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Výroková část:

obecní úřad Lutín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1 písm. g) zákona č.
183/2006 Sb', o územním plánování a stavebním řádu (stavební zakoi1, ve znění pozdějňh předpisů
(dále jen ''stavební zákon"), a místně příslušný podle $ 11 odst.l písm b/ zákoia e' soolzóo+'su.,
správního řádu, ve znění pozdějších předpisů ve společném územním a řízeni o změně stavby přeá
dokončením posoudil podle $ 84 až 91 a$ 1 18 stavebního zákona žádosto vydání rozhodnutí o umístění
a provedení změny rozestavěné stavby změně stavby přístavby _ dostavba LD Balnea - Slatinice na
pozemku parc.č. st.p. 349/1 a 5314 včetně zpevněných ploch _ / terasa, příjezdová plocha,
parkoviště , chodníky, uložiště pro komunální odpad/, vnitřního vedení rw --pieňžh , vnitřnihá
vedení dešt'ové a splaškové kanalizace, areáIového osvětlení na pozemcích paic.č. 53/4, st.p. 350,
st'p. 351, st.p. 352, st.p. 353 a st.p. 354 aoplocení pozemku 53/4 t;vše v k.ú. šlutini"" na lrané
(dále jen ''rozhodnutí o-změně stavby''), kterou dne 18.9.2012 podalaspoleěnost
Lázné Slatinice a.s.,IC 25367757,783 42 Slatinice 29 zastóupena Ing. Daliborem Matouškem,
8.května 16 ,772 04 Olomouc

(dále j en " žadatel" ), a na základě tohoto po s ouzení :

Výrok I
Vydává podle $ 79 a92 stavebního zákonaa $ 9 vyhlášky ě.50312006 Sb., o podrobnější úpravě
územního ř izení, veřej noprávní smlouvy a uzemního opatření

rozhodnutí o umístění stavby
přístavby _ dostavba LD Balnea - Slatinice na pozemku parc.č. st.p. 349/I a 53/4 včetně
zpevněných ploch - / terasa, příjezdová plocha, párkoviště , chodníky, uložiště pro komunální
odpad/, vnitřního vedení NN - přeložka , vnitřního vedení dešt'ovó a splaškóvé 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 aoplocení části pozemku parc.č. 53/4 u společné hranice s pozemkern pur".t, štn to vše v k.ú.
Slatinice na Hané

Změna se ýkd ll.etapy tj. v umístění přístavby k LD Balnea' objekt je řešen jako přístavba ke
stavajícímu objektu l.etapy. Pro výstavbu objektu ll.etapy bude využitá ptolha , která vznilcrte demolicí
stóvajícího objektu na pozemku parc.č.st'p. 319/2 nepoužívané kotilny . Parkovací plochy budou
umístěny po demolici objektu skupinových garóží sloužících v současnosti jako pohrůvrrtní sktady
Přístavbabudeorozměrech35mx33m,řešenójakotřípodtažní,kterdbudepropoienavněkolika
místech se stávajícím objektem LD Balnea.

Dispoziční řešení : Vpřístavbě budoulybudovány prostory pro ubytování a pro stravování ubytovatných
lázeňskych hostů s provozním zázemím a prostory pro zdrayotniclE personáí zajišťující lázeňskou léčbu.
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Součástí bude kongresový sál a plochy pro speciální pohybové ahiviý / sál pro individuólní a skupinové
cvičení P a další nadstavbové služby klientům zařízení / kadeřniclry salon/'

Plochy před objehem budou vyčleněny pro komunikační a nóstupové plochy do objehu, chodníky a
parkoviště pro lazeňské hosý apersondl lázeňského domu o rozměrech 50 x]B m., situované kseverni
straně k hranici pozemku parc. 51/2 .

Dále bude provedena přeložka stavajícího vnitřního rozvodu elektrické energie.

oplocení pozemku parc.č. 53/4 u společné hranice spozemkem parc.č. 5t/2 od pozemku parc.č. 53/I
bude v délce 34,915 m stávající z pletiva a bude nayazovat na stávající zdi odstraněných garáží ,
ostatní oplocení bude stavající.

