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Obec Lazsko (IČO - 00662879), Lazsko 52, 262 31 Lazsko

Obecní úřad Milín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon"), na základě proběhlého řízení dne 20. 5. 2022 Vás vyzývá, abyste stávající sportoviště uvedli do
souladu s vydaným kolaudačním rozhodnutím ze dne 1. 3. 2004 pod č.j.: 332.7/1446/2003 a to zavěšením
plachty s protihlukovou insolací. Zvažte i snížení výšky navezené zeminy na opačné straně sportoviště
(která může tvořit přírodní bariéru pro odraz hluku směrem k obytné zástavbě) a to případným rozprostřením
zeminy po pozemku, kdy by hluk měl možnost šířit se směrem do okolní přírody.

Dále přikládáme opis protokolu a doporučujeme, aby s ohledem na práva občanů na využívání
stávajícího sportoviště bylo zohledněno i právo občanů na pohodu bydlení v těsném sousedství
sportoviště a jejich ochranu proti obtěžování šířícím se hlukem, vibracemi apod.

Renata Melicharová
referent stavebního úřadu
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„OPIS“

PROTOKOL
Z KONTROLNÍ PROHLÍDKY STAVBY
víceúčelové hřiště na pozemku pozemková parcela parcelní číslo 645 v katastrálním území Lazsko
Kontrolní prohlídka stavby byla stanovena ve věci: výsledků měření hluku z provozu sportoviště.
Zahájení jednání: 20.5.2022 (pátek) v 10,00 hod.

Přítomni:
Jméno (dat. nar.)
Adresa
Renata Melicharová

Zastupuje organizaci (útvar)
Adresa
Obecní úřad Milín, stavební úřad
referent stavebního úřadu

Vlastnoruční podpis přítomného

Irena Lundáková, 4.2.1963
Lazsko 65, 262 31 Lazsko

vlastník sousední nemovitosti

Jaroslav Lundák, 9.7.1961
Lazsko 65, 262 31 Lazsko

vlastník sousední nemovitosti

p. Bártík - starosta
p. Kosánová

Obec Lazsko
Lazsko 52, 262 31 Lazsko

vlastník - PROVOZOVATEL

Při kontrolní prohlídce stavby bylo zjištěno:

Přítomní byli seznámeni s měřením hladiny hluku z provozu sportoviště po instalaci
nových herních prvků dle Protokolu o zkoušce č. L 159/22016186 ze dne 20. 4. 2022

Navržené úpravy pro snížení hladiny hluku
- Odstranění kovové síťky a nahrazení syntetickou
- Ukotvení desky do nosného profilu přes pružné podložky ke snížení doby kmitání
po nárazu míče
Budou – nebudou provedeny. – dle sdělení Obce Lazsko.
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Dále stavební úřad doporučuje, aby byla zavěšena „plachta“, proti šíření hluku
směrem k čp. 65, tak jak je uvedeno v kol. rozhodnutí a to včetně vstupních vrat.
Dle sdělení vlastníků čp. 65 je i přes kladný výsledek provedeného měření hluk stále
vysoký a pro obyvatele čp. 65 obtěžující.
Proto důrazně žádám, aby byla plachta osazena i přes výsledek měření.
Dle sdělení zástupců Obce Lazsko bude toto projednáno na nejbližším zastupitelstvu.
Pan Laundák upozornil na citaci v měření hluku z r. 2003, kde je uvedeno, že hřiště
bude sloužit pouze pro občany Lazska.
Bylo dohodnuto možné správcovství hřiště panem Lundákem, Obec projedná.

Konec jednání: 20.5.2022 (pátek) v 10,55 hod.
Za správnost opisu:
Renata Melicharová

