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Ve Vrahovicích dne 18. dubna 2022
Podnět k zahájení řízení o nařízení nutných zabezpečovacích prací
Podnět k zahájení řízení o nařízení nezbytných úprav
Podnět k zahájení řízení o zjednání nápravy ve věci neudržování stavby
Podnět k zahájení řízení o přestupku vlastníka stavby

I.
Skutkový stav
Synagoga Beth´ha – Midrasch se nachází na adrese Demelova č. p. 33/2, Prostějov
(dále ji označuji jako „stavbu“, „synagogu“ a „budovu“).
Spoluvlastníky stavby jsou Ing. Jindřich Skácel a Lenka Skácelová, oba bytem
nám. Svatoplukova Čecha 51/1, 796 01, Prostějov, jak vyplývá z veřejné části katastru
nemovitostí dostupné na webu www.cuzk.cz.
Pro úplnost uvádím, že synagoga byla rozhodnutím Ministerstva kultury
č. 5450/1996 (1) ze dne 12. 11. 1998 prohlášena kulturní památkou. V Památkovém
katalogu NPÚ je vedena pod č. 1000162859.

Stav, v jakém se tato stavba nyní nachází, je tristní. Již z pohledu laika je patrné,
že stavba velmi chátrá a může být nebezpečná pro své okolí. Na celé
nosné zdi do Demelovy ulice, včetně střešní římsy, můžeme vidět
obrovskou prasklinu, která působí děsivým dojmem. Vypadá to jako by
budova mohla každým dnem spadnout.
Přikládám několik fotografií detailu stavby, které jsem pořídil dne 29. 12. 2021.
Je zřejmé, že vlastníci se o stavbu nijak nestarají, nechávají ji napospas venkovním
vlivům a svou nečinností přispívají k jejímu dalšímu chátrání.

II.
Právní úprava
Podle § 135 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“) platí, že „stavební úřad
nařídí vlastníku stavby provedení nutných zabezpečovacích prací, jestliže
stavba svým technickým stavem ohrožuje zdraví a životy osob nebo zvířat, není-li
nutné ji neodkladně odstranit“. Zákonná formulace, že stavební úřad „nařídí“
znamená, že se jedná o povinnost tohoto úřadu a zákonodárce nedává správnímu
orgánu žádný prostor pro tzv. správní uvážení. Současně stavební zákon v § 135
odst. 3 a 5 umožňuje, aby nutné zabezpečovací práce provedl stavební úřad
prostřednictvím stavebního podnikatele, který je k tomu odborně vybaven, a to
v případě, kdy hrozí nebezpečí z prodlení; náklady nese vlastník stavby a obec jejíž
obecní úřad je stavebním úřadem je následně po vlastníkovi stavby vymáhá.
Podle § 137 odst. 1 stavebního zákona platí, že „stavební úřad může nařídit vlastníku
stavby, stavebního pozemku nebo zastavěného stavebního pozemku nezbytné
úpravy (…) d) v zájmu bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích, (…) i) jimiž se zajišťuje ochrana architektonického a archeologického
dědictví“.
Podle § 139 odst. 1 stavebního zákona dále platí, že „není-li stavba řádně udržována,
může stavební úřad vlastníkovi stavby nařídit zjednání nápravy. Náklady
udržovacích prací nese vlastník stavby. Nájemci bytů a nebytových prostor jsou
povinni umožnit provedení nařízených udržovacích prací“.