Stanoví podmínky pro změnu umístění stavby:

1. Stavba - přístavba bude umístěna na pozemku parc.č. st,p,349ll a 53l4 ve vzdálenosti 34,915 od
společné hranice spozemkem parc.č. st.p. 40/1 , ve vzdálenosti 4,28 m / největšíl a 2,7Om l
nejmenší/ od spoleěné hranice s pozemkem parc.č. 5312. Parkovací plocha bude umístěna u
spoleěné hranice s pozemkem parc.č. 5Il2 to vše v k.ú. Slatinice na Hané . Stavba bude umístěna
v souladu s grafickou přílohou dokumentace , která obsahuje ýkres souěasného stavu území
v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby'
s vyznačenímvazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

Výrok II.

apodle$ l18a115stavebníhozákona a$5a6vyhlášky č,.52612006 Sb.,,kterouseprovádějíněkterá
ustanovení stavebního zákonave věcech stavebního řádu

povolení změny stavby před jejím dokončením
na stavbu

přístavby - dostavba LD Balnea * Slatinice na pozemku parc.č. st.p.349ll a 53/4 v k.ú. Slatinice na
Hané

S ohledem na povolované změny rozestavěné stavby se stanovují ylto nové podmínlE:

I. Změna s|avby bude provedena podle projektové dokumentace , kterou vypracoval Ing. Arch. Jan
Přikryl, Čra ootzs, Aleš Vyroubal' Črar if:00570 - pro techniku prosiiedí staveb,-Ing. Roman
Rolenc ,ČKAIT pro techniku prostředí staveb, Ing' Miroslav Hanák - Črrr 1200580-pro techniku
Prostředí staveb , Viktor KÍálík- Črar n0l6gg- pro techniku prostředí staveb, Ing. Miioslav Karel-
Čxan- 1|007t6 pro technolog. zařizení staveb, Jaroslav Vener- Čxar _ if:oosoq _ pro techniku
prostředí , případné změny nesmí bý provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Lhůta k dokončení celé stavby se stanoví do 31.12.2013.

3. Staveniště je lymezeno na stavebním pozemku parc.č. 5314 ,kde budou prováděny skládky materiálu
a umístěno zaÍizení staveniště.

4. Výstavba bude organizovaná tak, aby okolní plochy byly vystaveny co nejmenšímu ovlivnění l práce
emitující zvýšený hluk omezit na denní dobu, používat stroje v řádném technickém stavu před
ýjezdem vozidel ze stavby zajistitjejich očistu, případně očistu veřejné komunikace sloužící jako
přístup na staveniště/

5. Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchoqých vod závadnými látkami
ve smyslu $ 39 zákona č,. 2541200| / vodní zákona a jeho změnyl , zejména ropnými produkty ze
stavebních a dopravních prostředků

6. odpad vzniklý při realizaci stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/01 Sb. o odpadech a
o změně někteých dalších předpisů , ve znění pozdějších předpisů a provádějícími předpisy k tomuto
zákonu/vyhl.č.381/01 Sb.katalogodpadůavyhl.ě.383/01 Sb.opodrobnostechnakiádánísodpady/
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tj. přednostni vytlžití / l"ýkup' recyklace/ nebo zneškodnění na Íízené skládce TKo . Doklady o
likvidaci vzniklých odpadů budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce.

7 . PÍi rea|jzaci stavby musí bý zajištěno omezování prašnosti v souladu s ustanoven ím zíů<ona č.8612002
Sb. o ochraně ovzduší ve zněni pozdějších předpisů.

8. K uvedení stavby do provozu budou splněny podmínky uvedené v zitvazném stanovisku Krajské
hygienické stanice se sídlem v Olomouc vydaného dne I4.8.2Ol2 pod čj.
KHSOC/06 5 09 I2O 12 I OC/EPID
a/ K uvedení stavby do provozu zajisti investor, aby místnosti pro skladování použitého prádla měly

zajištěno větrání a podlaha a stěny místnosti pro skladování použitého prádla byly do výše l50 cm
omyvatelné a dezinfikovatelné vsouladu s $$ 15'l8 zákonaě.258lz}00 Sb. a $9 odst.3' přílohy
č.a lyhlášky č.195/2005 Sb.

