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Ing. Marian Ležák
starosta
Městský úřad Luhačovice
nám. 28. října 543
763 26 Luhačovice

vážený pane starosto,

obracím se na Vás ve věci podnětu , bytem ,
763 26 Luhačovice (dále jen ,,stěžovatel"), který se na veřejného ochránce práv obrátil
se stíŽnosti na nadměrný hluk pocházejÍcÍ ze skateparku v ulici Zahradní Čtvrť v Luhačovicích.

Oznamuji Vám, že veřejný ochránce práv (dále jen ,,ochránce") se rozhodl zahájit šetřeni
podle ustanoveni § 14 zákona č 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv. Šetřen' se bude
týkat postupu Městského úřadu Luhačovice, odboru stavebního (dále jen ,,stavební úřad").

Stěžovatel mi ke spisu zaslal mj. sdělení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem
ve Zlíně (dále jen ,,KHS"), na niž se obrátil se stÍžnostÍ na hluk a se žádosti o provedeni
měřeni hluku (tuto'žádost KHS odmítla).

Obsah sděleni KHS stěžovateli, ze dne 1. 6. 2020, č. j. KHSZL 13701/2020,
odkazuje i na sdělení stavebního úřadu pro KHS, ze dne 23. 7. 2019 (Č. j. MULU -
14999/2019/24/BěV). Ze sděleni stavebního úřadu dle KHS vyplývá, že záměr (hřiště)
nevyžadoval rozhodnutí o umštěni stavby ani územní souhlas, stavební povoleni
nebo ohlášení stavebnímu úřadu.

Z výše uvedeného bych vyrozuměl, že stavební úřad se záměrem hřiště dle stavebního
zákona patrně nijak nezabýval.

Podle § 15 odst. 2 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších
předpisů, žádám Vaším prostřednictvím tajemníka úřadu, resp. stavební úřad, o stanovisko
k záměru hřiště ve smyslu stavebního zákona, zejména zda záměr vyžadoval provedeni
terénních úprav, jakého pozemku se týkaly, jaké Části pozemku se terénni úpravy týkaly
(výměra plochy dotčené změnou) a zda předmětný pozemek hraničí s veřejnými pozemními
komunikacemi nebo veřejným prostranstvím.

Uvítám také sděleni k dosavadnímu postupu stavebního úřadu, pokud ve věci záměru
jakkoliv konal.

Dovoluji si zároveň požádat o připojeni kopiivšech klíčových dokumentů k danému případu,
na které se budete ve své odpovědi odvolávat nebo ze kterých budete vycházet.

veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, tel.: (+420) 542 542 888, fax: (+420) 542 542 112
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Textové pole
Ing. R. W.



Vaši odpověď' si dovolím očekávat do 30 dnů od doručení výzvy k výše uvedené spisové
značce.

Bližší informace k šetřeni Vám v případě potřeby může sdělit pověřený
zaměstnanec Kanceláře veřejného ochránce práv . na tel. č.
či na e-mailu .

S pozdravem

Mgr. Pavel Půček v. r.
vedoucí odboru stavebního řádu a Životního prostředí

(dopis je opatřen elektronickým podpisem)


