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Za plotem mi postavili Za plotem 
trafostani citrafostani 

FRÝDEK-MÍSTEK – Dana a Zbyněk Čapandovi koupili po-
zemek v Janovicích v roce 1989. Za rekreační domek si 
prý připlatili, jelikož se nachází v území, kde žije chráně-
né ptactvo a lesní zvěř. Nerušeného klidu si tam ale uží-
vali jen do roku 2010.

Dřív tu byl krásný výhled 
na louku, teď se paní Dana 
dívá na několikametrový 

šedivý sloup. Kabely s 
elektrickým napětím 

navíc vedou nad jejich 
pozemkem. 

Text: Eva Fraňková
Foto:  Martin Přibyl
Pak jim zničehonic postavi-
li ve vzdálenosti 6 metrů od 
plotu elektrickou trafostani-
ci. Kabely s elektrickým na-
pětím jim přitom vedou pří-
mo nad zahradou! Dana byla 
v šoku. Trafostanice ale není 
jediná nepříjemná věc, s kte-
rou se při pobytu na chalupě 
potýká. Území za Čapando-
vých domkem bylo rozpar-
celováno a mají se tam sta-

vět nové domy.  Pro ten účel 
má město prý v plánu udělat 
k novostavbám příjezdovou 
cestu a pokácet vrby. „Chá-
pu, že bez cesty se stavební 
materiál nepřiveze, ale proč 
ji nevedou jinudy?“ rozčilo-
vala se žena. 

Nebezpečný vodovod
Po trafostanici, kabelech ve-
doucích přes jejich pozemek 
a po asfaltové cestě u jejich 
zahrady teď paní Dana řeší 
ještě další »perličku«. Za je-
jich plotem má být vykopaný 
vodovod, umístěný hned ve-
dle sloupu s elektrickým na-
pětím. „Cítíme se tu ohrože-
ni,“ svěřila se Blesku.

Daně Čapandové staveb-
ní úpravy v blízkosti její cha-
ty vadí hlavně proto, že se tu 
slétávají ptáci. „Kromě čápů, 
žluv a strakapoudů jsou tu 
taky žáby a pasou se tu srny,“ 
ukázala na louku. Z odboru ži-
votního prostředí jí prý ale od-
pověděli, že s touto věcí nemo-
hou nic dělat.  Manželé Čapan-
dovi si stěžovali na stavebním 
úřadě, ten ale jejich připomín-
ky vyvrátil. V dopise Čapan-
dovým úředníci odpověděli, že 
jejich domek leží v zastavěném 
a zastavitelném území, kde je 
umístění dopravní infrastruk-
tury, jako je silnice, přípustné. 

Podle úřadu byl navíc územ-
ní plán Janovic dostatečně pro-

Chalupáři si výstavbu trafostanice Chalupáři si výstavbu trafostanice 
zdokumentovali. „Dřív jsme měli zdokumentovali. „Dřív jsme měli 

z okna pěkný výhled na louku, z okna pěkný výhled na louku, 
teď se díváme na ohyzdný sloup,“ teď se díváme na ohyzdný sloup,“ 

řekla paní Dana. řekla paní Dana. 

Dana Čapandová s manželem chtěla klidné místo pro rekreaci  

jednán a veřejnost měla mož-
nost se v průběhu jeho poři-
zování k obsahu vyjádřit. Paní 
Dana ale trvá na tom, že jí o 
plánech nikdo neinformoval. 

Měli prý číst nástěnky
„Vyhlášku prý vyvěsili na 

městském úřadě a na inter-
netu, ale já tady mám chalu-
pu. Nenapadlo mě sledovat 
dění na stránkách obce nebo 
se jezdit dívat na nástěnky 
na úřad,“ povzdychla si paní 
Dana, když ji Blesk navštívil. 

Podle Stavebního úřadu ve 
Frýdlantu se navíc nejedná o sil-
nici pro nákladní vozy, ale o pří-
jezdovou cestu k jedné parcele.  
Vedení kabelů s napětím přes 
pozemek Čapandových je prý v 
pořádku. Paní Dana už nevědě-
la, na koho se obrátit, a tak po-
žádala o pomoc Ombudsmana 
Blesku: „Doufám, že mi pora-
dí, co můžeme v naší zoufalé 
situaci dělat.“ 

ZPÁTKY 
DO ŠKOLY

POZOR!