b/ K uvedení stavby do provozu zajisti investor aby v zařízení byla zřízena místnost pro odpočinek
personálu řešená v souladu s požadavky $ 2 odst.2 zžů<ona ě.309/2006 Sb.' v platném znění, ve
spojení s $ 55 naÍízenívlády č.36112007 Sb., v platném znění (např. osvětlena denním světlem dle
$ 45 odst.8 nařízenivlády č.36112007 Sb., větraná aj.).

c/ K uvedení stavby do provozu zajistí investor aby sanitární zaÍizeni pro pokojské-úklid a kadeřníka
bylařešenavsouladuvsouladuspožadavky $ 2 odst.2 zákonač.30912006 Sb.' ve spojenís $ 54
naÍízení vlády č.36112007 sb', (zajištění um;fizárny _ umyvadla a sprchy pro pokojské - úklid,
zajištění přívodu vzduchu do šatny pro pokojské - úklid - m.ě.2.77 a šatny pro kadeřníka _

m.č,.3.42).
d/ K uvedení stavby do provozu zajistí investor aby při práci s látkami působícími dráŽděni pokožky,

s látkami žiraými byla zajištěna tekoucí pitná voda přímo na pracovišti; na pracovištíóh
s žíravinami musí bý zajištěna i možnost vyplachování oka pitnou vodou v souladu s požadavky $
2 odst.1 písm.f) zákonač.30912006 Sb.' ve spojení s $ 53 nařízení vlády ě.36112007 sb.

e/ Ke kolaudačnímu souhlasu předloží investor na KHS zhodnocení parametrů uměIého osvětlení
na pracovních místech předmětné stavby, včetně protokolů s ýsledky měření umělého osvětlení,
dokladující dodržení normových hodnot, v souladu s požadavky $ 2 odst. 2 zákonač'309/2006 Sb'
a dodržení normoqich hodnot 1ČsN nN 1D464 _ 1 ',osvětí.ní p.u.orrních prostorů _ Část l:
Vnitřní prostory" včetně změny ZI) závazných dle $ 45 nařízenivlády č,.36112007 sb.

f/ Ke kolaudačnímu souhlasu předloží investor na KHS zhodnocení celkové fyzické a lokální svalové
zátéže a hodnocení zdravotního rizika pracovní polohy u pracovní činnosti masérů, hodnocení
zdravotního rizika pracovní polohy u pracovní činnosti lázeňská' včetně protokolů s ýsledky
měření celkové a lokální svalové zátěže a pracovní polohy, zaúěe\em ověření plnění požadavků $
2 odst'2 zákona č.30912006 Sb., ve spojení s $ 23, $ 25, $ 27 nařízeni vlády č,.36112007 Sb

g/ Nové vodovodní potrubí a ostatní výrobky, které budou v přímém styku s pitnou a teplou vodou,
musí vyhovovat ustanovení $ 5 odst. l0 zákona č,.25812000 Sb., v návaznosti na ustanovení $ 3
odst. 1 lyhlášky č. 40912005 Sb., což bude investorem před vydáním kolaudačního souhlasu
stavby doloženo KHS.

h/ Ke kolaudačnímu souhlasu stavby investor předloží KHS protokol sýsledky rozboru vzorku
teplé vody, odebraného zvýtokového kohoutu léčebné vany' a dále rozbor vzorku teplé vody,
odebraného z ýokového kohoutu sprchy v místnosti koupelny v ubytovací části zaíízeni (
m.č.2.09b) lyhovující ustanovení $ 3 odst. 3 zákona ě. 258/2oo0 Sb., v návaznosti na ustanovení
$ 3 odst. 2 přílohy č. 2 vyhlášky ě' 25212004 Sb.. Limit pro ukazatel Legionella pneumophila pro
teplou vodu vyrobenou z vody pitné je stanoven 100 KTJ/100 ml.

ch/ Ke kolaudačnímu souhlasu stavby investor předloží KHS protokol s ýsledkem rozboru vzorku
ohřáté léčebné vody, odebraného z qýtokového kohoutu léčebné vany, vyhovující ustanovení $
l8 odst. 3 zákonaě.25812000 Sb., v návaznosti na ustanovení $ 24 odst. 2 písm. a) vyhlášky č'
238120115b.

