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OZNAMENI

ZAHÁJENÍ zuĚNy ÚznvrxÍHo RoZHoDNUTÍ A ZMĚNY sTAvBY pŘnn DoKoNčENÍM
PoZvÁNÍ K vEŘEJNÉlru ÚsrNÍnnu JEDNÁNÍ

Lázné Slatinice a.s. ,Ič 25367757,783 42 Slatinice 29 zastoupena Ing. Daliborem Matouškem ,8 .

května 16,772 04 olomouc

(dále jen "žadatel") podal dne I8.9.2012 žádost o vydání změny územního rozhodnutí o umístění stavby
a změny stavby před dokončením stavby - přístavby _ dostavba LD Balnea - Slatinice na pozemku
parc.č. st.p. 349i1 a 5314 včetně zpevněných ploch - / terasa, příjezdová plocha, parkoviště ,
chodníky, uložiště pro komunální odpad/, vnitřního vedení NN - přeložka , vnitřního vedení
dešt'ové a splaškové kanalizace, areálového osvětlení na pozemcích parc.č. 53/4, st.p. 350, st.p.
351, st.p. 352, st.p. 353 a st.p. 354 to vše vk.ú. Slatinice na Hané

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řizení o změně územního rozhodnutí o změně stavby před
dokončením. Rozhodnutí ve sloučeném územním a stavebnimřizeni bylo vydáno dne 8'3.2002 ěj.
591268102lMa

rednoduchý popis změny: Změna se ýká lletapy tj. v umístění přístavby kLD Balnea. objekt je řešen
jako přístavba ke stávajícímu objehu Letapy. Pro výstavbu objektu ll.etapy bude využita plocha , herá
vznilrne demolicí stávajícího objektu na pozemku parc.č.St.p. 349/2 nepoužívané kotelny ' Parkovací
plochy budou umístěny po demolici objektu skupinoých garáží sloužících v současnosti jako
pohotovostní sklady Přístallba bude o rozměrech 35 m x 33 m , řešená jako třípodlažní , která bude
propojena v několika místech se stallajícím objektem LD Balnea .

Dispoziční řešení : V přístavbě budou vybudovány prostory pro ubytování a pro stravování ubytovaných
lázeňskych hostů s provozním zózemím a prostory pro zdravotniclý personál zajišťující lózeňskou léčbu.
Součástí bude kongresový sól a plochy pro speciální pohybové ahiviý / sál pro individuální a skupinové
cvičení P a další nadstavbové služby klientům zařízení / kadeřnicky salon/.

Plochy před objektem budou vyčleněny pro komunikační a nastupové plochy do objehu, chodníky a
parkoviště pro lázeňské hosý a personál lázeňského domu o rozměrech 50 x[B m., situované kseverní
straně k pozemku parc. 5 ]/2 '

Dále bude provedena přeložka stávajícího vnitřního rozyodu elektrické energie'

obecní úřad Lutín, stavební úřad' jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1 písm. g) zákona č.

18312006 Sb., o '(lzemním plánování a stavebním řádu (stavebni zákon) ve zněni pozdějších předpisů
(dále jen ''stavební zákon'') a místně příslušný podle $ 11 odst.l písm b/ zákona č. 500/2004 Sb. 

'
správního řádu , ve znéní pozdějších předpisů / dále jen ,,správní Íád"l timto vyrozumivá v souladu s $ 76

odst. 3 zákona č' 50012004 Sb. /správní Íádl , ve zněni pozdéjších předpisi l dále jen správní řáď ,

účastníky Íizení o spojení předmětného územního a stavebního řízení usnesenim ze dne 10.10.2012 pod

č j.208612012 a2086a/2012 
' 
které se dle $ 76 odst.3 správního řádu poznamenává pouze do spisu .
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Dále stavební úřad oznamuje podle $ 87 odst. 1 a $ 112 odst.l stavebního zákonazahájeni spoleěného

řízeni a současně nďizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

23. listopadu v 9.00 hodin

se schůzkou pozvaných na místě stavby.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky úěastníků Íizeni a připomínky veřejnosti musí bý
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Uěastníci Íízení mohou

nahlíŽetdo podkladů rozhodnutí (obecní úřad Lutín' stavební úřad, úřední dny: Po a St 8 - 17).

Poučení:

Žadate| zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního
rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném
veřejně přístupném místě u stavby na pozemku st.p. 34912 l v oplocení/ na nichž se má zátměr

uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí obsahuje dle $ 8
vyhlášlry č. 503/2006 sb.
a/ indetifikační údaje o žadateli dle $ 37 odst. 2 správního řádu / _ právnická osoba- název nebo
obchodní firmu, IČ nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadějinou adresu pro doručování/
b/ předmět územního řízení s jeho stručnou charakteristikou
c/ parcelní čísla dotčených pozemků
d/ údaj , zda předmět územního řízení vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí
e/ místo a čas veřejného ústního jednání , případně spojeného s místním šetřením
f/ upozornění , že námitky, závazná stanoviska a připomínky mohou účastníci íízení , dotčené
orgány a jiné osoby uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání , jinak že se k nim nepřihlíží.

Součástí informace je grafické vyjádření záměru , které tvoří situační výkres předmětu územního
Íízení a jeho vazeb a účinků na okolí , zejména vzdálenosti od sousedních pozemků a staveb na nich
případné téžznázornění vzhledu záměru .

Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakovanéveřejnéjednání.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kter1ých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. Úěastník řízení ve sqých námitkách uvede skutečnosti, lďeré zakládají
jeho postavení jako účastníka Íizeni, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží'

Dle ustanovení $ 89 odst. 4 stav.zákona obec uplatňuje v územnímtizeni námitky k ochraně zájmi obce a

zájmů oběanů obce. osoba' která je úěastníkem řízení podle $ 85 odst.2 písm c/ , může v tnemnímŤizení
uplatňovat námitky , pokud je projednávartým záměrem dotěen veřejný zájem,jehož ochranou se podle
zvláštního právního přepisu zabýv á . "

Účastník řízení m:ůže podle $ l14 odst' 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a lžívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo zaloŽené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídajíci věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Dle ustanovení $ 87 odst. 3 stavebního zákona, zúčastnili se veřejného ústního jednání více osob zřad
veřejnosti a mohlo by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání 

' wzye je stavební úřad ,aby
zvolili společného zmocněnce.

Dle ustanovení $ 54 odst.l správního řádu je vlastník nebo uživatel věci nebo ten, kdo věc u Sebe ,

povinen strpět ohledání věci na místě.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle $ 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění

úkolů vstupovat na cizi pozemky' stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu

stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro lydání správního rozhodnutí nebo

opatření.
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A.Účastníci územního řízení dle ustanovení 6 85 stuvebního zdkona
1. Žadatel;

Lázně Slatinice a.s. 783 42 Slatinice č.p.29 zastoupena Ing. Daliborem Matouškem, 8.května 16 ,

772 04 Olomouc

2. Příslušnd obec
Obec Slatinice

3. a/ Vlastník pozemku , na kterém mó být požadovaný záměr uskatečněn
Lázně Slatinice a.s. Slatinice

b//osoby , jeiichž vlastnické próvo a jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkům může být
územním rozhodnutím přímo dotčeno :
Obec Slatinice
Michaela Kr"vlová, Polní 368' Červenka ,784 O| Litovel
Římskokatolická farnost Slatinice u olomouce , Slatinice č'p. 33, 783 42 Slatinice

B. Účastníci řízení stavebního řízení clle ustanovení 6 109 stavebního zákona ;

a. Stavebník a vlastník pozemku:
Lázné Slatinice.a.s Slatinice ě.p'29,783 42 Slatinice

b. Wastník sousedního pozemku nebo stavby na něm ,může-li být ieho vlastnické próvo navrhoyanou
stavbou přímo dotčeno
Obec Slatinice
Michaela Krylová, Polní 368, Červenka ,784 0I Litovel
Římskokatolická farnost Slatinice u olomouce , Slatinice č.p. 33' 783 42 Slatinice

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr se umíst'uje v iuemi, kde je vydán uzemni plán ,doruěuje se toto
oznámeni ozahájení územního tizenid(e $ 87 odst. 1 stavebního zákona

- Žadateli a příslušné obci/ účastníci územníh o Íízeni pod písm ,,A" č.1,2 a dotčeným orgánům
jednotlivě

_ Účastníkům řízení uvedeným pod písm ,,A" č. 3_ veřejnou lyhláškou

Úěastníkům stavebního Íízení ,,Bo' &,b a dotčeným orgánům _ jednotlivě

Iu,t
{'{ut-

Ing'Drahoslat'a M ačá
vedoucí stavebního úřadu

Příloha : situační ýkres

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Lutín a úřední
desce Obecního úřadu Slatinice oznámení se zveřejní též způsobem umožňující dálkoý přístup.

Patnáctým dnem po vyvěšení Se oznámení považuje za doručené l s 25 zákona ě. 500/2004 Sb' o
správním Íizeni ve zrĚní pozdějších předpisů. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních
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deskách , považuje
stavebního zákonaJ

V1věšeno dne: 22 .

/úřední deska/

se za den vyvěšení den,

str. 4

ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději / $ 20

7A.2012 Sejmuto dne 7.11.2012

Vyvěšeno dne 22' 1- 0' 20 L 2
/www. stránky- elektronicky/

Sejmuto dne: 7 .1-1- .2A1-2

kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášlry zaslaly zdejšímu

obdrží:
A,účastníci územního řízení

a/ účastníci územního řízení dle zsL $85 odst.l stav.zdkona
Žadatel a příslušná obec:
Ing' Dalibor Matoušek, 8.května 16,772 04

bl,účastníci územního řízení dle $ 85 odsl 2,staveb.ztÍkona - veřejnou vyhláškou
obec Slatinice , Michaela Krylová, Rímskokatolická farnost Slatinice u olomouce 

'

c/.dotčené orgány / datovou schránkoď
Magistrát města olomouce _ odbor koncepce arozvoje, Hynaisova I0, 'l"19 l1 olomouc
Magistrát města olomouce, odbor ŽP, Hynaisova I0,77g 11 olomouc
Magistrát města olomouce _ odbor stavební, odd' památkové péče , Hynaisova l0,779 1 1 olomouc
MZČII'Praba
obecní úřad Slatinice

obecní úřad Lutín _ úřední deska
obecní úřad Slatinice _ úřední deska

B. Účastníci stavebního řízení:
Ing. Dalibor Matoušek, 8.května 16,772 04
Obec Slatinice
Michaela Krylová, Polní 368, Červenka ,784 01Litovel
Římskokatolická farnost Slatinice u olomouce , Slatiniee č'p. 33, 783 42 Slatinice

dotčené orgány / datovou schránkou/
Magistrát města olomouce, odbor ŽP, Hynaisova l0,779 11 olomouc
Magistrát města olomouce, odbor stavební ,odd. památkové péče, Hynaisova I0,779 1 1 olomouc
MZČILPraha
obecní úřad Slatinice

$&eCFií ÚŘirt'o
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