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Vyrozumění účastníků řízení o odvolacím řízení
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu Letovice vydal pod č.j. MLE/00007/22/OVŽP ze
dne 6.1.2022 rozhodnutí, kterým podle § 94p odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, v platném znění (dále stavební zákon) schválil stavební záměr „Víceúčelové
sportoviště“ na pozemku p.č. 186/1, k.ú. Lazinov.

Proti výše uvedenému rozhodnutí podali Soňa Pozdanová, nar. 10.11.1968, bytem Lazinov 130, 679 62
Křetín, Vladimír Pozdan, nar. 22.9.1963, bytem Lazinov 130, 679 62 Křetín, Marie Pozdanová, nar.
15.7.1940, bytem Lazinov 82, 679 62 Křetín a Martina Švábová, nar. 18.1.1975, bytem Lazinov 123,
679 62 Křetín všichni zastoupeni Mgr. Petrou Hrachy, advokátkou, Cihlářská 19, 602 00 Brno společné
odvolání. Dále proti vydanému rozhodnutí podal odvolání Miloš Pokora, A. Skotáka 1368/2, 678 01
Blansko.
Ze spisové dokumentace a z odůvodnění odvoláním napadeného rozhodnutí ve věci vyplynulo, že odbor
výstavby a životního prostředí Městského úřadu Letovice jako podklad pro vydání rozhodnutí provedl
závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4,
602 00 Brno, č.j. KHSJM 70920/2021/BK/HOK, sp.zn. S - KHSJM 00445/2021 ze dne 11.11.2021.
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V předmětné věci Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu na
základě posouzení obsahu podaného odvolání zjistil, že podané odvolání směřuje rovněž proti obsahu
výše uvedeného závazného stanoviska.
Dle ustanovení § 149 odst. 7 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění platí, že pokud
odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá odvolací správní orgán potvrzení nebo
změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání
závazného stanoviska.
Na podkladě uvedených skutečností Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování
a stavebního řádu jako příslušný odvolací orgán, požádal dopisem č.j. JMK 94134/2022 ze dne 20.6.2022
ve smyslu ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu Ministerstvo zdravotnictví ČR, jako orgán nadřízený
Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, o potvrzení nebo změnu výše
uvedeného závazného stanoviska.
Dne 18.7.2022 KrÚ obdržel závazné stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR, č.j. MZDR 20966/2022-OVZ
ze dne 14.7.2022, kterým bylo závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se
sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno, č.j. KHSJM 70920/2021/BK/HOK, sp.zn. S - KHSJM 00445/2021
ze dne 11.11.2021 potvrzeno.
KrÚ touto cestou vyrozumívá o pokračování odvolacího řízení a zároveň uvědomuje účastníky řízení,
že v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost vyjádřit se ke shromážděným podkladům pro
rozhodnutí ve věci, a to ve lhůtě do 7 dnů od doručení tohoto opatření.
Přílohou tohoto vyrozumění KrÚ zasílá kopii závazného stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR
č.j. MZDR 20966/2022-OVZ ze dne 14.7.2022.
Další podklady rozhodnutí jsou k nahlédnutí v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo
náměstí 3, Brno (II. patro, dv. č. 217), nejlépe v úřední dny (pondělí, středa v době od 8.00 – do 15.00
hod.), pokud možno po předchozí telefonické (tel. č. 541 651 372, 541 651 394 nebo 541651243, 541
651 362) nebo e - mailové (vagner.richard@kr -jihomoravsky.cz) domluvě.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.

Ing. arch. Eva Hamrlová
vedoucí odboru

Rozdělovník na další straně.
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Rozdělovník:
Obdrží účastníci řízení jednotlivě:
-

Obec Lazinov, Lazinov 121, 679 62 Křetín, IDDS: 7p6b6dj
EG.D., a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno

Dále obdrží účastníci řízení prostřednictvím veřejné vyhlášky vyvěšené na úřední desce Krajského
úřadu Jihomoravského kraje, kdy patnáctým dnem od vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu
Jihomoravského kraje se písemnost považuje za doručenou:
-

-

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům
 st.p. 18/2, 82, 83, 84, 85, 98, 153, 156, 163, p.č. 10/3, 13/2, 13/7, 14, 181/1,
184/1, 184/3, 186/4, 186/5, 190/1, 190/2, 190/3, 190/4, 190/6, 190/7, 191/11,
191/12, 191/13, 191/14, 191/15, 191/16, 191/20, 191/23, 191/24, 489/2, k.ú.
Lazinov
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
 Lazinov č.p. 8, 82, 83, 84, 85, 74, 136, 137, 142

Dále obdrží:
 Městský úřad Letovice, odbor výstavby a životního prostředí, Masarykovo nám. 19, 679 61

Letovice

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce:




Městský úřad Letovice, odbor výstavby a životního prostředí, Masarykovo nám. 19, 679 61
Letovice
Obecní úřad Lazinov
Krajský úřad Jihomoravského kraje, zde

Příloha:
- závazné stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 20966/2022-OVZ ze dne 14.7.2022

Vyvěšeno dne

…………………..…………

Sejmuto dne

………….……………………

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne
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