i/ Ke kolaudačnímu souhlasu stavby investor pŤed|oží KHS měření hluku, jehož zdrojem jsou
vzduchotechnická a technologická zatízeni stravovacího provozu, v denní době, v chráněném
vnitřním prostoru stavby ubýovacího pokoje ve 2. NP sousedícího bezprostředně přes strop
skuchynízdůvodu zajištěni plněníustanovení $ 30 zákonaě.25812000 Sb. a $ 11 odst.3 příl.
ě.2 k nařízeni vlády č,' 27 2l20I 1 sb.

j/ Ke kolaudaěnímu souhlasu stavby investor předloží KHS měření hluku Zproyozl stacionárních
zdrojů hluku (venkovní vzduchotechnickéjednotky umístěné na fasádě objektu) v době provozu
vzduchotechnických zatízení (denní doba' noění doba), v chráněném venkovním prostoru
stavby lázní _ apartmán ě.2.23 ve 2. NP objektu, z důvodu zajištění plnění ustanovení $ 30
zákonaě.25812000 Sb. a $ 12 odst.3 příloha č. 3 k nařízení vlády ě. 27212011sb.
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Iď V souladu s $ 124 zákona ě. 18312006 Sb., stavební zákon, v platném zněni, požaduje . orgán
ochrany veřejného zdraví ověřit funkčnost a vlastnosti provedené stavby ve zkušebním p.o,roru,
v rámci kterého budou provedena požadovaná

9. Při provádění stavby a k závěrečné kontrolní prohlídce budou splněny podmínky uvedené v závzzném
stanovisku Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje ' územního odboru olomouc
vydaného dne30.'l '2012 čj. HSOL-3474l20I2
al Pro elektrickou požární signalizaci a nouzoý zvukový systém bude v souladu s požadavkem
uvedenýmvpožárněbezpečnostnímřešeníavsouladusustanovením$5a$l0vyhlášýě.2461200I
Sb. ' o stanovení podmínek požární bezpečnosti a ýkonu státního požárního dozoru / vyhláška o
požární prevenci l, zpracována podrobnější / prováděcí l dokumentace ' která bude Hasičského
záchranného sboru olomouckého kraje * izemni odbor olomouc předložena před' zahájením stavby
k posouzení .

bl Požámi klapky v objektu budou ovládány pomocí elektrického požárni signalizace / v souladu
s ustanovením $ 5 odst.1 vyhlášky o požární prevenci , v návaznosti na čl. 9.2.4 ČSN 73 0810*2009 ,,
Požámi bezpečnost staveb _ Spoleěná ustanovení,,. Ve znění změny Z1*20I2).
c/ Pro elektrickou požárni signalizaci l a navazující požárně bezpečnostni zaÍizení / bude zajištěna
koordinační funkční zkouška ve smyslu č. 4.8 ČSN 73 0875"2011 ,, požární bezpečnost stáveb -
Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požámi signalizace v rámci požámě bezpečnostního
řešení ,,lvnávaznosti naustanovení $ 7 odst.l a $ 10 odst.l vyhlášky o požárníprevenci,/. Vsouladu
sustanovením čl' 4.8.4 CSN 73 0875"2011 bude IZSD olomouckého kraje přítomen konání
koordinačních funkčních zkoušek ' přičemž termín jejich konání bude v dostatečném předstihu
ohlášen.

Při místním šetření budou předloženy zejména ndsledující doklady:
a/ Doklad o montáži , funkční zkoušce a kontrole provozuschopnosti elektrické požá,rní signalizace

, včetně prohlášení o shodě , certifikátu a dokladů pofvrzujících oprávnění osob k montáži,je-li tento
požadavek stanoven v průvodní dokumentaci ýrobce'
Doporučuje se využít vzory dokumentů obsažené v informativní příloze B ČSN 3427I0:20II

,,Elektrická požární signalizace - Projelrtování , montóž , užívání , provoz kontrola , servis a údržba ,,.
b/Doklad o montáži , funkční zkoušce a kontrole provozuschopnosti nouzového zvukového systému 

'včetně prohlášení o shodě ' certifikátu a dokladů poMrzujících oprávnění osob k montáŽijě-li tento
požadavek stanoven v pruvodní dokumentaci ýrobce.