ZDARMA
!
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Sledujte 
vyhlášky

„Z podkladů, které jsou mi 

známy, nevyplývá, že by ze 

strany správního orgánu do-

šlo k pochybení, když v sou-

vislosti s udělením povole-

ní pro umístění trafostani-

ce, vodovodu, stejně jako i 

ke zřízení příjezdové cesty k 

jednomu ze sousedních po-

zemků bylo nařízeno veřej-

né ústní jednání a účastníci 

byli v souladu se zákonem 

o této skutečnosti informo-

váni veřejnou vyhláškou,“ 

řekl advokát. Podle něj měli v 
rámci územního a stavebního 
řízení manželé možnost po-
dávat námitky či připomínky. 
Účastníci prý současně měli 
možnost podat odvolání pro-
ti rozhodnutí stavebního úřa-
du, což by nejspíš mělo větší 
úspěch než podání dodateč-
ných stížností na Krajský úřad 
pro Moravskoslezský kraj. Je 
proto důležité pečlivě sledo-
vat vyhlášky na městském 
úřadě. 

mi postavili 
trafostani cici Manželé můžou podat

 žádost o přezkum
 „V případě, že Čapando-
vi nebyli o stadiu řízení in-
formováni, doporučuju jim, 
aby získali od stavebního 
úřadu informaci o tom, v 
jaké fázi je řízení o odstra-
nění stavby.  Po zahájení ří-
zení o odstranění nepovo-
lené stavby má stavebník 
30denní lhůtu na to, aby 
zažádal o dodatečné sta-
vební povolení s tím, že 
musí doložit veškeré po-
třebné dokumenty,“ říká 
advokát.  V této fázi je to 

stavební řízení o vydá-
ní stavebního povole-

ní. Účastníci řízení jsou o 
tomto informováni, na-

příklad veřejnou vy-
hláškou. „V přípa-

dě, že k tomuto 
došlo a bylo 

vydáno roz-
h o d n u t í , 
je možné 

se pro-
ti tako-

vému rozhodnutí odvolat 
a v případě, že rozhodnutí 
již nabylo právní moci, mo-
hou manželé Čapandovi po-
dat žádost o přezkum roz-
hodnutí k nadřízenému or-
gánu, tedy městskému úřa-
du. Rozhodnutí v přezkum-
ném řízení však nelze vydat 
po uplynutí 15 měsíců ode 
dne právní moci rozhod-
nutí ve věci,“ upozorňuje 
Hartmann. Výjimka by byla, 
pokud by stavebník nepo-
žádal o dodatečné staveb-
ní povolení, případně ne-
dodržel zákonem stanove-
nou lhůtu.  Pak má stavební 
úřad povinost  rozhodnout 
o odstranění stavby. „Může 
sám provést výkon rozhod-
nutí na náklady stavebníka, 
nebo předat věc soudnímu 
exekutorovi. Současně by 
měl za neuposlechnutí roz-
hodnutí o odstranění stav-
by potrestat vlastníka stav-
by pokutou,“ sdělil advokát. 

Náš tým odborníků

Potřebujete 
OMBUDSMANA BLESKU? 

NAPIŠTE NÁM SVÉ PŘÍBĚHY
Na adresu redakce: Blesk OMBUDSMAN, Komunardů 

42, 170 00 Praha 7 nebo na mailovou adresu: 
ombudsman@blesk.cz Podmínkou je zveřejnění va-
šeho příběhu v deníku Blesk a reportáže na Blesk.cz!
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Teď   řeší problémy se stavebním úřadem

Manželé můžou podat
 žádost o přezkum

 „V případě, že Čapando-
vi nebyli o stadiu řízení in-
formováni, doporučuju jim, 
aby získali od stavebního 
úřadu informaci o tom, v 
jaké fázi je řízení o odstra-
nění stavby.  Po zahájení ří-
zez ní o odstranění nepovo-
lené stavby má stavebník 
30denní lhůtu na to, aby 
zažádal o dodatečné sta-
vební povolení s tím, že 
musí doložit veškeré po-
třtřtřtřtřtřtřtttřtttřtřt ebné dokumenty,“ říká 
advokát.  V této fázi je to 

stavební řízení o vydá-
ní stavebního povole-

ní. Účastníci řízení jsou o 
tomto informováni, na-

příklad veřejnou vy-
hláškou. „V přípa-

dě, že k tomuto 
došlo a bylo 

vydáno roz-
h o d n u t í , 
je možné 

se pro-
ti tako-

vému rozhodnutí odvolat 
a v případě, že rozhodnutí 
již nabylo právní moci, mo-
hou manželé Čapandovi po-
dat žádost o přezkum roz-
hodnutí k nadřízenému or-
gánu, tedy městskému úřa-
du. Rozhodnutí v přezkum-
ném řízení však nelze vydat 
po uplynutí 15 měsíců ode 
dne právní moci rozhod-
nutí ve věci,“ upozorňuje 
Hartmann. Výjimka by byla, 
pokud by stavebník nepo-
žádal o dodatečné staveb-
ní povolení, případně ne-
dodržel zákonem stanove-
nou lhůtu.  Pak má stavební 
úřad povinost  rozhodnout 
o odstranění stavby. „Může 
sám provést výkon rozhod-
nutí na náklady stavebníka, 
nebo předat věc soudnímu 
exekutorovi. Současně by 
měl za neuposlechnutí roz-
hodnutí o odstranění stav-
by potrestat vlastníka stav-
by pokutou,“ sdělil advokát. 

SLEDUJTE NÁS!
Každý všední den na 

tv.blesk.cz

Rada:

JUDr. Jiří 
HartmannHartmann
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