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Váš dopis ze dne 31. prosince 2019

V Praze dne 14. ledna 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 31. prosince 2019, evidované ve věci

ochranného pásma “Poděbradky“, které je stanoveno v areálu

na pozemku st.p.č. v k.ú. Nymburk a dotazu, zda

stanovené ochranné pásmo „Poděbradky“ zakazuje provoz těžkého chemického

průmyslu, nazvaný „Provoz povrchových úprav v průmyslové zóně města Nymburk“, nyní

Vám sděluji následující:

v k.ú. Nymburk se nachází v ochranném pásmu II. stupně

přírodních léčivých zdrojů lázeňských míst Poděbrady a Sadská. Toto ochranné pásmo

bylo stanoveno usnesením vlády ČSR č. 127 ze dne 2. června 1976 (dále jen „usnesení“).

Ochranné pásmo II. stupně tvoří širší poděbradská oblast, kde je nutná ochrana napětí

přírodních léčivých zdrojů lázeňských míst Poděbrady a Sadská před tlakovým

ovlivněním.
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Plné znění usnesení je doloženo v příloze, a dále je možné jej nalézt na stránkách

ministerstva (viz http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/podle-lokalit_3555_3.html#) včetně

souvisejících předpisů (viz http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/souvisejici-

legislativa_1757_3.html).

V ochranném pásmu II. stupně nejsou zákázány činnosti související s provozem těžkého

chemického průmyslu. Důvodem je, že předmětem ochrany jsou přírodní léčivé zdroje

vázané na cenomanský kolektor, který se v zájmovém území nachází v hloubce

cca 110 m pod terénem a jeho nadloží tvoří hydrogeologický izolátor křídových sedimentů

turonského stáří. 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).

V případě jakýchkoliv dotazů je Vám oddělení Českého inspektorátu lázní a zřídel MZ ČR

plně k dispozici.

S pozdravem

Příloha: Usnesení vlády ČSR č. 127 ze dne 2. června 1976
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