c/ Doklad o montáži 'funkční zkoušce a kontrole provozuschopnosti systému větrání chráněné
únikové ces$r, věetně prohlášení o shodě , certifikátu a dokladů potvrzujících oprávnění osob
kmontáži, je-li tento požadavek stanoven vprůvodní dokumentaci l"-ýro-bce.FunŘčnost větrání
chráněné únikové cesty bude kromě obvyklých postupů' kteými je např. ověření chodu zařízení
nebo koordinace požárně bezpečnostních zařizeni , ověřena i měřením szikálních veličin
návrhoých parametrů . Při ověřování funkčnosti se doPoručuje vyrržít publikaci MetodiclE postup
pro ověřovánífunkčnosti požárního odvětrání ,GŘ rzs ČR, Praha, květen 2010'

d/ Doklad o montáži ,funkění zkoušce a kontrole provozuschopnosti evakuačního výtahu , včetně
prohlášení o shodě , certifikátu a dokladů potvrzujících oprávnění osob k montáži , je-li tento
požadavek stanoven v průvodní dokumentaci qýrobce.

e/ Doklad o montážj 
'funkční zkoušce a kontrole provozuschopnosti náhradního zdroje elektrické

energie , věetně prohlášení o shodě 
' certifikátu a dokladů potvrzujících oprávnění osob k montáži,

je-li tento poŽadavek stanoven v pruvodní dokumentaci qýrobce .

f/ Doklad o montáži ,funkční zkoušce a kontrole provozuschopnosti požárních dveří , včetně
prohlášení o shodě , certifikátu a dokladů potvrzujících oprávnění osob kmontáži , je-li tento
požadavek stanoven v průvodní dokumentaci ýrobce.

g/ Doklad o montáži,funkční zkoušce a kontrole provozuschopnosti stavebních konstrukcí , včetně
prohlášení o shodě , certifikátu a dokladů potvrzujících oprávnění osob kmontáži , je-li tento
požadavek stanoven v průvodní dokumentaci l"ýrobce .

h/ Doklad o montáži ,funkční zkoušce a kontrole provozuschopnosti požárních klapek' včetně
prohlášení o shodě ' certifikátu a dokladů potvrzujících oprávnění osob k montáži , je-li tento
požadavek stanoven v průvodní dokumentaci qýrobce.

ch/ Doklad o montáži,funkční zkoušce a kontrole provozuschopnosti požárních ucpávek a přepážek
, včetně prohlášení o shodě , certifikátu a dokladů potvrzujících oprávnění osob k montáži , je-li
tento požadavek stanoven v průvodní dokumentaci v'-frobce.
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i/ Doklad o montáži ,funkění zkoušce a kontrole provozuschopnosti nouzového osvětlení , včetně
prohlášení o shodě , certifikátu a dokladů potvrzujících oprávnění osob k montáži , je-li tento
požadavek stanoven v průvodní dokumentaci ýrobce .

j/ Doklad o montáži 'funkční zkoušce a kontrole provozuschopnosti vnitřních odběrných míst
požární vody / nástěnných hydrantů s hadicovým systémem/' věetně prohlášení ó shodě 

'certiÍikátu a dokladů pofrrzujicich oprávnění osob k montáži , je-li tento požadavek stanoven
v pruvodní dokumentaci ýrobce-

V Prohlášení o shodě a certifikát volně vedených vodičů a kabelů elektriclcých rozvodů prokazující
vlastnosti požadavků stanovených v požárně bezpečnostním řešení '

l0.Dokončenou stavbu , popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání lze užívat na základě
kolaudačního rozhodnutí l s 76 zákona č. 5011976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve
znění pozdějších předpisů .

1 l 'K návrhu k vydání kolaudačního rozhodnutí bude doloženo :. revize předepsaných zkoušek 
' doklady

o likvidaci odpadů vzniklých během stavby, , stavební deník , prohlášení o použi!ých ýrobcích / i
156 stavebniho zákonal,geometrické zaměření hotové stavby ,

Podmínky původního stavebního povolení zůstávají nadále v platnosti.

Účastníci řízení naněž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:/ dle ustanove ni $27 odst.1 zákona ě.
50012004 Sb' , správnířád,ve zněnízákonač.4I3l2O05 Sb. /dále jen správní řádl

Lázně Slatinice a.s. 
' 
IČ 2fi67757,783 42 Slatinice č, .p.29

odůvodnění:

Dne |8.9.2022 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a provedení změny stavby
před dokončením . Uvedeným dnem bylo zahájeno izemni Íízeni a řízeni o změně stavby prea 3e;imdokončením' které stavební úřad spojil podle $ 78 odst.l stavebního zákona vsouladu. $ i+o oa.t.r
správního řádu.

