                                                                                                                                   Příloha č. 2
                                                                 Město Jeseník
________________________________________________________________ 
                                   Kontrolní výbor Zastupitelstva města Jeseník

                                                                      Z á p i s
                 o provedené kontrole dle plánu práce kontrolního výboru na rok 2007


   Na základě „Plánu práce kontrolního výboru“ provedli pověření členové kontrolního výboru
výběrovou kontrolu :

Předmět kontroly   : Činnost odboru stavebního úřadu, majetku a investic ve věci   
                                   povolení stavby zahrádkářských chatek p.Kleiberovi a p.Holčákovi

Kontrolu provedli   : Ing.Pelc  
                                    Ing.Rotter pro nemoc omluven

Dne                           : 19.10.2007

Výsledek kontroly   : 

S ohledem na stanovisko právníka MěÚ Mgr. Buchty /nedílná součást zápisu o kontrole/ nebyly kontrolovány obsahy jednotlivých spisů. Obě kauzy jsou odborem MěÚ řešeny následovně :

Holčák Václav
Dodatečné povolení stavby bylo Krajským úřadem Olomouckého kraje ve správním řízení zrušeno a věc vrácena prvoinstančnímu orgánu k novému rozhodnutí. Souhlas ČSZ ZO č.1 byl nejdříve vydán, později z důvodu zrušení členství ve svazu zrušen. 
Rozhodnutí KÚ nabylo teprve nyní právní moci a proto doposud stavební úřad nekonal.

KLEIBER Jiří
Jedná se o stavbu postavenou nejen bez stavebního povolení, souhlasného stanoviska CSZ  ZO č.2 Husova ulice, ale i dokonce v rozporu se stanovami ZO č.2 ČSZ.
Stavebník byl stavebním úřadem vyzván k předložení „Žádosti o dodatečné povolení stavby“ včetně všech potřebných podkladových materiálů. Lhůta na předložení v délce 60-ti dnů 15.10.2007, ale stavebník žádné materiály nepředložil.
Předseda ZO č.2 informoval, že osadní výbor vyzve stavebníka, aby do řádné schůze osadního výboru, která se bude konat 15.11.2007 předložil „Žádost o dodatečné povolení stavby“ s potřebnou dokumentací, aby  výbor ZO mohl zaujmout stanovisko.
S vedoucím odboru Ing.Cabadajem bylo v průběhu kontroly dohodnuto, že stavební úřad vyčká na stanovisko ZO č.2 ČSZ. Poté bude postupováno dále v souladu se stavebním zákonem.


Podpisy kontrolujících: Ing.Jiří Pelc v.r.   Za kontrolovaný útvar: Ing.Ladislav Cabadaj v.r.


V Jeseníku dne 19.10.2007
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Stanovisko právníka města Mgr. Petra Buchty k návrhu doplnění plánu práce kontrolního výboru o úkol „Kontrola postupu odboru stavební úřad ve věci povolení stavby zahrádkářských chatek p. J. Kleberovi a V. Holčákovi“



   Kontrolní výbor stejně jako zastupitelstvo města, jež ho zřídilo, má kompetence výlučně v oblasti samostatné (samosprávné) působnosti obce, navíc omezené (oproti zákonem kogentně stanovených kompetencí rady města) zákonem o obcích. V žádném případě nemá kontrolní výbor pravomoc kontrolovat výkon přenesené působnosti obce, tj. státní správy. Stavební řízení prováděná stavebním úřadem je výkonem státní správy v přenesené působnosti, proto není v této oblasti kontrola členy kontrolního výboru ze zákona přípustná. Vynucování takové kontroly vedením města a členy kontrolního výboru by mohlo za určitých okolností naplnit i skutkovou podstatu trestného činu, např. zneužití pravomoci veřejného činitele. Kontrolní výbor v dané věci tedy může prověřit pouze činnosti města, resp. odboru majetku města., případně odboru investic a rozvoje (pokud se na této věci podílel) v oblasti samosprávy, např. jako účastníka řízení, pronajímatele, správce rozpočtu, atd.  Jinak nikoliv !

Doporučení : Každá osoba (fyzická či právnická), která se cítí postupem stavebního úřadu v přenesené působnosti jakkoliv dotčena a má pochybnosti o zákonnosti jeho rozhodnutí, má právo podat toliko stížnost, která se řeší v režimu správního řádu, prostřednictvím tajemníka MěÚ jako vedoucího úřadu, viz vnitřní Směrnice č. 1/2006 o vyřizování stížností, petic …“
S vyřízením stížností MěÚ může nespokojený stěžovatel navíc požádat Krajský úřad Olomouckého kraje o přešetření stížnosti. Pokud jsou jakékoliv pochybnosti ohledně stavebního řízení, jež asi vedly kontrolní výbor k výše uvedenému, doporučuji uplatnit tento postup.

   Žádám, aby s tímto stanoviskem byli členové kontrolního výboru seznámeni.






Mgr. Petr  Buchta – vedoucí právního vymáhavého oddělení

V Jeseníku dne 6.9.2007

