
 

 

 

 

 

 

V ………….…. dne 28. 11. 2022 

Podnět k provedení přezkumného řízení podle § 94 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního 

řádu.  

Dne 20.11.2022 jsem se dozvěděl o vydaném rozhodnutí schválení stavebního záměru č.j. MHUHP-6438/2022 na 

výstavbu „karavanového parkoviště o 18 stáních, Horní Planá-Hory“ na parcelách č. 326/3,345/179 a 345/200 

v katastrálním území Pernek. 

Mám za to, že toto rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právními předpisy, a to z těchto důvodů: 

1) V dané lokalitě se podle územního plánu obce Horní Planá-Hory nachází plocha OVSR určená k zástavbě 

občanského vybavení – sportovně rekreační.  Výstavba karavanového parkoviště o 18 stáních uprostřed obce 

převážně s objekty pro trvalé a rekreační bydlení není dle mého názoru v souladu s potřebami obyvatel. 

2) Podle mých informací nebylo podkladem pro vydání tohoto rozhodnutí stanovisko EIA. Záměr přitom lze 

podřadit pod bod 3.2. přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Tyto 

záměry vyžadují v souladu s § 4 tohoto zákona posouzení vlivu na životní prostředí. Informaci o probíhajícím 

procesu posouzení vlivu na životní prostředí jsem však nenašel v elektronickém informačním systému EIA. 

Doplňuji, že v lokalitě se vyskytují v hojném množství plazi a obojživelníci. V zeleni a stromech, které by bylo 

nutné při realizaci karavanových stání a příjezdové komunikace odstranit hnízdí ptactvo. Také odvodnění 

zpevněných ploch, kterých je dle navrženého řešení na pozemcích naprostá většina, bude vzhledem 

výškovému profilu pozemku a přilehlým vodním plochám dle mého názoru obtížné realizovat tak, aby plnilo 

svůj účel. 

Vzhledem k tomu, že jsem nebyl účastníkem výše uvedeného řízení a nemohl jsem tedy podat v tomto řízení námitky a 

proti vydanému rozhodnutí se odvolat, podávám tímto Krajskému úřadu podnět k přezkumu výše uvedeného rozhodnutí 

- schválení stavebního záměru. 

Navrhuji, aby Krajský úřad Jihočeského kraje jako správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal, 

zahájil přezkumné řízení, týkající se souladu rozhodnutí č. j. HMUHP-6348/2022 ze dne 14.11.2022 s právními 

předpisy. 

Protože porušení právního předpisu je zjevné ze spisového materiálu a není zapotřebí vysvětlení účastníků řízení, 

eventuálně navrhuji, aby Krajský úřad rozhodnutí ve zkráceném přezkumném řízení podle § 98 zákona bez dokazování 

zrušil a věc vrátil k novému projednání. 

 

PODALO JEDNOTLIVĚ 15 MAJITELŮ NEMOVITOSTÍ 

Z OSADY PERNEK-HORY 

Jméno: …………………………………………. 

narozen: ………………………………………. 

bytem: ………………………………………….                                                           ……………………………….. 

                                                                                                                                        Podpis 

Krajský úřad Jihočeského kraje 

Odbor regionálního rozvoje, ÚP a stavebního řádu   

U Zimního stadionu 1952/2 

370 76 České Budějovice 


