*MUZAX00DQCAR*
MUZAX00DQCAR

Městský úřad Žatec
Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí
Stavební úřad
náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec
Spis. zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

MUZAS/24435/2015/SU/Bi
MUZA 18328/2017
Lukáš Bizoň
415 736 493
bizon@mesto-zatec.cz

V Žatci dne 28.6.2017

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), provedl dne
14.3.2017 kontrolní prohlídku stavby nazvané:

Skladovací hala „HP-Pelzer s.r.o.“, Žatec
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. č. 4992/1 v katastrálním území Žatec, při které zjistil, že
není plněna výzva zjednání nápravy ze dne 11.1.2016 č.j.: MUZA 698/2016. Vlastník stavby měl
ke dni převzetí výzvy tj. 23.1.2016 ukončit provoz (nájem) uvedené stavby.
Stavební úřad podle § 134 odst. 3 stavebního zákona

nařizuje zjednat nápravu
vlastníkovi stavby, kterým je
(dále jen "povinný") ve lhůtě ke dni převzetí tohoto rozhodnutí. Zjednání nápravy spočívá
v ukončení provozu (nájmu) uvedené stavby.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Odůvodnění:
Stavební úřad zjistil, že stavba na pozemku st. p. č. 4992/1 v katastrálním území Žatec je užívána
bez dodatečného povolení stavby a kolaudačního souhlasu vydaného podle stavebního zákona.
Dne 11.1.2016 vydána výzva zjednání nápravy č.j.: MUZA 698/2016. Doručena byla vlastníkovi
23.1.2016. Vlastník měl ke dni převzetí výzvy tj. 23.1.2016 ukončit provoz (nájem) uvedené
stavby. Dne 14.3.2017 provedena kontrolní prohlídka stavby. Zjištěno, že výzva není plněna. Na
místě sepsán protokol č.j.: MUZA 7668/2017.
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Vzhledem k tomu, že povinný ve stanovené lhůtě nápravu nezjednal, stavební úřad zjednání
nápravy nařídil.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
HP-Pelzer s.r.o.
Upozornění:
Nesplněním tohoto rozhodnutí se vlastník stavby dopustí přestupku podle § 179 odst. 3 písm. e)
stavebního zákona. Za tento přestupek uloží stavební úřad podle § 179 odst. 7 písm. b)
stavebního zákona pokutu až do výše 200.000,-Kč.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního
plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje Ústí nad Labem podáním
u zdejšího správního orgánu. Odvolání proti rozhodnutí nemá však podle § 134 odst. 3
stavebního zákona odkladný účinek.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Bc. Tomáš T R Á V N Í Č E K
vedoucí stavebního a vyvlastňovacího úřadu, životního prostředí

Obdrží:
účastníci (dodejky)
HP-Pelzer s.r.o., IDDS: 7xgxj3m

Městský úřad Žatec – stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí, Náměstí Svobody 1, pracoviště: Obránců míru 295
Tel.: 415 736 311 – spojovatelka, 415 736 490 – vedoucí, 415 736 492-498 – referenti SÚ, 415 736 491 – administrativa
Fax.: 415 736 148 Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00-11:45 12:45-17:00h, po telefonické domluvě každý den.

