Dobrý den, k Vaší žádosti ze dne 15.9.2015 sděluji následovné :
1. K podnětu na úpravu OZV města Žatec č. 8/2011 o opatřeních k omezení činností
způsobilých narušit veřejný pořádek, v platném znění, sděluji :
Obec může podle ust. § 10 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v
platném znění, vydávat obecně závazné vyhlášky a v nich stanovit povinnosti mimo
jiné k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a dále i tam, kde tak
stanoví zvláštní zákon. Ochrana před průmyslovým hlukem a vibracemi nenáleží do
místních záležitostí veřejného pořádku, ale je předmětem ochrany veřejného zdraví,
která je upravena zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném
znění, a k němu vydanými prováděcími právními předpisy. Tento zákon neobsahuje
žádné zmocnění obce k vydání OZV, jejíž předmětem je ochrana před průmyslovým
hlukem či vibracemi. Vzhledem k absenci zákonného zmocnění nemůže Město
Žatec prostřednictvím OZV stanovit povinnosti na ochranu před průmyslovým
hlukem a vibracemi. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že stávající OZV č.8/2011 nelze
ve smyslu Vašeho podnětu upravit, ani nelze vydat samostatnou OZV. Takováto OZV
by byla nezákonná a jako taková zrušena ústavním soudem.
2. K Vaší žádosti o poskytnutí informace k výkladu OZV č. 8/2011 sděluji :
Z formulace Vaší žádosti není zřejmé, jakou informaci požadujete. Podle toho, jak je
formulována, nejedná se o informaci, ke které se váže informační povinnost dle
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ( § 2
odst.4 zákona). Takže k tomuto sděluji opakovaně pouze, že ochrana před
průmyslovým hlukem a vibracemi nenáleží do místních záležitostí veřejného pořádku,
ale je předmětem ochrany veřejného zdraví, která je upravena zákonem č. 258/2000
Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, a k němu vydanými prováděcími
právními předpisy. Dále odkazuji na mé sdělení ze dne 15.9.2015
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