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Lázně Bohdaneč - vyjádření k územní studii ÚS - IX (plocha územní rezervy R6), 
k.ú. Lázně Bohdaneč 
 
Ministerstvo zdravotnictví - Český inspektorát lázní a zřídel (dále jen „inspektorát“), 
jako dotčený orgán podle § 37 odst. 1 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), ve znění pozdějších 
předpisů, k Vaší žádosti o vyjádření k územní studii ÚS - IX (plocha územní rezervy R6),  
k.ú. Lázně Bohdaneč (dále jen „územní studie“) sděluje: 
 
Území řešené územní studií se nachází v ochranném pásmu II. stupně přírodních léčivých 
zdrojů a ve vnějším území lázeňského místa Lázně Bohdaneč. Vnitřní území lázeňského 
místa je od plochy řešené územní studií odděleno stávající zástavbou podél silnice II/333, 
což omezí případné negativní vlivy užívání plochy na životní prostředí přírodních 
léčebných lázní, které stanovuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 423/2001 Sb. 
(vyhláška o zdrojích a lázních), a to zejména při realizaci stavby. Navržený způsob 
funkčního využití SM - plocha smíšená obytná - městská není v rozporu s výše uvedenými 
limity využití území a byl odsouhlasen v rámci Územního plánu Lázně Bohdaneč.  

Na základě výše uvedeného nemá inspektorát z hlediska ochrany přírodních léčivých 
zdrojů a přírodních léčebných lázní k předložené územní studii ÚS - IX připomínky. 
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