Pozměňovací návrh poslankyně Ing. Věry Kovářové k návrhu zákona,
kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony (tisk 270/0)
K části první čl. I (změna zákona o ochraně veřejného zdraví)
1. Bod 85 zní:
„85. V § 31 odst. 3 větě první se slova „z provozu hluku na mezinárodních“ nahrazují slovy
„hluku z leteckého provozu na“, slovo „startů“ se nahrazuje slovem „vzletů“ a ve větě druhé
se za slova „v dohodě s krajskou hygienickou stanicí“ doplňují slova „nebo Ministerstvo
obrany, jde-li o vojenské letiště“.“.
K části čtvrté čl. VI (změna zákona o civilním letectví)
2. Část čtvrtá se vypouští.
Dosavadní část pátá čl. VII se označuje jako část čtvrtá čl. VI.

Odůvodnění:
ákonem č. 3 1
b. byla úprava vyhlašování ochrann ch hlukov ch pásem okolo letiš
(OHP) přemístěna ze stavebního zákona územní plán, územní rozhodnutí do zákona č.
49/1997 Sb., o civilním letectví. V ochranném hlukovém pásmu nemusí b t dodr ovány
hygienické limity leteckého hluku a je vyhlašováno řadem pro civilní letectví
formou
opatření obecné povahy.
Při vyhlašování O P dochází ke zjevnému střetu dvou veřejn ch zájmů – zájmu na ochranu
zdraví lidí ijících v okolí letiš a potřeby umo nit veřejnou leteckou dopravu. Obyvatelé
jsou po vyhlášení O P povinni strpět nadlimitní leteck hluk za podmínek stanoven ch právě
při vyhlašování O , jeho vyhlášení je nyní jednorázov m opatřením, které je a následně
jako faktick stav v území převzato do územně plánovací dokumentace.
Navr ená novela navrhuje vypustit v § 31 odst. 2 zákona 58
b. povinnost řadu pro
civilní letectví vyhlašovat ochranné hlukové pásmo okolo letiš v dohodě (= se
souhlasem) s orgánem veřejného zdraví - krajskou hygienickou stanicí.
věcně řeší podmínky pro civilní leteckou dopravu, krajské hygienické stanice jako
orgány ochrany veřejného zdraví chrání zdraví obyvatel. Je v zájmu společnosti zajistit
minimálně vyvá ené postavení těchto dvou státních orgánů při vyhlašování O P. ato
skutečnost byla zcela zjevně respektována v současném znění zákona 58
b., kde je
zakotvena nezastupitelná úloha orgánu ochrany veřejného zdraví vyhlášení v dohodě).
Tato rovnováha by byla navr enou novelou § 31 odst . zákona č. 58
v neprospěch ochrany zdraví obyvatel.

b. porušena

Na území O P nemusí být dodržovány hygienické limity hluku z leteckého provozu ve

venkovním prostoru a rozsah O P a jeho podmínky tak současně jako jediné trvale vymezují
rozsah provozu a následné dopady na zdraví obyvatel. edná se o rozsáhlá území, kde ijí
tisíce obyvatel, jsou zde umístěny školy, školky, univerzity, hřiště, dětská hřiště, zdravotnická
zařízení.
Dosavadní úprava zákona, která stanovuje povinnost předchozího souhlasu krajské hygieny s
vyhlášením O P mimo obecn re im správního řádu v rámci vyhlašování opatření obecné
povahy , byla odůvodněná právě v razn m zásahem do práv občanů ijících v okolí letiš .
ím, e se v navr ené novele ruší souhlas orgánu veřejného zdraví při vyhlašování opatření
obecné povahy, se pro obyvatele v okolí letiště reálně snižuje ochrana před leteckým
hlukem.
Navrhuji proto v § 31 odst. 2 zákona 258/2000 Sb. část věty "v dohodě s krajskou
hygienickou stanicí" nezrušovat. S tím souvisí i druhý bod pozměňovacího návrhu, který
vypouští část čtvrtou novely, která se změnou v § 31 odst. 2 bezprostředně souvisí.