Stavební povolení ve sloučeném územním a stavebním řizeniby|o vydáno dne 8.3.2002 čj. 591268
l02lMa

Protože žádosti nebyly úplné pro posouzení stavby proto stavební úřad vyzvaldne 10.10.2OI2 žadatele
k doplnění žádosti a zároveň na základě $ 64 odst' 1 písm al zákona č'. 500/2004 Sb' , správní řád ve
znění pozdějších předpisů řízeni usnesením ze dne l0.10.2012 pod ěj. 1521208612012 přeiušil. Žadatel
v dané lhůtě žádost doplnil 

' a proto stavební úřad ve spojeném řízenípok'račoval.

Stavební úřad opatřením ze dne 22,10.2012 oznámil zahájeni spoleěného územního řízeni aŤízení o
změně stavby před jejím dokončením známým účastníkům Íízení a dotčeným orgánům. K projednání
žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené sohledáním na místě naden 23.lI.20i2,"o;"t'oz
ýsledku byl sepsán protokol' Přede dnem ústního jednání ani při ústním jednání účastníci iízení
nevznesli proti vydání o umístění a provedení stavby žádné námitky.

Při ústním jednání žadatel prohlásil, že splnil povinnost danou ustanovením$ 87 odst. 2 stavebního
zákona, informace o záměrtl žadatele byla v celém rozsahu včetně uvedení obsaňoqých náležitostí , které
stanoví prováděcí právní předpis / $ 8 vyhláškl č,. 50312006 Sb./ lyvěšena na veřejně přísfupném místě u
pozemku parc.č. 5314 . Stavební úřad si tuto skutečnost ověřil na místě samém .

Stavební úřad v provedeném společném územním řizeni s Íizením o změně stavby před dokončením
přezkoumalpředloženoužádostzhledisekuvedenýchv$86,l11a118stavebníhozákona,projednalji
s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil , že jejim uskutečněním nebo užívánim nejsou ot''oz"ny
zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho umístění a provedení a zvláštnimi
předpisy.

Změna umístění stavby a zména rozestavěné stavby před jejím dokončením je v souladu s Územním
p'lánem obce Slatinice . Uvedené pozemky jsol zařazeny dle platné územně plánovací dokumentace
Uzemního plánu obce Slatinice po změně č.1 iUPo schválen Zastupitelstvem obce Slatinice dne
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24.10.200l , obecně závazná lyhláška ě. 1l200l o vyhlášení závazných částí územního plánu Slatinice
nabyla účinnosti dne 9.1L200I, soubor změn č. 1 byl vydán dne 30.3.2008 formou opatření obecné
povahy č. 1/2008 , které nebylo účinnosti dne 20.5.2008/ v návrhové ,,ploše lázeňské _ i". Tuto plocha
je zastavěnou ěástí vnitřního lázeňského uzemí.

Změna umístění stavby a změna stavby před dokončením lyhovuje obecným požadavkům nal1,uživání
územi stanovených vyhl.ě. 50112006 Sb. ve znění vyhl.č. 26912009 Sb. o obecných požadavcích na
vylživání území a projektová dokumentace změny splňuje obecné technické požadavky ná stavby lyhl.č.
26812009 Sb.

Stavba byal posouzena dle poŽadavků zákona ě.39812009 Sb. o obecných technic\ých poŽadavcích
zab ezp ečujících bezbarierové u žívání staveb.

