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Váš dopis ze dne 6. února 2020

V Praze dne 13. února 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 6. února 2020, evidované

ve věci ochranného pásma “Poděbradky“, které je

stanoveno v areálu společnosti

pozemku k.ú. Nymburk, konkrétně pak:

1. Informaci o tom, zda společnosti

požádaly o souhlasné stanovisko MZ ČR

k vypouštění odpadních vod z výroby do podzemních vod, když usnesení vlády

ČSR č. 127 ze dne 2. června 1976 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 (dále jen „lázeňský

zákon“)“. Dokladem o vypouštění odpadních vod z areálu je, že

vypouští odpadní látky z výroby

do městské kanalizace;

2. Informaci o tom, zda společnosti

o souhlasné stanovisko ministerstva před vybudováním

vrtané studny v areálu; Vám sděluji následující:

Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra

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



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

3m ”a *Z va ČESKÉ REPUBLIKY

K bodu č. 1:

Společnosti nepožádaly

ministerstvo o souhlasné stanovisko

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 2014.

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.“

Z výše uvedených důvodů se proto ministerstvo k uvedenému záměru nevyjadřovalo

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

povolení.

K bodu č. 2:

Ministerstvo se k realizaci vrtané studny v areálu vyjadřovalo souhlasným závazným

stanoviskem ze dne 17. března 2015 a dále dne 18. září 2019 ministerstvo vydalo

souhlasné závazné stanovisko s realizací čerpací zkoušky na vrtu HNy 50.

S pozdravem

Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra
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