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Předkládá:  Ing. Tomáš Hocke 

Vypracoval:  Ing. Tomáš Hocke 

Zúčastní se projednávání v ZM: Ing. Zakouřilová, Ing. Šmiraus 
 
Předložení materiálu uloženo:   

Usnesení č.  162/2013 
ZM bere na vědomí podnět paní Skrbkové a pana Matějky v kauze Kadavých a ukládá starostovi 
města, aby se seznámil se stavem kauzy Kadavých a na příštím jednání o tomto informoval 
zastupitelstvo města. 
Hlasování: 20/0/1 

Přílohy: vyjádření paní Skrbkové, vyjádření rodiny Kadavých 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení:- 

Projednáno v: srpnovém ZM 

Zdůvodnění a vysvětlení:  

Dne 8.11.2007 byla na stavebním úřadě ohlášena stavba rodinného domu na pozemku parcel.č.887/14 

v kú Mašov u Turnova. V souladu s § 104 nového stavebního zákona platného od 1.1.2007 bylo 

doloženo, že o stavbě byli informováni majitelé sousedních nemovitostí.  V informaci byly uvedeny 

nepřesné rozměry rodinného domu (8x8,6m ) a jiné rozměry byly zakresleny  v situačním výkrese ( 

zakreslen obdélníkový tvar ). Stavební úřad vyzval stavebníky, aby sousedy  informoval o stavbě s 

takovými rozměry, tak jak byla předložena stavebnímu úřadu ( 14,6x8,64 m )  .Doklad o informování 

sousedů s podpisy  byl stavebnímu úřadu doložen 1.11.2007   a dne 12.11.2007 byl v souladu se 

stavebním zákonem vydán souhlas s provedením ohlášené stavby. Dne 15.5.2008 stavební úřad na 

základě podnětu pí Skrbkové provedl kontrolní prohlídku stavby rodinného domu. Hrubá stavba domu 

byla dokončena, ale stavební úřad zjistil, že oproti schválené projektové dokumentaci byly provedeny 

změny ( podsklepení garáže, změny založení atd.) a zahájil řízení o odstranění nepovolených změn 

stavby.  Tyto změny byly 23.4.2009 dodatečně povoleny. V odůvodnění rozhodnutí se stavební úřad 

vypořádal i s umístěním rodinného domu. V ohlášení byla stavba umístěna 2m od hranice pozemku. Při 

provádění stavby  byla stavba umístěna 2m od stávajícího oplocení, ale při geodetickém zaměření se 

zjistilo, že oplocení nekopíruje  hranici pozemku a rodinný dům je umístěn od hranice pozemku pí 

Skrbkové 1,86m,  tedy byl posunut o 14 cm . Stavební úřad se také zabýval požární bezpečností 

.  Stavba rodinného domu musela být konstrukčně řešena směrem k pozemku pí Skrbkové z 

nehořlavých materiálů z důvodu, že se nacházela v požárně nebezpečném prostoru chatky pí Skrbkové 

(umístěna cca 70 cm od oplocení ).   Proti rozhodnutí bylo podáno odvolání, které Krajský úřad 

Libereckého kraje dne 30.7.2009 zamítl , rozhodnutí stavebního úřadu potvrdil a stavba rodinného 

domu byla dokončena a dne 10.2.2010 byl vydán souhlas s užíváním stavby . Rodinnému domu bylo 

přiděleno číslo popisné 152 a stavba byla vložena do katastru nemovitostí.  Rozhodnutí Krajského 

úřadu Libereckého kraje bylo pí Skrbkovou napadeno žalobou u správního soudu a spis byl předán na 



soud. Dne 18.6.2013 bylo Krajským soudem v Liberci rozhodnutí o odvolání zrušeno a věc byla vrácena 

Krajskému úřadu Libereckého kraje k dalšímu jednání. Krajský úřad podal proti rozsudku kasační 

stížnost a v současné době je nutné vyčkat , až o kasační stížnosti rozhodne Nejvyšší správní 

soud.  Dne 30.7.2013  byla na stavební úřad postoupena žádost pí Skrbkové  o přezkum souhlasu s 

ohlášením stavby ze dne 12.11.2007. Této žádosti stavební úřad nemohl vyhovět, protože uplynula 

roční  lhůta stanovená správním řádem pro přezkum. 

