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Č. j.: 14/2011 

Vyřizuje: Novotný P. 

 

Věc: Vyjádření obce Lazinov k podanému odvolání 
 

Vážení, 

k podanému odvolání manželů Miloše a Jany Holkových k rozhodnutí, které vydal Městský úřad Letovice, odbor 

výstavby a ŽP jako správní orgán dne 9.3.2011 pod spis. značkou MLE/00112/11/Do týkající se stavby  „Přeložka 

plynovodu“ na parcelách p.č. 1/5 a 126/20 v k.ú. Lazinov 

podávám za obec Lazinov toto vyjádření: 

 

Pan Miloš Holek nás upozornil na skutečnost, že dotyčný plynovod vede přes jeho pozemek, až v r. 2007, 

poté, co nové zastupitelstvo schválilo studii řešení veřejných ploch a komunikací, jejíž součástí bylo i 

vybudování chodníku po pozemku p.č. 126/20 (tj. v sousedství pozemku manželů Holkových). 

Během r. 2008, 2009 a 2010 obec manželům Holkovým nabídla několik možností, jak tento problém vyřešit 

(věcné břemeno s náhradou nebo odkoupení části pozemku s dlouhodobým pronájmem tohoto pozemku 

rozšířeného a další plochu). 

 

Pan Holek ale všechny nabídky obce zatvrzele odmítal s tím, že pouze chce, aby byl plynovod pryč z jeho 

pozemku. Proto jsme se nakonec rozhodli pro přeložení plynovodu. S ohledem na místní situaci a po 

konzultaci s projektantem byla navržena přeložka nadzemní. V březnu 2010 jsem tento záměr obce panu 

Holkovi přednesl a vysvětlil a znovu mu navrhl, aby zvážil naši nabídku na zřízení věcného břemene, příp. 

odkoupení a pronájem. To on okamžitě odmítl a pouze chtěl, aby byl plynovod pryč z jeho pozemku a je mu 

jedno, jak to bude uděláno. Takže jsme spustili zhotovení projektu a následně i územní řízení. 

 

Obec Lazinov si také v r. 2009 nechala provést znalecký posudek zdravotního stavu trojice jilmů (i s ohledem 

na vedení plynovodu v blízkosti kořenového systému) od soudního znalce v oboru dendrologie. Ten 

konstatoval, že stromy jsou v pořádku a doporučil pouze provedení vazby u dvojkmene. Tu obec následně 

nechala provést. 

 

(Kopii korespondence s manželi Holkovými, znaleckého posudku a dalších dokladů můžeme na vyžádání 

poskytnout.) 

 

Obec Lazinov tedy s manželi Milošem a Janou Holkovými komunikovala, dávala jim přijatelné nabídky na 

řešení a řešila podezření na špatný zdravotní stav stromů vedle plynovodu. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Pavel Novotný 

starosta Obce Lazinov  


