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Vyjádřeni starosty města Luhačovice k námitce podjatosti podané

Dnešního dne jsem se osobně seznámil s námitkou výše uvedeného účastníka řízeni, kterou podal
v rámci řízeni o odstraněni stavby ,,Skatepark Luhačovice" Odboru stavebnímu Městského úřadu
Luhačovice - ke sp. zn. 3770/2021/24/ Hr podle § 14 odst.2 z. č. 500/2004 Sb., správního řádu.

K této námitce podávám nás|edujíci vyjádřeni:

K projednávané věci ani k panu nemám žádný osobní vztah a jako zástupce samosprávy
města Luhačovice ani vztah pracovni. Mimo výše uvedenou námitku podjatosti jsem blíže seznámen s
podrobnostmi řízeni o odstraněni stavby jako zástupce samosprávy, stejně jako ostatní zastupitelé
města Luhačovice a veřejnost, která se o tuto záležitost v průběhu posledních tři let zajímá, protože
s ohledem na veřejná vystoupeni pana na zasedání zastupitelstva a s ohledem na jeho
kritiku a požadavky (včetně požadavků či dotazů vzešlých z Petice za přesunuti skateparku z ulice
Zahradní čtvrť sestavené p. jsou zástupci města Luhačovice nuceni se touto záležitosti
opakovaně zabývat a reagovat jak v ústni, tak i písemné podobě. Přikládám kopii:

- výpis usneseni ZML č. 542/Z29/2014-2018 ze dne 06.09.2018 (rozhodnuti o umístění
skateparku),

- odpověď' na Petici, kde bylo blíže popsáno stanovisko vedeni města k tomuto problému.

Na výsledku řízení nemám osobní ani politický zájem. Nejsou mně známé okolnosti, ze kterých by bylo
možné usuzovat na připadnou politickou podporu dodatečného povoleni stavby skateparkú. Mým
zájmem a povinností je prezentace zájmu města Luhačovice a jeho občanů resp. větší části občanů,
jejichž vůli zprostředkovali v minulosti zastupitelé. Skatepark byl zřízen na základě širší občanské
iniciativy, která dlouhodobě a veřejně prosazovala 'a podporovala vybudováni tohoto hřiště v
Luhačovicích. Umistění skateparku bylo v minulosti několikrát projednáváno a řešeno ve spolupráci
s rodiči, kteří měli zájem o to, aby jejich děti trávily voin§ čas smysluplným způsobem a aby děti
z důvodu návštěvy hřiště nebyly ,,odsunuty" na okraj města. Je třeba zdůraznit, že s ohledem na
požadavky veřejnosti o umístěni skateparku jednomyslně rozhodlo minulé, nikoliv současné
zastupitelstvo města.

Rada města Luhačovice a Zastupitélstvo města Luhačovice podle mého vědomi ve věci této stavby
rozhodovaly v minulosti na základě dostupných informaci a doporučeni. Protože v dané věci rozhodoval
a nyní rozhoduje v přenesené působnosti stavební úřad, je logické, že podává prostřednictvím
vedoucího stavebního úřadu informace zástupcům města (které je účastníkem řízeni) a později tyto
informace a doporučeni jsou shodně prezentovány veřejnosti na zasedání orgánů města nebo při
písemné komunikaci s , Město bez toho, aby to byla jeho povinnost, ve
snaze získat objektivně podložené informace k hlukové zátěži, objednalo a zaplatilo měřeni hluku u
akreditované laboratoře Zdravotního ústavu v Ostravě a požádalo o příslušné vyjádřeni k protokolu i
Krajskou hygienickou stanici ve Zlíně, a to hned dvakrát. Sám pan kromě kritiky a stížností
nepředložil městu resp. jeho zástupcům na podporu svého stanoviska žádné relevantní podklady.
Měřeni proběhla dne 19.08.2021 a dne 12.09.2021 a s jejich výsledky i s příslušným vyjádřením byli
seznámeni zastupitelé, pan a jeho prostřednictvím signatáři Petice.
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MULU -22665/2022/20NaV

