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Váš dopis ze dne 22. ledna 2019
V Praze 28. ledna 2019

na Vaše podání, které bylo doručeno Ministerstvu zdravotnictví (dále jen „ministerstvo")

dne 22. ledna 2019, evidované pod ve věci poskytnutí

dat týkající se pramenů, které jsou dle sdělení Ministerstva zdravotnictví 419/2003

ze dne 23. listopadu 2003, 1. podle § 5 odst. 11 lázeňského zákona, a) přírodním léčivým

zdrojem, zdrojem minerální vody: Vřídlo (BJ 35), Vřídlo (BJ-36), Vřídlo (BJ-37), Mlýnský

(BJ-41), Rusalka (BJ-48), Vřídelní fontána (BJ-70) v k. ú. Karlovy Vary, Karlovarský kraj.

Konkrétně data, průtoky pramenů Vřídlo (BJ 35), Vřídlo (BJ-36), Vřídlo (BJ-37) a Vřídelní

fontána (BJ-70) za rok 2015, 2016 a 2017 vjednotlivých dnech v hodinových intervalech.

U pramenů Mlýnský (BJ-41) a Rusalka (BJ-48) denní průtok vjednotlivých dnech

v roce 2015, 2016, 2017 a zda je k zmíněným pramenům předepsána vydatnost, která

musí být respektována, Vám sděluji následující:

Ministerstvo nedisponuje Vámi požadovanými daty průtoků vjednotlivých dnech,

v hodinových intervalech k pramenům Vřídlo (BJ 35, BJ-36, BJ-37), Mlýnský (BJ-41),

Rusalka (BJ-48), Vřídelní fontána (BJ-70) za roky 2015, 2016 a 2017.

Ministerstvo má k dispozici pouze data denního průtoku v jednotlivých dnech

za roky 2015, 2016 a 2017. Tato data Vám zasíláme na CD.

Dále se dotazujete na informace o předepsané vydatnosti pramenů, která musí být

respektována, zřejmě tím myslíte maximální povolené množství výtěžku, které je možné

z daného zdroje odebírat. Tyto hodnoty jsou uvedeny v rozhodnutí - povolení k využívání

přírodních léčivých zdrojů lokality Karlovy Vary, které vydává ministerstvo správci zdrojů.

Správcem přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary je Správa přírodních

léčivých zdrojů a kolonád, p. o., Lázeňská 18/2, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 008 72 113.

Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, www.mzcr.cz%



rm iw ,e MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

_2H ČESKÉ REPUBLIKY

V rámci získávání dat ke zdrojům v Karlových Varech Vám doporučujeme se obrátit

na tohoto správce, který provádí různá měření na zdrojích a mohl by disponovat některými

Vámi požadovanými daty.

S pozdravem

Příloha: (1 CD)
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