  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí informace o kauze paní Skrbkové – pana 
Kadavého a pana Matějky. 
 

 

 

 

 

 

 









Dne 16.9.2013 jsem si sjednala schůzku s panem starostou,panem tajemníkem.Přítomna byla i 

vedoucí  SÚ ing,Zakouřilová i p.Hadravová. 

Utkvěla mi poznámka pana starosty, že si pamatuje, jak jsem s touto kauzou vystoupila poprvé na 

Zastupitelstvu, po mém přečtení byl jeden z malého hloučku, který mne obklopil a zajímal se , 

nemohu tvrdit, že by při schůzce byl až tak opačného názoru, protože v mnoha faktech dával za 

pravdu, ale z konečného vyjádření jsem pochopila, že jeho výsledek šetření bude zastřen špatně 

vydaným zákonem , který přesně nespecifikuje, co to je prokazatelné doložení a tudíž stavební úřad 

nepochybil. 

S tímto výrokem se jako občan nemůžu ztotožnit, protože už i správní řád vymezuje v § 2 – 8 zákona 

500/2004 povinnosti SÚ, při níž musí jít vždy o dodržování práva a spravedlnosti. 

Přiznávám, že nikdo není neomylný, ale o to více, měl SÚ konat, když jsem dne 21.4.2008 se žádostí 

požádala SÚ o přešetření dané stavby. Na základě něj SÚ nařídil dne 15.5.2008 kontrolní prohlídku, 

kde už SÚ musel konstatovat, že stavba je očividně prováděna v rozporu se souhlasem s provedením 

ohlášené stavby, které bylo vydáno 12.11.2007. Takže dvojí rozdílnost-od informování vlastníka 

sousedních pozemků a i od ohlášení na SÚ. 

Protože mé podání ze dne 21.4.2008 nebylo považováno za odvolání proti souhlasu s provedením 

ohlášené stavby,proto dne 19.5.2008 jsem se opětovně obrátila na SÚ s návrhem na pozastavení 

stavby. Na to jsem dostala odpověď, že moje námitky a připomínky budou řešeny v rámci řízení o 

odstranění a opětovně SÚ moje podání nepovažoval za odvolání proti souhlasu s provedením stavby. 

Po provedení místního šetření jsem se doporučeným dopisem obrátila  dne 16.5.2008 na nadřízený 

orgán MÚ Turnov, na Krajský úřad Libereckého kraje,. Odbor územního plánování a stavebního řádu. 

Ten v dopisu ze dne 5.6,2008 zn. KULK 29347/2008, adresovaném tomuto prvoinstančnímu 

správnímu orgánu, zcela jasně konstatoval, že podáním žalobkyně ze dne 16.5.2008 je dáván podnět 

k přezkoumání písemnosti MÚ Turnov,stavebního řádu, ze dne 12.11,2007 čj: SÚ/7919/07/HDR 

(SU/07/7973). 

Ano, Kadaví využili liknavosti a nedbalosti  SÚ a je až nepochopitelné, jak si mohli býti tak jisti, že jim 

podvod projde a proto je to otázka k zamyšlení. 

Nezměním názor v tom, že SÚ svoji nedbalostí přikryl podvod a tím i zlegalizoval černou stavbu. 

Žádám o přezkumné řízení,protože mé žádosti byly podány v zákonné lhůtě do jednoho roku tj.do 

15.11.2008. 

Pokud SÚ nedokáže sám posoudit a hlavně rozhodnout jako samostatný orgán, tak jako občan 

postrádám jeho funkčnost. 

 

 