Stavební úřad po provedeném slouěeném územním a stavebním řízení dospěl k názoru , že stavbou se
nemění poměry v území, je v souladu s charakterem území, s požadavky na veřejnou dopravní a
technickou infrastrukturu ' S požadavky právních předpisů ' se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů , stavbou nebude ohrožena bezpečnost ' ochrana zdiavi a životy tsob,
nebudou ohroženy sousední pozemky ani stavby. Nebude odstraňovánažádnázeleň'
Vlastnické právo kpozemku, na kterém mábý stavba umístěna a informace o dotčených parcelách si
stavebním úřad ověřil v informaěním systému katastru nemovitostí

Stanoviska sdělili:
- Magistrát města olomouce _ odbor životního prostředí záv. stanovisko ze dne 10.9.2012 ěj'

s}.loLl ŽP l 5 5 l 3 67 3 l 20 l2l Gi
- Magistrát města olomouce - odbor stavební , odd. památkové péěe záv.stanovisko dne 3l.7 .2OI2

č j' SMOL/OPP l20 l l2I 6 l20l2lKa
- Povodí Morar,y ,s.p. Brno _ stanovisko správce povodí ze dne 26.7 .20l2zně. PM03879 612012-

203/Í1o

- Krajská hygienická stanice olomouckého kraje _ záv.stanovisko ze dne 14.8.2012 ěj.
KHSOC/06 5 09 I2O 12 I OCIEPID

- ARKO Technology,a.s. Brno ze dne 11.9.2012

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotěených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek roáodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve qýroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
ýroku uvedených.

Při vymezování okruhu účastníků spojeného Íizeni o změně územního rozhodnutí ařízenío změně stavby
přéd dokoněením dospěl stavební úřad k závěru 

' 
že v daném případě toto právní postavení přísluší :

dIe
dle ustanovení f 85 odst.] stavebního zákona
]. Žadatel:

Lázně Slatinice a.s. 783 42 Slatinice č.p.29 zastoupena Ing. Daliborem Matouškem, 8.května 16 ,
772 04 Olomouc

2. Příslušnó obec
Obec Slatinice

Dle ustanovení $ 85 odst.2 stavebního zákona
3. a/ Wastník pozemku , na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn

Lázně Slatinice a.s. Slatinice

b//osobám , jejichž vlastnické pravo a jiné věcné próvo k sousedním stavbám či pozemkům může být
územním rozhodnutím přímo dotčeno:
Obec Slatinice
Michaela Krylová, Polní 368' Červenka ,784 0I Litovel
Rímskokatolická farnost Slatinice u olomouce , Slatinice č.p. 33, 783 42 Slatinice
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stavebního ří:
a. Stavebník a vlastník pozemku:

Lázně Slatinice .a.s Slatinice é.p.29 ,783 42 Slatinice

b. Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm ,může-li být ieho vlastnické právo navrhoyano1r
stavbou přímo dotčeno
Obec Slatinice
Michaela Krylová, Polní 368, Červenka ,784 0I Litovel
Rímskokatolická farnost Slatinice u olomouce ' Slatinice č.p. 33, 783 42 Slatinice

Stavební úřad dospěl k závěrtl, že dalšími účastníky tohoto řízení lmimo ty, se kter1ými bylo v tomto
řízeni jednáno/ nejsou vlastníci či uživatelé dalších okolních pozemků a staveb v sousedství'
Navrhované stavby svým charakterem 

' 
polohou a umístěním na pozemcích , svojí vzdáleností od hranic

pozemků , velikosti a tvarem pozemků stavby se jich nedotkne.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitk7.

Vyhodnocení připomínek veřej nosti :

- Nebyly vzneseny

Vypořádání s lyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nelyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí |ze podat odvolání ' odvolat se může účastník řízeni ve lhůtě do 1 5 dnů ode dne,
kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno . odvolání se podává u obecního úřadu Lutín' stavebního úřadu . o
odvolání rozhoduje odbor strategického rozvoje Krajského úřadu olomouckého kraje .

odvoláním lze dle $ 82 odst.l správního řádu napadnout qýrokovou část rozhodnutí, jednotliqý qýrok
nebojeho vedlejší ustanovení. odvoláníjen proti odůvodnění rozhodnutíje nepřípustné.

odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhořoví je
správní orgán na náklady účastníka'

Dle $ 82 odst'2 správního řádu musí mít odvolání náleŽitosti uvedené v $ 37 odst.2 a musí obsahovat
údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje , vjakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení ,jež mu předcházelo . Není-li v odvolání
uvedeno , v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá , platí , že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, Že ýroky tohoto rozhodnutí vydaného
stavební úřad ve smyslu $ 74 odst.l správního řádu stanoví
stavby l ýrok IV nabude vykonatelnosti nejdříve dnem
rozhodnutí o umístění stavby l výrokll'
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi,
případně obecnímu úřadu, jehoŽ územního obvodu se umístění stavby ýká, není_li sám stavebním
úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené
projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení
ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

ve spojeném řízení se vzájemně podmiňují ,
, že ýroková ěástvztahujicí se k provedení
. kdy se stane pravomocnou v'-ýroková část
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Stavebník je povinen štítek před zahájenim stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechatjej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Rozhodnutí má podle $ 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2roky' Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařizeni, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí
bý zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povoleni pozbývá platnosti' jestliže
stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne' kdy nabylo právní moci.

