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Sdělení k žádosti o poskytnutí informací

Krajský úřad obdržel dne 27. 12. 2018 žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění, o zaslání časového plánu provádění opatření uložených programem
zlepšování kvality ovzduší nebo odkazu k jeho stažení a dále data, kdy byl tento dokument vytvořen
a kdy zveřejněn na internetu.
Krajský úřad Vám k dané žádosti zasílá následující informace:
Současný Program zlepšování kvality ovzduší pro zónu Střední Morava – CZ07 byl vydán
Ministerstvem životního prostředí v květnu v roce 2016 formou opatření obecné povahy a nabyl
účinnosti dne 7. 6. 2016. Odst. 4 v § 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
(dále jen „zákon“), který ukládá povinnost k programu vypracovat časový plán, byl do zákona vložen
nově teprve v 2. polovině roku 2018 zákonem č. 172/2018 Sb. a nabyl účinnosti dne 1. 9. 2018. Jak
vyplývá z přechodných ustanovení zákona č. 172/2018 Sb., programy zlepšování kvality ovzduší
vydané podle § 9 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
zákona č. 172/2018 Sb., pozbývají platnosti dnem vyhlášení programů zlepšování kvality ovzduší
podle § 9 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti zákona
č. 172/2018 Sb., ve Věstníku Ministerstva životního prostředí. Znění zákona č. 201/2012 Sb. tedy
v době vydání současně platného Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu Střední Morava CZ07 nevyžadovalo vypracování časového plánu, neboť k programům zlepšování kvality ovzduší,
které byly vydány podle tehdy platného zákona, nebyla povinnost tento časový plán vypracovat.
V současnosti Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s krajskými úřady zpracovává aktualizaci
programů zlepšování kvality ovzduší. Po jejich vyhlášení ve Věstníku MŽP již povinnost zpracovat
časový plán dle § 9 odst. 4 zákona k těmto programům bude, stejně jako jeho zveřejnění umožňující
dálkový přístup.
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