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Sdělení pro žadatele o vydání závazného stanoviska
Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“ nebo „orgán
ochrany veřejného zdraví“) náleží dle § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č. 258/2000 Sb.“), plnit úkoly dotčeného správního úřadu podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb.,
a vydávat závazná stanoviska ve věcech, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany
veřejného zdraví.
KHS JmK sděluje, že k níže uvedeným typovým stavbám / projektům není dán zájem chráněný
orgánem ochrany veřejného zdraví podle právních předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

K níže uvedeným typovým stavbám / projektům tak KHS JmK nevydává
závazné stanovisko:
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inženýrské sítě
- tepelné rozvody
- plynovody, plynové kotelny a plynové rozvody v domech
- rozvody elektro a elektrické osvětlení, včetně veřejného osvětlení
- kabely spojovacích sítí
- kanalizace a nakládání s odpadními vodami (s výjimkou vypouštění odpadních vod do vod
povrchových využívaných ke koupání), předčisticí zařízení a malé domovní a průmyslové
ČOV
Jednoduché obytné objekty a menší stavební úpravy
- jednotlivé byty a jejich části (např. jádra) - úpravy beze změny užívání (a bez vzniku nové
obytné místnosti)
- stavby pro individuální rekreaci
- zateplení, osazení střech fotovoltaikou
Vybrané stavby sloužící k nepodnikatelským účelům – hobby dílny, nekomerční skladovací
prostory, zájmové chovy zvířat
Podzemní i nadzemní zásobníky vody, PHM, plynu
Regulační stanice plynu, VN
Jednotlivé garáže
Reklamní zařízení, reklamní panely
Městský mobiliář – parkovací automaty, objekty na zastávkách MHD, lavičky, altány apod.
Oplocení, opěrné zdi (neovlivňující hlukovou situaci v území)
Pozemkové úpravy, úpravy zeleně
Revitalizace, biokoridory
Ochranná pásma vodních zdrojů, úpravy toků
Chodníky, cyklistické stezky, vnitroareálové (závodní) komunikace
Stavby určené k demolici (bourací práce) bez výskytu azbestu
Sanace starých ekologických zátěží bez biopreparátů a bez hlučných technologií

KHS JmK sděluje, že podání žádosti o vydání závazného stanoviska k výše uvedeným typovým
stavbám / projektům je v rámci KHS JmK bezpředmětné.
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