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Vyjádření k podnětu k přezkoumání koordinovaného závazného stanoviska
Krajskému úřadu Olomouckého kraje byl dne 22. 4. 2020 Městským úřadem Zábřeh
postoupen Váš podnět k přezkoumání koordinovaného závazného stanoviska Městského
úřadu Zábřeh, odboru správního, stavebního a vyvlastňovacího úřadu, ze dne 28. 1. 2020,
čj. 2019/2380/SV-MUZB-2. Tímto koordinovaným závazným stanoviskem byl vysloven
nesouhlas s Vaším záměrem
který dle dokumentace spočívá
v provedení terénních úprav pro zlepšení odtokových poměrů v řešeném území a pro
snížení erozního rizika.
Vyřízením Vašeho podnětu byl opatřením ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje ze
dne 27. 4. 2020 p ověřen vedoucí odboru strategického rozvoje kraje Krajského úřadu
Olomouckého kraje, Ing. Radek Dosoudil.
Přezkum závazného stanoviska upravuje ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a dále pak ust. § 4 od st. 9 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen stavební zákon). Takto lze nezákonné závazné stanovisko dotčeného orgánu,
vydané pro účely řízení podle stavebního zákona, zrušit nebo změnit správním orgánem
nadřízeným dotčenému orgánu pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo
závazným stanoviskem podmíněno, postupem podle § 149 odst. 4 správního řádu. Na
postup nadřízeného správního orgánu se přiměřeně použijí ustanovení o přezkumném
řízení podle § 94 a násl. správního řádu, včetně lhůt podle § 96, s tím, že lhůta jednoho roku
se počítá ode dne vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu.
Na přezkum koordinovaného závazného stanoviska se vztahuje stejný postup.
Pokud s předmětným koordinovaným závazným stanoviskem nesouhlasíte, n ení
v současně jiná možnost, než si podat žádost o vydání příslušného územního rozhodnutí
podle stavebního zákona, kterou bude muset stavební úřad zamítnout, a Vy následně
budete moci v odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu napadnout koordinované
závazné stanovisko.
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Z výše uvedeného vyplývá, že podnětem napadené koordinované závazné stanovisko
nelze samostatně přezkoumat a Krajský úřad Olomouckého kraje proto nebude zahajovat
přezkumné řízení.
S pozdravem
otisk razítka
Ing. Radek Dosoudil
vedoucí odboru strategického
rozvoje kraje
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