
ODBOR: VÝSTAVBY v roce 2014 

STRUKTURA: 

vedoucí odboru: Ing. Venuše Drochytková 
sekretaritát (asistent/ka): Jitka Lhotská 

Název oddělení 
odbor není členěn na oddělení 

- vedoucíodboru 
- technici stavebního úřadu 
- administrativní pracovnice 

ČINNOST ODBORU V ROCE 2014: 

počet zaměstnanců 

1 
15,25 
2 

18,25 

-počet podání celkem 3671 
- počet vydaných rozhodnutí k žádostem dle SZ 

(mimo procesní unesení dle SŘ) 607 
- počet podaných oznámení ( o zámětu v území, ohlášení, 

oznámení o záměru užívat, odstranit apod.) 1899 
-počet řešených nepovolených staveb 61 
-počet vydaných rozhodnutí dle zákona o vyvlastnění 26 
- počet vydaných koordinovaných stanovisek 136 
-počet řešených přestupků ........................... ....... ..... ....... ..... .......... ... ............. 51 

KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ V ROCE 2014: 

V roce 2014 jsme zaznamenali snížení počtu podání - zejména oproti předloť1skému roku, 
kdy však situace mohla být zkreslena zahajováním provozu v Bredě a budováním kanalizace 
v Holasovicích a Malých Hošticích. 
Nejedná se o snížení zásadní, avšak odráží zřejmě trend zjednodušování procesů, který je 
základní myšlenkou novely zákona, platné od roku 2013. Vedení spojených územních a 
stavebních řízení sice klade na referenta stejné požadavky, jako u každého řízení zvlášť, avšak 
v konečném součtu se jedná o 140 řízení za rok, která pro zjednodušení nebyla vedena. 
Naopak nový občanský zákoník přinesl v průběhu roku mnoho otázek a složitých situací -
obecně lze uvést, že požadavky na znalosti referenta odboru výstavby se přesouvají od 
stavebně-technických znalostí směrem ke znalostem právním v širokém záběru všech zákonů 
na stavební zákon navazujících. 
Počet vyvlastnění v roce 2014 opět stoupnu! na počet 26ks. Jedná se nejen o vyvlastnění 
pozemků pro stavby v katastrálních územích, pro něž je SÚ Opava místně příslušný, ale také 
o řízení, přidě lená pověřením Krajského úřadu MS kraje. 
Počet řešených přestupků se v posledních letech ustálil. Postihování stavebníků, kteří staví 
bez povolení je důsledné a pro upevnění stavební kázně jsou řešeny i malé přestupky formou 



příkazního řízení. V roce 2014 bylo za přestupky podle stavebního zákona vybráno 
329 tis. Kč. 

K 1.1.2013 vešla v platnost velka novela stavebního zákona a také zásadní změna zákona o 
správních poplatcích -toto se projevilo nárůstem příjmů na 2. 725 tis. Kč oproti v minulém 
roce vybrané částce cca 2.169 tis. za rok. 

Rozpočtovaná částka pro rok 2014 nebyla vyčerpána v plné výši v položce výdajů za znalecké 
posudky- tyto objednává vyvlastňovací úřad v případě, že při vyvlastňovacím řízení nedošlo 
k vyhotovení posudku na žádost vyvlastňovaného ani vyvlastnitele, případně je několik 
posudků a je zapotřebí další, nezávislý posudek. Náklady spojené s vyhotovením posudku 
hradí vyvlastnitel. (Jedná se tedy o výdaj i příjem města). Počet žádostí o vyvlastňovací řízení, 
které budou v následujícím roce podány, není možné odhadnout, protože se nejedná o běžnou 
stavební činnost. Také odměna za znalecký posudek se liší podle složitosti případu. Z výše 
uvedených důvodů nedošlo k naplnění předpokladu výdaje a příjmu. 

Zpracovala: Ing. Venuše Drochytková 
Funkce: vedoucí OV 
Dne: 22.4.2015 


