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Váš dopis ze dne: 28.8.2020

Praha 2. září 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 28.8.2020, evidované pod

ve věci „….sdělení, zda umístění stáda asi 30 ovcí do serpentiny ulice Stará Pražská,

Karlovy Vary, lokalita vnitřní území lázeňského místa, není porušením statutu

lázeňského místa Karlovy Vary, a proč je nyní pramen Štěpánka mimo provoz…“,

Vám sděluji následující:

Vámi uváděné umístění stáda cca 30 ovcí v serpentině ulice Stará Pražská v Karlových

Varech je nepřesné, protože tato ulice v Karlových Varech neexistuje. Pokud se mělo

jednat o starou Pražskou silnici, která leží v ochranném pásmu I. stupně I B a částečně

ve vnitřním území lázeňského místa Karlovy Vary, je bez znalosti parcelního čísla

a katastrálního území Vámi udané místo nejednoznačně identifikovatelné a nelze tedy

jednoznačně odpovědět na Váš dotaz, zda se jedná o porušení statutu lázeňského místa

Karlovy Vary.

Obecně je podle § 8 odst. 4 nařízení vlády č. 321/2012 Sb. (č. 118, str. 4082-4100),

o stanovení lázeňského místa Karlovy Vary a Statutu lázeňského místa Karlovy Vary

ze dne 29. 8. 2012, ve vnitřním území lázeňského místa zakázáno chovat hospodářská

zvířata a zvířata vyžadující zvláštní péči. V případě ovcí se jedná o hospodářská zvířata

a jejich chov je tedy ve vnitřním území lázeňského místa Karlovy Vary zakázán.

V případě dotazu na provoz pramene Štěpánka je dotčeným subjektem podávání

informací k tomuto prameni Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád s.p., Lázeňská

2, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 008 72 113. Ministerstvo zdravotnictví v tomto případě není
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věcně příslušným orgánem státní správy, protože se nejedná o přírodní léčivý zdroj nebo

zdroj přírodní minerální vody osvědčený podle § 5 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).
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