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Obecní úøad Dobrá, stavební úøad, jako stavební úøad pøíslušný podle § 13 odst. 1 písm. g)
zákona è. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním øádu, ve znìní zákona è. 68/2007
Sb., (dále jen "stavební zákon"), ajako místnì pøíslušný správní orgán podle ustanovení § 11
odst. 1 písm. b ) zákona è. 500/2004 Sb., správní øád, ve znìní zákona è. 413/2005 Sb., ( dále

jen "správní øád"), zjistil porušení povinností vyplývajících Vám ze stavebního zákona.
Porušení zákona spoèívá v tom, že jste iako stavebník provádìli stavbu "H -
~~~~,sekce 08 Infrastruktura (Utilities) v rozporu se stavebním povolcním.

Zmínìným postupem z Vaší strany došlo k porušení § 180 odst. 3 písm. e) stavebního
zákona, za které V ám Obecní úøad Dobrá, stavební úøad, ukládá

pokutu ve výši 1 000 OOO,-Kè, slovy jeden milión korun.

Pokuta je splatná do 15 dnù ode nabytí právní moci tohoto rozhodnutí pøevodem na úèet èíslo
1681975309/0800 u Èeské spoøitelny a.s., poboèka v Dobré, variabilní symbol 2012.

Úèastníkem øízení podle § 27 odst. 1 písm. b) správního øádu je spoleènost HY!:!ndai MQtor
~&l1ufacturing Czechs.r .0.. IÈ 27773035, se sídlem AXIS OFFICE P ARK OSTRA V A -
Budova B, Na Rovince 874, 720 00 Ostrava -Hrabová.

Odùvodnìní

Obecní úøad Dobrá, stavební úøad (dále jen "stavební úøad") vydal právnické osobì Hytmdai
Motor Manufach1fing Czech s.r.o. (dále jen "HMMC") dne 3.4.2007 pod è.j. SÚ 1229/2006-
330/Ko stavební povolení na stavbu oznaèenou jako "H -PROJECT", sekce 08
Infrastruktura (Utilities ). Stavební povolení nabylo právní moci dne 21.4.2007 .Stavba je
souèástí automobilového závodu v prùrnyslové zónì Nošovice.
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v prùbìhu kontrolní prohlídky stavby, která se uskuteènila dne 30.10.2007, bylo zjištìno, že
stavbaje provádìna v rozporu se stavebním povolením. V podmínkách pro provedení stavby,
které byly stanoveny ve výše uvedeném stavebním povolení, bylo stanoveno, že: " Stavba
bude provedena podle projektové dokumentace vypracované v roce 2006, pøedložené
spoleèností Technoprojekt, a.s., se sídlem v Ostravì, Havlíèkovo nábøeží 38, a ovìøené ve
stavebním øízení" (viz podmínka è. 1). Pøesný rozsah odchylek mezi skuteèným provedením
stavby a stavebním povolením je zøejmý z dokumentace pøedložené stavebnímu úøadu dne
22.11.2007 , která je pøílohou k žádosti o ïoïateèné povolení stavby podle § 129 odst. 2
stavebního zákona a dále z dokumentace pro zmìnu územního rozhodnutí stavby "H Project".

Rozpor se stavebním povolením byl zjištìn u následujících stavebních objektù (SO) stavby
sekce 08 Infrastruktura: SO 81 0 Energo centrurn, SO 870 Potrubní tunel, SO 871 Potrubní
tunel a dále u provozních souborù této stavby .Zjištìný rozpor spoèívá v následujících
skuteènostech:

SO 810 Energo centrum
-hala Eriergo centra byla posunuta o cca 90 rn východním smìrem. Zastavìná plocha

haly je v celém rozsahu umístìna mimo zastavìnou plochu podle ovìøené projektové
dokumentace ke stavebnímu povolení,

-pùdorysný rozmìr haly se zmìnil z pùvodních 111 , 17 rn x 5 8, 17 rn na skuteèné
rozmìry 80,90 rn x 77 ,90 rn,

-výška objektu v nejvyšším bodì (po atiku) se snížila z pùvodní výšky 13,00 rn na
11,70 rn,

-zmìnilo se dispozièní øešení místností s provozními soubory , laboratoøí, zasedacích
místností, kanceláøí, sociálního zaøízení, šaten, skladù a velínu,

~ zmìna dispozice j~d~o~tlivých mísmostí má za následek zmìnu dispozice

.~ vzduchotecmických jednotek a zdravotechniky ,

.'- zmìna v umístìní haly se projevila ve zmìnì dispozice napojovacích bodù venkovních
inženýrských sítí.

SO 870 Potrubní tunel
-potrubní tunel je nahrazen potrubním mostem. Most je veden v jiné trase, než pùvodn

potrubní tunel.

SO 871 Potrubní tunel 2
-zmìnil se pùdorys a prùøez potrubního tunelu mezi objektem S-O 300 Lakovna a SO

51 0 Pøevodovkárna. Prùøez se z pùvodní velikosti 2,2 x 2,5 rn zmenšil na novou
velikost 0,68 x 2,4 , délka se zkrátila z pùvodních 112,86 rn na novou délku 60,0 rn.

PS 811 Upravna vod, PS 812 Kompresorová stanice, PS 822 Parní kotelna, PS 831
Èerpací stanice požární vody

-v souvislosti se zmìnou umístìní i vnitøního dispozièního øešení haly Energo centra
(SO 81 0) se zmìnila rovnìž dispozice tìchto provozních souborù.

V dobì konání kontrolní prohlídky stavby konané dne 30.10.2007 byly výše uvedené stavební
objekty vèetnì provozních souborù témìø dokonèeny .Nebyly provedené nìkteré dokonèovací
stavební práce a nebyla ukonèena montáž provozních souborù.
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Stavební úøad oznámil zahájení øízení o správním deliktu dne 17 .12.2007 a za úèelem jeho
projednání naøídil na den 4.1.2008 ústní jednání o jehož prùbìhu byl sepsán protokol. Jednání

se zúèastnil zplnomocnìný zástupce HMMC.

Stavební úøad v prùbìhu øízení prokázal, že došlo ke správnímu deliktu, kterého se spoleènost
HMMC dopustila tím, že jako stavebník provádìla stavební objekty SO 81 O Energo centrum,
SO 870 Potrubní tunel a SO 871 Potrubní tunel vèetnì souvisejících provozních souborù
v rozporu se stavebním povolením. Tímto protiprávním jednáním je naplnìna skutková
podstata správního deliktu podle ustanovení § 180 odst. 3 písm. e ) stavebního zákona.

Pøi urèení výše pokuty stavební úøad pøihlédl v souladu s § 182 odst. 2 stavebního zákona
k závažnosti správního deliktu, zejména ke zpùsobu jeho spáchání a jeho následkùm a
k okolnostem, za nichž byl spáchán. Podle ustanovení § 181 odst. c ) stavebního zákona se za
správní delikt podle § 180 odst. 3 písm. e ) uloží pokuta do 1 000 000 Kè. Stavební úøad

vymìøil pokutu v maximální výši sazby s ohledem znaèný rozsah odchylek provádìné

stavby od stavebniho povolení

Pouèení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnù ode dne jeho doruèení ke Krajskému úøadu

Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního øádu a památkové péèe,

podáním u zdejšího stavebního úøadu.
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Ing. V áclav Kocich

vedoucí stavebního úøadu

Na vìdomí:
-Obec Dobrá, finanèni odbor
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