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Váš dopis ze dne 15. dubna 2020

Praha 24. dubna 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené

Ministerstvu zdravotnictví dne 15. dubna 2020,

ve věci zodpovězení následujících dotazů:

a) Zdali se povinný subjekt, jakkoliv vyjadřoval jako dotčený orgán ve stavebním řízení

sp. zn. vedeném Městským úřadem Františkovy Lázně,

odbor stavební a životního prostředí, jako příslušným stavebním úřadem ve věci

změna stavby stavební úpravy se změnou užívání domácí dílna na pneuservis

V případě, že ano, žádáme

o poskytnutí kopií vyjádření, příp. závazných stanovisek

b) Zdali byl povinný orgán dotčeným orgánem ve stavebním řízení sp. zn.

vedeném Městským úřadem Františkovy Lázně, odbor stavební a

životního prostředí, jako příslušným stavebním úřadem ve věci změna stavby

stavební úpravy se změnou užívání domácí dílna na pneuservis

Pokud ano, žádáme o sdělení, v jakých

oblastech výkonu veřejné správy byl v tomto řízení povinný orgán dotčeným

orgánem.
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Vám sděluji následující:

Ad dotaz a)

Ministerstvo zdravotnictví se v rámci stavebního řízení sp. zn. žádným

způsobem nevyjadřovalo, tj. neeviduje žádost o závazné stanovisko podle ust. § 37 odst.

3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních

minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lázeňský

zákon“), k předmětným stavebním úpravám se změnou užívání domácí dílny

na pneuservis,

Ad dotaz b)

Zájmová lokalita výše uvedeného stavebního záměru je situována v ochranném pásmu

II. stupně II A přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně. Ochranná

pásma františkolázeňských zdrojů byla stanovena nařízením vlády č. 152/1992 Sb.

(částka 33, str. 827-831) ze dne 29. ledna 1992. Ministerstvo zdravotnictví,

Český inspektorát lázní a zřídel, jakožto ústřední orgán státní správy pro vyhledávání,

ochranu, využívání a též další rozvoj zdrojů, přírodních léčebných lázní a lázeňských

míst a pro výkon dozoru dle ust. § 35 lázeňského zákona, bylo ve stavebním řízení

sp. zn. dotčeným orgánem ve smyslu § 37 lázeňského zákona,

a sice z hlediska zajištění ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa

Františkovy Lázně.
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