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Ž a dost o poskytnutí  informace dle za kona c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m 
č. 22/2019 
Č .j.: MJ/48133/2019 
 
Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 
 
Dne 13.09.2019 obdrz el Me stsky  u r ad Jesení k Odbor stavební ho u r adu a u zemní ho pla nova ní  z a dost 
o poskytnutí  informace v souladu se za konem c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m, ve 
zne ní  pozde js í ch pr edpisu  (da le jen „za kon o informací ch“). 

 
Žádost o sdělení: 
 
Žádost o podání informací, vztahující se k firmě Slezské kamenolomy a.s. provoz Mikulovice Hlavní 4. 
Mikulovice. 

Žádost o podání informací, jestli se nacházejí ve firmě nezkolaudované stroje, zařízení a budovy. 

Pokud jsou v provozovně nezkolaudované stroje, zařízení a budovy, proč nebyl zastaven na těchto strojích 
a v budovách provoz, do doby vyřešení. 

Jak dopadlo řízení ve věci o odstranění stavby a dodatečné řízení. 

Od kterého roku ví stavební úřad o nezkolaudovaných zařízeních a  budovách v této provozovně a co 
podnikl za opatření na ochranu veřejného zdraví občanů, kteří bydlí v okolí provozovny. 
 
 
K žádosti bylo sděleno: 

- ve spisovně stavebního úřadu a v centrální spisovně MěÚ Jeseník se k provozovně společnosti Slezské 
kamenolomy a.s. v Mikulovicích nachází dokumentace od roku 1951 do roku 2018. Z dochovaných 
dokladů, znalosti místa samého a aktuálního výpisu z katastru nemovitostí lze konstatovat, že se 
v areálu provozovny v Mikulovicích nenachází žádné nepovolené budovy. Ve třech objektech v areálu 
provozovny byly v průběhu roku 2018 a 2019 zjištěny nepovolené stavební úpravy za účelem instalace 
nové technologie k opracování kamene, 

- stavební úřad na základě zjištění z provedených kontrolních prohlídek v rámci státního dozoru vyzval 
vlastníka stavby Slezské kamenolomy a.s. k zastavení nepovolených stavebních prací a také ho vyzval 
k okamžitému ukončení užívání nepovolených stavebních úprav. Vzhledem k tomu, že výzvy nebylo 
uposlechnuto, vydal stavební úřad v souladu s § 134 odst. 4 stavebního zákona rozhodnutí, kterým 
s okamžitou platností nařídil zastavit veškeré nepovolené stavební práce za účelem instalace nové 
technologie. Dále vydal v souladu s § 134 odst. 5 stavebního zákona rozhodnutí, který zakázal užívání 
nepovolených stavebních úprav a změny v účelu užívání haly z důvodu instalace nové technologie pro 
opracování kamene. V rámci dalších kontrolních prohlídek opětovně zápisem do protokolu upozornil 
stavebníka na vydaná opatření. Veškeré podklady z kontrolní činnosti a vydaná rozhodnutí předal 
příslušnému správnímu úřadu k projednání přestupku dle § 178 stavebního zákona, 

- v řízeních dle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona vedených stavebním úřadem ve věci 
provozovny Slezské kamenolomy, a.s. v Mikulovicích jsou vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich 
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nebo mají právo odpovídající věcnému břemenu k tomu pozemku nebo stavbě účastníky řízení a jako 
účastníci řízení mají právo nahlížet do spisu a jeho podkladů.  V oznámení o zahájení řízení o odstranění 
stavby jsou účastníci řízení písemně poučeni o svých právech účastníka správního řízení. Ohledně 
účastenství v řízení jste byli na vaši žádost informováni také emailem dne 26.08.2019, 

- Slezské kamenolomy a.s. podaly žádosti o dodatečné povolení staveb, vzhledem k tomu, že podání 
neobsahovala veškeré požadované náležitosti, byl stavebník vyzván k doplnění podkladů a řízení byla 
přerušena. Výzva k doplnění podání a přerušení řízení se zasílá pouze stavebníkovi. Ohledně účastenství 
v řízení jste byli na vaši žádost informováni také emailem dne 26.08.2019, 

- od první kontrolní prohlídky v areálu provozovny v roce 2018. Stavební úřad postupuje v souladu se 
stavebním zákonem a platnými prováděcími předpisy. Posuzování nepovolených stavebních úprav za 
účelem umístění nové technologie a nepovolené změny v účelu užívání z důvodu umístění nové 
technologie pro opracování kamene jsou předmětem správních řízení za součinnosti příslušných 
dotčených orgánů chránících veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů. Kontrolní činnost 
z hlediska ochrany veřejného zdraví ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, je 
v kompetenci orgánu ochrany veřejného zdraví (Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje). 
 
 
 
Ža poskytnuté informace Vám neúčtujeme žádné poplatky. 
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