
ăýä MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Kam lítaní ČESKÉ REPUBLIKY

V Praze dne 8. srpna 2018

Váš dopis ze dne 30. července 2018

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 30. července 2018, evidované pod ve věci podkladů, na

základě kterých bylo vydáno stanovisko o neplatnosti širšího ochranného pásma

přírodního léčivého zdroje v obci Skalka, Vám sděluji následující:

K ochraně zdrojů minerální vody v obci Skalka byl vydán výměr Okresního úřadu

v Přerově č. 25.176 ze dne 30. 8. 1940 a na něj navazující výměr Báňského hejtmanství

v Brně ze dne 12. 6. 1942. Uvedené dokumenty pozbyly dle názoru právníků Ministerstva

zdravotnictví platnosti.

Ministerstvo zdravotnictví se domnívá, že vládní nařízení č. 223/1939 Sb. (dále jen

„nařízení") v § 6 umožňovalo zřídit dočasnou ochranu přírodního zdroje, a to pouze na

dobu, než bude rozhodnuto o tom, zda přírodní zdroj je léčivý dle § 2 a stanovena jeho

ochrana dle § 5 tohoto nařízení. Platnost této dočasné ochrany byla zcela jasně pouze

prozatímní a časově omezena (§ 6 odst. 4 nařízení).
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Prozatímní ochranné území bylo vyhlášeno z důvodu zahájení řízení o uznání zdroje

minerální vody za přírodní léčivý zdroj podle výše uvedeného nařízení.

Podle § 6 odst. 1 uvedeného nařízení, pokud bylo zahájeno řízení o uznání přírodního

zdroje za léčivý, anebo byl-li uznán přírodní zdroj za léčivý a dosud pro něj nebyla určena

ochranná opatření a hranice jejich platnosti, může okresní úřad zakázat určité práce

v určitých hranicích, jak je uvedeno v 5 odst. 2 nařízení. Navíc není zcela zřejmé, o které

zdroje se v uvedenou dobu jednalo.

Jako zásadní věc je nutno zmínit, že zmíněné dokumenty nejsou uvedeny ani v Seznamu

zdravotnických právních předpisů a jiných opatření platných v ČR k 31. 12. 1986

(Vest. ČSR část 1-3/1986).

Současné zdroje Cyril-Metoděj a Svatopluk lll byly vyhlášeny za přírodní léčivé zdroje

vyhláškou MZ č. 290/1998 Sb. a jsou chráněny Nezbytným prozatímním ochranným

opatřením č. j . ČIL-442-20.10.1996/4872 ze dne 14. 11. 1996. V tuto dobu nepovažovalo

ani Ministerstvo zdravotnictví a ani obec Skalka uvedené dokumenty z let 1940 a 1942

za platné, proto bylo vyhlášeno v r. 1998 ochranné opatření včetně jejího plošného

rozšíření a vymezení konkrétních opatření. Jeho stávající plošné vymezení v rozsahu

I. ochranného pásma se ukázalo jako nedostatečné a bude vyžadovat jeho rozšíření

o ochranné pásmo II. stupně v rámci nové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví o stanovení

ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů ve zřídelní struktuře Skalka.

S pozdravem
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