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Váš dopis ze dne 26. července 2020

V Praze dne 10. srpna 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

(dále jen „ministerstvo“) dne 26. července 2020, evidované

ve věci informací o ochranném pásmu

Poděbradky, které je stanoveno v areálu společnosti

na pozemku st.p.č. konkrétně pak

(cituji):

1. Informaci o tom, zda společnosti

požádali o souhlasné stanovisko MZ ČR k vypouštění odpadních vod z výroby

do podzemních vod, když Usnesení vlády ČSR, viz příloha, nařizuje, že „Jakýkoliv

záměr tohoto typu však podléhá vydání závazného stanoviska ministerstva podle §

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 (lázeňský

zákon).

2. MŽP OVSS I nemá informace o tom, že by v uvedeném areálu mělo být

vedeno jakékoli nové zjišťovací řízení. K uvedenému

záměru MŽP dne 22. 8. 2013 vydalo souhlasné závazné stanovisko

Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání, tzn.

do 22. 8. 2018, přičemž jeho platnost může být na žádost oznamovatele

prodloužena. Závazné stanovisko slouží jako nutný podklad pro navazující

povolovací řízení, pokud všechna navazující řízení již proběhla, závazné

stanovisko je tzv. zkonzumováno. Nové zjišťovací řízení by bylo vedeno pouze,

pokud by v uvedeném záměru došlo k výrazným změnám (navýšení kapacity,

změna technologie, apod.). Případné nové zjišťovací řízení neproběhlo;
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3. Podotýkám, že jsem v uvedených dokumentech nenašla stanovisko o ochranném

pásmu Poděbradky;

Vám sděluji následující:

K bodu č. 1:

Ministerstvo Vás již informovalo v předešlém sdělení č.j. MZDR

ze dne 13. února 2020, že společnosti bylo v uvedené věci vydáno

integrované povolení dle § 13 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých

zákonů (zákon o integrované prevenci), které vydal

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dne 20. ledna

Ust. § 37 odst. 6 lázeňského zákona uvádí, cituji: „V ochranných pásmech a na území

lázeňského místa se závazné stanovisko ministerstva podle odstavce 2 písm. b), c), e) a f)

a odstavců 3 a 4 nevydá podle tohoto zákona, pokud je jeho vydání nahrazeno postupem

v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci

a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých

zákonů (zákon o integrované prevenci). Ostatní ustanovení tohoto zákona tím nejsou

dotčena.“

Ministerstvo se proto k výše uvedenému záměru nevyjadřovalo závazným stanoviskem

a ani neshledalo důvod se jakkoliv vyjadřovat ke správnímu řízení o vydání integrovaného

povolení. Společnosti

rovněž ministerstvo o závazné stanovisko k výše uvedenému záměru

K bodu č. 2 a 3:

Body 2) a 3) nejsou dle názoru ministerstva předmětem žádosti o informace podle zákona

o svobodném přístupu k informacím, neboť jsou pouze informativního rázu a neodkazují

na žádný spisový materiál.

S pozdravem
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