
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Žádost o informace dle zákona 106/99 – stav projektu pro Pasohlávky, soulad lázeňství 

s transevropskou dálniční komunikací 

Vážený pane předsedo, 

na základě Vaší žádosti o informace ze dne 10. 1. 2011, která je vedena u Úřadu Regionální rady 

regionu soudržnosti Jihovýchod pod č. j.: RRJV 287/2011 Vám k jednotlivým bodům žádosti o 

informaci uvádíme následující:  

ad a) Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod eviduje 5 dopisů adresovaných 

předkladatelům projektů, jejichž realizace je naplánována v oblasti Pasohlávek. Obsahem dopisů je 

posouzení souladu projektu s předmětnou výzvou pro předkládání projektových žádostí. Kopie těchto 

dopisů, které jsme Vám již posílali dne 9. 11. 2010, tvoří přílohu tohoto dopisu. K dnešnímu dni 

eviduje Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod pouze územní rozhodnutí k projektu 

s názvem „Výstavba komplexu MORAVIA THERMAL“. Uvedené územní rozhodnutí tvoří rovněž 

přílohu tohoto dopisu.   

ad b) Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod eviduje vedle korespondence uvedené 

v bodě a) dále celkem 5 dopisů Úřadu Regionální rady Jihovýchod adresovaným subjektům 

uvedeným ve Vaší žádosti, 1 žádost společnosti Thermal Pasohlávky a. s. a dále 1 informace od 

společnosti ŽS REAL o připravenosti projektu společnosti ŽS REAL a. s.. Tyto dokumenty tvoří 

přílohu tohoto dopisu.  

ad c) Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod neeviduje žádný dokument, který by 

posuzoval souladnost či nesouladnost projektu typu lázeňství s umístěním transevropské dálniční 

komunikace v téže lokalitě a na přímý dohled a doslech od lokalit navrhovaných projektů pro 

Pasohlávky. V této souvislosti uvádíme, že posouzení uvedeného souladu či nesouladu není 
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předmětem činnosti Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, jakožto řídícího orgánu 

Regionálního operačního programu Jihovýchod. 

ad d) Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod neeviduje žádný dokument, kdy by 

hejtman Jihomoravského kraje, Mgr. Michal Hašek, doložil, že o projektech z oblasti Pasohlávek 

nemůže spolurozhodovat v rámci Regionální rady Jihovýchod nebo že by doložil, že v žádném 

z případů projektů pro oblast Pasohlávek není ve střetu zájmů.  

Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, odkazuje ve věci potencionálního střetu 

zájmů předsedy, místopředsedy a člena výboru regionální rady na zvláštní zákon. Tímto zvláštním 

zákonem je zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, který stanoví, že člen zastupitelstva, u něhož 

skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech 

kraje mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo 

právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit 

tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu kraje, který má danou záležitost projednávat. Jednací 

řád Výboru Regionální rady dále nad rámec zákona stanoví, že člen, který je ve střetu zájmů, se 

hlasování o záležitosti, u které je ve střetu zájmů, neúčastní.   

V návaznosti na výše uvedené dále doplňujeme, že proces schvalování projektových záměrů včetně 

vymezení způsobilých žadatelů byl schválen ze strany Evropské komise a současně je celý proces ze 

strany Evropské komise průběžně monitorován. 

ad e) Lhůta pro doložení žádosti o stavební povolení, platné územní rozhodnutí, doložení vypořádání 

všech vlastnických nebo jiných práv k cizím nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován, 

a položkový stavební rozpočet byla usnesením Výboru Regionální rady Jihovýchod  

ze dne 15. 12. 2010 prodloužena do 31. května 2011. Výpis z unesení tvoří přílohu tohoto dopisu 

ad f) viz bod e). 

S pozdravem 
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Přílohy: 

1x kopie dopisu Posouzení souladu projektu s výzvou v oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro 

cestovní ruch  - strategická výzvy s podmínkami výzvy spolu s kontrolou části formálních náležitostí a 

přijatelnosti – projekt Thermal Pasohlávky – multifunkční objekt a infrastruktura na poloostrově 

1x kopie dopisu Posouzení souladu projektu s výzvou v oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro 

cestovní ruch  - strategická výzvy s podmínkami výzvy spolu s kontrolou části formálních náležitostí a 

přijatelnosti – projekt Thermal Pasohlávky – páteřní technická a dopravní infrastruktura Pasohlávky 

1x kopie dopisu Posouzení souladu projektu s výzvou v oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro 

cestovní ruch  - strategická výzvy s podmínkami výzvy spolu s kontrolou části formálních náležitostí a 

přijatelnosti – projekt Thermal Pasohlávky – archeologický park Římský vrch 

1x kopie dopisu Posouzení souladu projektu s výzvou v oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro 

cestovní ruch  - strategická výzvy s podmínkami výzvy spolu s kontrolou části formálních náležitostí a 

přijatelnosti – projekt Vybudování kongresového a wellness hotelu – Hotel Termal Mušov 4* 

1x kopie dopisu Posouzení souladu projektu s výzvou  oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro 

cestovní ruch  - strategická výzvy s podmínkami výzvy spolu s kontrolou části formálních náležitostí a 

přijatelnosti – projekt Výstavba komplexu Moravia Thermal 

1x Výpis z unesení 29. zasedání VRR ze dne 15. 12. 2010. 

1x kopie územního rozhodnutí k projektu Výstavba komplexu Moravia Thermal 

5 x kopie dopisu o prodloužení termínu k doložení podrobností. 

1x kopie žádosti společnosti Thermal Pasohlávky a. s. 

1 kopie dopisu o informování ze strany společnosti ŽS REAL a. s. o stavu projektu „Výstavba 

komplexu Moravia Thermal“ 


