoleiií stavby. Proto stavebiií úřad v
souladu s ust. § 129 odst. 2 stavebnílqo zákona ?isneseníin č. j. MCBS/2018/0036934/FILT di'ie
08.03.2018 řízeiií o odstraiiění stavby přerušil CIO doby nabytí právní moci rozhodiu'ítí v řízeiií o
dodateči-iéin povoleiií stavby a vede řízení o podané žádosti. Výše uvedené usnesení nenabylo
právní inoci, nebot' proti iiěima podal odvolání účastník řízení. Spis byl předáii odvolacíi'im
orgánu, 21 ten vodvolaíjin řízení rozliodimtím č.j. MMB/0253839/2018 ze dne 17.7.2018
iisnesení stavebního úřadu zi'ušil a věc vrátil stavebiiíinu úřad?i k i'iovému projednáiií.
Jak vyplývá z fotografie, jež je součástí doplnění projektové dokumeiitace ze diie 22.06.2018
pod č. padacíin MCBS/2018/0108676, stavba SO14 - kurník byla odstraiiěna. Na základě výše
rivedenýclí sk?itečností rozhodl stavební úřad o zastavení řízeiií o nařízei'ií odstraiiěiqí výše
?ivedené stavby v části věci, a protože se jeí:?ná o řízení z inoci úřediií, postupoval stavební úřad
sr souladu s rist. § 66 odst. 2 správnílio řádu tak, že řízení zastavuje ?isneseníin pozi"iaineiiaiiým do
SplSLl.

Předinětem tohoto risneseiií je stavba SO]4 - kurník o pčidorysnýcl'i roziněrech 2,600 x 2,600 m

situovaný iia pozemku parc. čís. 964, k. ú. Štýřice, obe.c Brno sre vzdálenosti cca 1,000 m od
hrai'iice ii"iezi pozemky parc. čís. 959 a 964 k. ú. Štýřice, obec Brno.
Po?iěení

Proti tonuito ?isneseiií se podle ?ist. 8, 76 odst. 5 správního řádu nelze odvolat. Ve sn"iyslu ust. §
76 odst. 3 správního řádu usi"iesení, ktei'é se po?ize poznainenává do spisu, nabývá právní inoci
diiein, kdy je poziiaínenáno do spisu.
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Doruěí se
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