
Vyjád ření stavebního odboru M ěÚ Znojmo jako kompetentního stavebního ú řadu, 
který vykonává státní správu na úseku územního a st avebního řízení, k otázce 

zrušení stavebního povolení M ěstské plovárny Louka. 
 
V dob ě vydání územního rozhodnutí o umíst ění stavby plovárny nepat řil tento 
druh staveb mezi stavby podléhající posouzení vlivu  stavby na životní 
prost ředí.  V dob ě stavebního řízení došlo ke zm ěně zákona a tyto stavby již 
posouzení vlivu na ŽP pat řily. Posuzování vlivu na ŽP podléhají stavby p řed 
vydáním územního rozhodnutí. U staveb, které m ěly již vydaná územní 
rozhodnutí, ze zákona nevyplývalo, zda se má posouz ení na ŽP dodate čně d ělat 
ješt ě i p řed stavebním povolením. Vyšel pokyn Ministerstva ži votního 
prost ředí, ve kterém bylo uvedeno, že stavby, u nichž je již pravomocné územní 
rozhodnutí, nepodléhají dodate čně posouzení vlivu na ŽP. 
 
Stavební povolení bylo vydáno a následn ě p řezkoumáváno v odvolacím řízení na 
krajském ú řadě, který povolení potvrdil. Ekologický právní servis  Brno pak 
podal na krajský ú řad žalobu. 
 
Soud u činil výklad odlišný od Ministerstva životního prost ředí k p ředmětné 
novele zákona o posuzování vlivu staveb na ŽP s tím , že se m ělo d ělat i u 
staveb s pravomocným územním rozhodnutím a rozhodnu tí krajského ú řadu  a 
stavební povolení zrušil. 
 
Kolauda ční rozhodnutí, které bylo v té dob ě již vydané a pravomocné, zrušeno 
nebylo. K rozsudku podalo M ěsto Znojmo kasa ční stížnost, které nebylo 
vyhov ěno. 
 
Kolauda ční rozhodnutí bylo vydáno v dob ě pravomocného stavebního povolení, 
nikoli po jeho zrušení. Kolauda ční rozhodnutí je tedy pravomocné a koupališt ě 
lze řádně užívat. 
 
V dob ě vydání stavebního povolení se vycházelo ze zákon ů a jejich výklad ů 
příslušného ministerstva. Ke zrušení stavebního povol ení došlo z d ůvodu 
odlišného výkladu soudu k jednomu právnímu p ředpisu. 
 
---------------------------- 
Ačkoliv záležitost spadá do p řenesené p ůsobnosti stavebního ú řadu, ne do 
samostatné p ůsobnosti m ěsta, vedení m ěsta zadalo posouzení v ěci právním 
zástupc ům. 

 
Mgr. Denisa Šipošová, mluvčí města Znojma 


