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SDĚLENÍ
K ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.,
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
Dne 14.01.2014 obdržel Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad životního prostředí a dopravy,
oddělení územního plánování, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vaši žádost o zaslání veškeré dokumentace, na základě
které byl zřízen statut lázeňského místa Teplice nad Bečvou a s tím související vnitřní lázeňské území.
Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení územního
plánovaní, v této věci poskytuje tyto informace:
Vydání statutu lázeňského místa v minulosti spadalo pouze do kompetence vlády, případně
příslušným krajským národním výborům. Tato úprava vycházela z bývalého zákona č. 20/1966 Sb., o péči o
zdraví lidu, dle § 46 odst. 1, kdy „pro významná lázeňská místa a pro lázeňská místa, při jejichž ochraně by
byly dotčeny důležité hospodářské zájmy, vydá lázeňské statuty a stanoví ochranná pásma a jiná ochranná
opatření vláda na návrh ministra zdravotnictví. Pro ostatní lázeňská místa vydají lázeňské statuty a stanoví
ochranná pásma a jiná ochranná opatření příslušné krajské národní výbory na základě závazného posudku
Inspektorátu lázní a zřídel.
V případě Lázní Teplice nad Bečvou lázeňský statut vydalo plenární zasedání Severomoravského
krajského národního výboru v Ostravě dne 14. 4. 1987 (viz příloha).
Městský úřad Hranice vlastní pouze kopii lázeňského statutu pro lázeňské místo Lázně Teplice nad
Bečvou, který Vám příloze dopisu zasíláme. Další dokumentaci, která souvisí s vydáním statutu lázeňského
místa Teplice nad Bečvou, nemáme k dispozici. Bližší informace o vydání statutu lázeňského místa by bylo
možné získat u nástupnické organizace Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě (Krajský
úřad Moravskoslezského kraje) nebo od Ministerstva zdravotnictví ČR, které poskytuje pro územně
analytické podklady údaje o lázeňských územích, vnitřních a vnějších územích lázeňského místa.
Podle současné platné právní úpravy, podle § 28 odst. 2 a 3 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 (lázeňský zákon), lázeňské místo a statut lázeňského místa, který
vymezuje zejména vnitřní a vnější území lázeňského místa, stanoví vláda nařízením.
S pozdravem
otisk úředního razítka
Pavel Žeravík v.r.
referent oddělení územního plánování
Za správnost vyhotovení: Ilona Peperniková
Přílohy:
Kopie lázeňského statutu pro lázeňské místo Lázně Teplice nad Bečvou
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