Podle § 179 odst. 1 písm. j) stavebního zákona platí, že „fyzická, právnická nebo
podnikající fyzická osoba se jako vlastník stavby dopustí přestupku tím,
že poruší některou z povinností podle § 154 odst. 1 písm. a), b), d) nebo e).“
Povinností podle § 154 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je obecná povinnost
vlastníka stavby „udržovat stavbu podle § 3 odst. 4 *po celou dobu její existence“.
Podle § 3 odst. 4 stavebního zákona se údržbou stavby rozumějí „práce, jimiž se
zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a
co nejvíce se prodloužila její uživatelnost“. Za tento přestupek lze v souladu s § 179
odst. 5 písm. b) stavebního zákona uložit pokutu až do výše 200 000 Kč. Přestupky
projednává v souladu s § 182 stavebního zákona obecný stavební úřad; tzn. že
stavební úřad Magistrátu města Prostějova je k projednání přestupku příslušný.
Podle § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich, v platném znění, platí, že „správní orgán zahájí řízení o každém přestupku,
který zjistí, a postupuje v řízení z moci úřední“. Pokud se tedy správní orgán, v tomto
případě stavební úřad, dozví o určitém přestupku, je jeho povinností takové řízení
z moci úřední zahájit.

III.
Aplikace právní úpravy na skutkový stav
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s § 154 odst. 1 písm. a) stavebního zákona neudržují stavbu způsobem, aby
nedocházelo k jejímu znehodnocení a aby se co nejvíce prodloužila její uživatelnost,
jak vyžaduje § 3 odst. 4 stavebního zákona. Neudržují ji v dobrém stavu, nechrání ji
před znehodnocením a nechávají ji napospas všem venkovním vlivům. Z mnou
popsaného laického zhodnocení skutkového stavu nelze dospět k jinému závěru,
než že vlastníci porušují právní povinnost udržování stavby podle § 154 odst. 1 písm.
a) stavebního zákona.
Z tohoto závěru vyplývají dvě věci: stavební úřad musí v souladu s § 139 odst. 1 nařídit
zjednání nápravy; a spoluvlastníci stavby se tímto jednáním dopouštějí
přestupku § 179 odst. 1 písm. j) stavebního zákona, který musí stavební úřad stíhat
(zahájit o něm řízení) a spravedlivě potrestat. V případě, že stavební úřad zjistí, že
tuto povinnost porušovala i jiná fyzická osoba (např. předchozí vlastník Jindřich

Skácel mladší), je jeho povinností zahájit správní řízení o přestupku i vůči němu a
potrestat i jeho jednání.
Od otázky udržování stavby je ale třeba odlišit další instituty stavebního
zákona, které na projednávanou stavbu a její současný stav dopadají, ale
chrání jiné veřejné zájmy, a proto jejich uplatňování je nezávislé na uplatňování
institutu povinného zjednání nápravy v případě neudržování stavby v dobrém stavu.
Těmi jsou nutné zabezpečovací práce a nezbytné úpravy.
Pokud jde o nařízení nutných zabezpečovacích prací, jedná se o prostředek,
kterým stavební úřad chrání životy a zdraví osob a zvířat v případě, kdy je stavba
svým technickým stavem ohrožuje (srov. § 135 odst. 2 stavebního zákona). Jde tedy o
velmi podstatný veřejný zájem, a stavební úřady by měly tuto svou pravomoc brát
vážně, resp. mít na paměti, jak významné statky (lidský život a zdraví) jsou v sázce; a
proto by měly postupovat obezřetně, v souladu s principem předběžné opatrnosti
pečlivě zkoumat, kdy je tento zákonný důvod naplněn; a pokud je, tak aktivně a
bezodkladně konat (srov. se zákonnou formulaci „nařídí“ v tomto ustanovení).
Jak výše uvádím, na stavbě je vidět větší množství viditelných prasklin, které jsou
vidět i přímo u střešní římsy. Z pohledu laika působí římsy stavby dojmem, že
mohou každým dnem na někoho spadnout. Je povinností stavebního úřadu,
aby toto podezření prověřil, v souladu s § 3 správního řádu musí zjistit skutkový stav
o němž nejsou důvodné pochybnosti v rozsahu nezbytném pro vydání rozhodnutí.
Pokud znalosti úředních osob stavebního úřadu nejsou dostatečné pro posouzení této
otázky, měl by stavební úřad tuto otázku nechat posoudit znalcem v příslušném oboru
(statika).
Pokud jde o institut nařízení nezbytných úprav, ten v sobě zahrnuje ochranu
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§ 137 odst. 1 stavebního zákona. V projednávané věci přichází do úvahy zejména
písmena d) a i). Pokud jde o písmeno d), tj. o ochranu bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích, zde vycházím z toho, co jsem uvedl již výše –
střešní římsy stavby mohou každým dnem spadnout; a kromě životu a zdraví chodců
mohou nepochybně ohrozit i provoz na pozemních komunikacích. Pokud jde
o písm. i), je nepochybná, že stavba synagogy představuje architektonické kulturní
dědictví, které musí správní orgány chránit. Zde je nutné zdůraznit, že tato úprava ve
stavebním zákoně je zcela nezávislá na zákonu č. 20/1987 Sb., České národní rady, o

státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní
památkové péči“). Jinými slovy, stavební úřad se nemůže své povinnosti nařídit
nezbytnou úpravu jíž se zajišťuje ochrana architektonického dědictví podle § 137
odst. 1 písm. d) stavebního zákona zprostit tím, že odkáže na postupy orgánu státní
památkové péče s tím, že ochrana kulturních památek je v jeho působnosti. I stavební
úřad musí v souladu s výše citovaným ustanovením architektonické dědictví chránit,
a to právě prostřednictvím institutu nařízení nezbytné úpravy. K posouzení, v jakém
stavu se z hlediska tohoto zájmu stavba nachází a jaký je její architektonický význam
si opět stavební úřad může zajistit znalecký posudek znalce v příslušném oboru
(pozemní stavby, restaurátorství, dějiny umění, dějiny architektury, památková péče
aj.), a podle toho stanovit přiměřená opatření odpovídající skutkovým zjištěním,
která ve věci učiní.
Pro vše výše uvedené platí, že je povinností stavebního úřadu, aby
v souladu se zásadou oficiality zahájil dále specifikovaná správní řízení
z moci úřední; a v rámci nich v souladu s § 3 správního řádu úplně zjistil
skutkový stav, tj. pečlivě posoudil, v jakém stavu stavba je a stanovil, jaké
úpravy musí vlastník nezbytně provést, aby dostál všem výše uvedeným
povinnostem vyplývajícím ze stavebního zákona.
Tato řízení musí stavební úřad zahájit do 30 dnů ode dne kdy se o skutečnostech
odůvodňujících toto zahájení řízení z moci úřední dozvěděl, jak vyplývá z § 80 odst. 2
správního řádu. Pokud správní orgán řízení nezahájí, bude ve věci nečinný a obrátím
se s podnětem k přijetí opatření proti nečinnosti na nadřízený orgán, tj. na Krajský
úřad Olomouckého kraje.
S ohledem na výše uvedené proto žádám stavební úřad, aby
a) zahájil z moci úřední řízení o provedení nutných zabezpečovacích prací podle
§ 135 odst. 2 stavebního zákona;
b) zahájil z moci úřední řízení o stanovení nezbytných úprav podle § 137 odst. 1
písm. d) a i) stavebního zákona;
c) zahájil z moci úřední řízení o zjednání nápravy při porušení povinností podle
§ 139 odst. 1 stavebního zákona;

d) zahájil z moci úřední proti Ing. Jindřichu Skácelovi a Lence Skácelové řízení o
přestupku podle § 179 odst. 1 písm. j) ve spojení s § 154 odst. 1 písm. a)
stavebního zákona (porušení povinnosti udržovat stavbu);
e) v případě, že vlastníci nesplní opatření uložená rozhodnutím stavebního
úřadu, tyto nutné zabezpečovací práce provedl správní orgán na náklad
vlastníků v souladu s § 135 odst. 3 a 5 stavebního zákona.

Podle § 42 správního řádu žádám být vyrozuměn o učiněných opatřeních na
základě mého podnětu.

S pozdravem
Mgr. Martin Hájek, Ph.D.

Příloha: fotodokumentace kulturní památky pořízená dne 29. 12. 2021

