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Věc: Vyjádření obce Lazinov k podanému odvolání proti stavebnímu povolení
Vážení,
k podanému odvolání manželů Miloše a Jany Holkových proti rozhodnutí, které vydal Městský úřad Letovice,
odbor výstavby a ŽP jako správní orgán dne 2.12.2011 pod spis. značkou MLE/08893/11/Do
podávám za obec Lazinov toto vyjádření:
Stavbou nadzemní přeložky k zásahu do kořenového systému nedojde, obě napojení nadzemní části přeložky
na podzemní vedení plynovodu jsou v dostatečné vzdálenosti od trojice jilmů a vedení nadzemní části
přeložky povede v bezpečné vzdálenosti od okraje nejbližšího kmene (cca 40 cm).
Třebaže Krajský úřad JMK zamítl odvolání manželů Holkových a potvrdil platnost územnímu rozhodnutí o
nadzemní přeložce plynovodu, obdržela následně obec Lazinov od manželů Holkových písemnou výhrůžku
(z 2.10.2011), že plynovod v místě, kde jde pod jejich parcelou, nechají odpojit a zaslepit.
Dokonce i v samotném průběhu stavebního řízení obdržela obec od manželů Holkových opakovanou
písemnou výhrůžku (z 18.11.2011), že dojde k odpojení plynovodu. Na základě těchto výhrůžek, které by
měly dopad na další obyvatele obce Lazinov, jsem se rozhodl průběh sporu zveřejnit na internetových
stránkách obce (viz http://www.lazinov.cz/Rozvoj/Rozvoj-7-Plynofikace/Rozvoj-Plynofikace.htm ).
Záležitost s odřezáním dolní kosterní větve jednoho z jilmů, kolem kterého má vést nadzemní přeložka
plynovodu, kterou šetřila ČIŽP, jsem původně řešil jako separátní věc, která se plynovodu naprosto netýká.
Nicméně Agenturu ochrany přírody (AOP) jsem za obec opakovaně požádal o posouzení stavu dřeviny, jak to
doporučili ve své zprávě z 22.9.2010 inspektoři ČIŽP, ale nedostal jsem ze strany AOP bohužel žádnou
odezvu.
Na základě opakovaných výhrůžek ze strany manželů Holkových, že plynovod odpojí, jsem objednal
28.11.2011 posouzení stavu jilmu u certifikovaného arboretika. Ten měl posoudit, zda je odřezáním větve,
kterou se zabývala inspekce, ohrožena stabilita tohoto stromu a zda tím nebylo zvýšeno riziko pádu stromu na
poblíž stojící stavení. Z posudku Ing. Zdeňka Šarapatky (z 19.12.2011) plyne, že stabilita zmíněného jilmu
odřezáním dotyčné větve zhoršena není. (Kopii posudku mohu na vyžádání poskytnout.)
Na závěr musím jen zopakovat, že pan Holek všechny nabídky obce na zřízení věcného břemene nebo
odkoupení části pozemku a další kompenzace zatvrzele odmítal s tím, že pouze chce, aby byl plynovod pryč
z jeho pozemku. Když se mu obec snaží vyhovět přeložkou této části plynovodu, tak proti tomu také bojuje.
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