Stavebník je povinen dle ustanovení $ 152 odst. písm ď stavebního zákona dbát na řádnou přípravu a
provádění stavby . Přitom musí mít na zÍeteli zejména ochranu života a zdrav! osob nebo zviřat , ochranu
životního prostředí a majetku , i šetrnost k sousedství. .

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr se umíst'uje v izemi, kde je lydán územní plán 
'doruěuje 

se toto
rozhodnutí dle $ 92 odst'3 stavebního zákona

- Zadateli a příslušné obci/ účastníci územního řízeni pod písm ,,Au č.I,2 a dotčeným orgánům
jednotlivě

- Učastníkům řízení uvedeným pod písm ,,A" č. 3_ veřejnou vyhláškou

Úěastníkům stavebního řizeni ,,B" &,b a dotěeným orgánům -jednotlivě

Ing. Drahosla M"ač.áková
vedoucí lt,l ,iou

Správní poplatek dle dle zákonač.63412004 Sb. o správních poplatcích byl zaplacen .

Toto rozhodnutí musí být v}"věšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Lutín a
úřední desce obecního úřadu Slatinice . Rozhodnutí se zveřejnítéžzpisobem umožňující dálkoý
přístup. Patnác{ýrn dnem po vyvěšení se rozhodnutí považuje za doručené l s 25 zákona ě. 5001200-4
Sb. o správním řízeni ve znění pozdějších předpisů. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více
úředních deskách , považuje se za den v1věšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději / $ 20
stavebního zákona/

Vyvěšeno dne: 2r . i j' . E3 j2
liňedni deskď

Vyvěšeno dne: 25 . 1 1, šÚ 1.;
/www. stránky- elektronicý

-{ejmuto dne :

3"V.72i.2A72'

Sejmutodne:J?.j"2.2Ú

Razítko, podpis orgánu, kteý potvrzuje .iyvěšení a sejmutí oznámení
Žádáme obecní úřady , aby potvrzenou kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhtášlql zastaly zdejšímu
stayebnímu úřadu
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obdrží:
A.účastníci územního řízení

a/ účastníci územního řízení dle ruL $85 odst.I stav.ztikona
Žadatel a příslušnó obec;
Ing. Dalibor Matoušek' 8.května 16,772 04 olomouc zastupující Lázně Slatinice a.s.
Obec Slatinice

bl,účastníci územního řízení dle $ 85 
'odst 

2.staveb.zdkona - veřejnou lyhláškou
obec Slatinice 

' 
Michaela Krylová' Římskokatolická farnost Slatinióe u olómouce

c/.dotčené orgány / datovou schránkoý
Magistrát města olomouce - odbor koncepce a rozvoje, Hynaisova t0, 779 11 olomouc
Magistrát města olomouce' odbor ŽP, Hynaisova I0,779l1 olomouc
Magistrát města olomouce _ odbor stavební, odd. památkové péče 

' 
Hynaisova I0,779 11 olomouc

MZCILPTaha
obecní úřad Slatinice

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

Ing. Dalibor Matoušek, 8.května 16,7'l2 04 olomouc zastupujíciLázně Slatinice a.s.
Obec Slatinice
Michaela Krylová, Polní 368, Červenka ,784 0l Litovel
Rímskokatolická farnost Slatinice u olomouce , Slatinice ě.p. 33, 783 42 Slatinice

dotčené orgány / datovou schránkoý
Magistrát města olomouce, odbor ŽP, Hynaisova I0,77g l l olomouc
Magistrát města olomouce, odbor stavební ,odd. památkové péče, Hynaisova to,77g 1 l olomouc
MZČILPraha
obecní úřad Slatinice


