
Dobrý den,  
Reaguji na Vaši interpelaci ze zastupitelstva, které se konalo dne 25.4.2017, která se 
týkala  zdůvodnění, proč bylo oznámení stavebního záměru změny stavby bytových domů 
č.p.1437 a 1438k.ú. Libeň   nejprve vyvěšeno od 10.3.do 18.4., (přičemž ještě 6.4. na úřední 
desce viselo) předatováno, na vyvěšení od 12.4. (tj. 42 dnů od potvrzení vedoucím stavebního 
úřadu o bezodkladném vyvěšení).  
 Dne 21.2.2017 obdržel zdejší stavební úřad „Oznámení změny stavby s certifikátem 
autorizovaného inspektora“ změnu stavby před jejím dokončením týkající se odpojení od 
dálkového topení z kotelny Lihovarská a vybudování plynové kotelny pro vytápění domů Na 
Balabence č.p. 1431, 1432, 1433, 1437 a 1438 k.ú. Libeň.  
Dle ust. § 117  odst. 4 ) stavebního zákona  stavební úřad vyvěsí bez zbytečného odkladu na 
úřední desce oznámení stavebního záměru nejméně po dobu 30 dnů. Vzhledem k tomu, že 
stavební úřad z úřední povinnosti považoval za nutné provést kontrolní prohlídku stavby, za 
účelem zjištění, zda bylo se stavbou započato, či stavební povolení nepozbylo platnosti. 
Vzhledem k tomuto časovému úkonu vyvěsil stavební úřad oznámení stavebního záměru na 
úřední desku na dobu 40 dnů .  
Oznámení stavebního záměru bylo vyvěšeno dne 8.3.2017 a omylem sejmuto dne 27.3.2017. 
K tomuto omylu došlo z důvodu, že v agendovém informačním systému VITA nemá stavební 
úřad možnost změnit dobu vyvěšení, tento úkon je zapotřebí provést ve spisové službě, což se 
nedopatřením nestalo. V momentě, kdy se stavební úřad o tomto pochybení dozvěděl, pokusil 
se ode dne vyvěšení, ve 40 ti denní lhůtě pokračovat, ovšem nedošlo k propojení s úřední 
deskou a pokračování vyvěšení.  Po konzultaci s pracovnicí informační kanceláře  bylo 
oznámení stavebního záměru opět vyvěšeno dne 14.4.2017 na zbylou dobu a to 25 dnů.  
Pochybení týkající se vyvěšení na úřední desku je  na straně pracovníka stavebního úřadu, který 
si neuvědomil nedostatek systému VITA, kde termín nelze opravit a v množství pracovní 
vytíženosti si neuvědomil, že tento úkon ještě musí provést ve spisové službě.  
Pokud potřebujete další vysvětlení či doplnění , tak mě prosím informujte.  
S pozdravem 
Ing. Leoš Toman  
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