Zatímco pan prosazuje poslední dva roky logicky svůj soukromý zájem na přemístěni
skateparku z důvodu nadměrné hlukové zátěže (což dosud nebylo potvrzeno žádným rozhodnutím
správního ani sQudniho orgánu), v době rozhodováni zastupitelů města o tom, zda bude skatepark
vybudován a na jakém místě, nebyly z jeho strany vzneseny žádné námitky ani pochybnosti. považuji
za důležité říct, že takové pochybnosti nebo námitky nebyly v době, kdy se záležitost veřejně
projednáva|a, vzneseny ani ze strany jiných občanů Luhačovic.

Jako zástupce města Luhačovice jsem prezentoval zájem veřejnosti na vybudováni a využíváni stavby
skateparku, tento zájem stále existuje, přestože město obdrželo v záři roku 2021 zmíněnou Petici
vyjadřující negativní postoj některých obyvatel Luhačovic k hluku spojenému s provozen"i hřiště. Daiši
postup města se proto bude odvíjet podle výsledku řízeni vedených u stavebního úřadu v Luhačovicích
a ve Zlíně (odvolací orgán). Nemám pravomoc k tomu, abych hájil a prosazoval zájmy víceméně
soukromé skupiny osob, ani k tomu, abych sám poměřoval či rozhodoval ve správním řízeni, zda a
v jaké miře jsou tyto v rozporu se zájmem veřejným nebo ve vzájemném rozporu mezi sebou.

Na základě názoru Veřejného ochránce práv byla věc znovu prověřena stavebním úřadem. Nejsou
pravdivá tvrzeni pana q tom, že nebyla ve lhůtě přijata opatřeni nebo nebylo zahájeno
šetřeni, protože lhůta 30 dnů byla Veřejřiým ochráncem práv určena poúze k tomu, aby bylo
zpracováno a odesláno vyjádřeni města ke zjištěni Veřejného ochránce práv a k přiložené Zprávě o
šetřeni. Toto vyjádřeni obsahovalo také informaci týkající se opatřeni k nápravě,

K osobě Ing. Tomáše Hrbáčka, který nastoupil na stavební úřad jako vedoucí v prosinci roku 2019,
nemám mimo pracovního vztahu (vztah služebně nadřízený - služebně podřízený) žádný důvěrný
vztah. Z pracovních důvodů se setkáváme několikrát týdně, podobně jako s jinými zaměstnanci
městského úřadu. V takovém případě nepoväžuji tykání mezi námi za nic neobvyklého a pochybnosti
vyjádřené panem se zak|ádaji pouze na jeho subjektivním hodnoceni této záležitosti a na
nepodloženém obviňováni. Tim mám na mysli například stupňujicl' se obviňováni z nečinnosti vůči mé
osobě, když podle jeho názorů jsem měl podporovat užíváni nepovolené stavby.

Z popudu města byly umístěny kolem hřiště informační cedule, pásky a další zábrany v podobě
překážek případně opFceni (z důvodu odstraněni nebo ztráty předchozích), základní informace je
zveřejněna na webových stránkách města. V rámci možných opatřeni jak strážnici Městské policie
Luhačovice, tak přislušnici Policie České republiky na dodržováni pořádku na místě dohlIži. Reaguji na
anonymní telefonáty s oznámením a po příjezdu na místo jsou dle jejich vyjádření většinou přítomné
pouze děti a věc je vyřešena na místě domluvou, s tím, že děti poté místo opusti,

Z výše uvedených důvodů respektive pro absenci důvodů k podjatosti jsem přesvědčen, že v dané věci
nejsem podjatý a není nutné rozhodnout o vy|oučení mé osoby z rozhodování a projednáváni.

S pQzdravem

Ing. Marian Ležák
starosta města

elektronicky podepsáno
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