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Práva veřejnosti při ochraně ovzduší

Úvod

	Ateliér pro životní prostředí i oba spoluautoři děkují Hlavnímu městu Praze a zejména pak Magistrátu hl. m. Prahy za podporu, bez které by tento pro veřejnost potřebný text nemohl být vytvořen a účinně šířen. Ze strany obce i magistrátu jde o akt v našich poměrech ne zcela obvyklý a rozhodně nejde o samozřejmost. Tím spíše vybízí k následování.


Zákonná úprava ochrany ovzduší
	Právním základem pro ochranu ovzduší je Listina základních práv a svobod, která ve svém článku 35 odstavci 3 stanoví, že „Každý má právo na příznivé životní prostředí“. Tohoto práva je podle článku 41 odstavce 1 Listiny možno se domáhat pouze v mezích zákonů, které tato ustanovení Listiny provádějí.
 	Ochrana ovzduší je takto provedena v několika zákonech — nejpodrobnější úprava je obsažena v zákoně č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší — tato úprava se převážně dotýká tzv. „vnějšího prostředí“, tedy ovzduší mimo budovy. Na ochranu ovzduší by měly pamatovat také stavební úřady při vedení řízení podle stavebního zákona č.50/1976 Sb. Obecná ochrana před obtěžujícím znečištěním ovzduší je dána Občanským zákoníkem — zákonem č. 40/1964 Sb. — konkrétně se jedná o ochranu před „sousedskými imisemi“ upravenou ustanovením § 127.
	Na zákon o ochraně ovzduší navazuje několik prováděcích předpisů:

vyhlášky:

— Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 256/1996 Sb. ze dne 6. září 1996, kterou se stanoví celkové roční nejvyšší přípustné množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které mohou být vyrobeny nebo dovezeny v letech 1997 až 1999;

— Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 316/1997 Sb. ze dne 28. listopadu 1997, kterou se stanoví množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozónovou vrstvu Země, které jsou určeny pro zajištění základní potřeby v letech 1998 a 1999;

— Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu;

— Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování;

— Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší;

— Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 358/2002 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany ozónové vrstvy Země;

— Vyhláška č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti;

nařízení vlády:

— Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší;

— Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí, ve znění nařízení vlády č. 417/2003 Sb.;

— Nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší;

— Nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší;

— Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu;

— Nařízení vlády č. 417/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí.

Zákon o ochraně ovzduší

	Cílem zákona o ochraně ovzduší je zajištění určité kvality ovzduší   , omezit jeho znečišťování na přijatelnou úroveň. Zákon proto stanoví povinnosti znečišťovatelům — tyto povinnosti se liší zejména s ohledem na velikost a charakter zdroje znečišťování. 

	Zákon dělí zdroje   znečištění ovzduší na stacionární (tj. ty, které se nepřemísťují) a na mobilní (automobily atd.). Stacionární zdroje dále dělí podle míry svého vlivu na kvalitu ovzduší na kategorie zvláště velké, velké, střední a malé. Podle technického a technologického uspořádání se stacionární zdroje dělí na „spalovací zdroje“ (tj. ty, kde je spalováno za účelem získání energie), spalovny odpadů (tj. ty, kdy je hlavním cílem spálit odpad a teplo je jen vedlejším efektem) a „ostatní zdroje“ (například lakovna, sklad surovin, lom…).

 	Spalovací (stacionární) zdroje se zařazují podle tepelného příkonu nebo výkonu na spalovací zdroje
1. zvláště velké — s jmenovitým tepelným příkonem nad 50 MW;
2. velké — s jmenovitým tepelným výkonem od 5 do 50 MW;
3. střední — s jmenovitým tepelným výkonem od 0,2 do 5 MW;
4. malé — s jmenovitým tepelným výkonem do 0,2 MW.

	Spalovny odpadů jsou vždy buď velkým anebo zvláště velkým stacionárním zdrojem.

 	Ostatní zdroje jsou zařazovány do kategorií (zvláště velké až malé) způsobem stanoveným zejména v nařízení vlády č. 353/2002 Sb. a vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 353/2002 Sb.

	Provozovatelé zdrojů znečištění musí plnit zákonem uložené povinnosti. Základní, pro všechny platnou, je povinnost každého omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných znečišťujících látek stanovených podle zákona o ochraně ovzduší a prováděcích právních předpisů.

	Provozovatelé malých stacionárních zdrojů znečištění mají (vůči okolí) zejména povinnost     dodržovat přípustnou tmavost kouře a pachové číslo a neobtěžovat kouřem a zápachem osoby ve svém okolí a obydlené oblasti; § 12 stanoví i další povinnosti vůči úřadům. 
 	Provozovatelé středních až zvláště velkých zdrojů mají podstatně více povinností — stanoví je zejména § 11 zákona o ochraně ovzduší (viz příloha č. 1). Mezi nejdůležitější patří uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroje pouze v souladu s podmínkami ochrany ovzduší, které jsou uvedeny ve stanoviscích a povoleních vydaných podle § 17. Pro ochranu ovzduší ve vašem okolí je proto důležité, jaká je podoba vydaných rozhodnutí — a to je věc, kterou můžete ovlivnit svou účastí v řízení předcházejících vydání rozhodnutí — viz následující kapitola.


 	I. Možnost účasti veřejnosti v řízeních vedených podle zákona o ochraně ovzduší

	Dále 
K provozování těchto zdrojů je nezbytné povolení orgánu ochrany ovzduší. 

	Rozhodování se vede zpravidla ve správním řízení. Správní řízení je proces, v němž jsou vydávána rozhodnutí orgánů veřejné správy. Zpravidla se při něm postupuje podle obecného předpisu upravujícího základní otázky správního řízení – správního řádu (zákon č. 71/1967 Sb., od 1.1. 2006 pak podle zákon č. 500/2004 Sb.). Okruh účastníků správního řízení je ve správním řádu přesně vymezen (obecně ustanovením § 14 správního řádu, od 1.1. 2006 pak § 27 nového správního řádu). 
	Přímá účast ve správních řízeních je, na rozdíl od pouhé konzultativní role v některých rozhodovacích procesech (např. v územně plánovacím procesu podle stavebního zákona, v procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí) účastí plnoprávnou s rovným postavením s ostatními účastníky řízení a umožňuje nejúčinněji hájit zájmy ochrany životního prostředí.

	Jak jsme už výše zmínili, všichni lidé, mají Listinou základních práv a svobod   zaručeno právo na příznivé životní prostředí(čl. 35, odstavec 1). Tohoto práva se každý může domáhat v mezích zákona, který toto ustanovení provádí (čl. 41, odstavec 1 Listiny). Tím je mezi jinými i zákon o ochraně ovzduší. Orgány ochrany ovzduší vedou podle tohoto zákona správní řízení ohledně zdrojů znečišťování ovzduší — například o vydání povolení k umístění nové stavby(zvláště velkého, velkého nebo středního) stacionárních zdrojů znečištění ovzduší (kterým může být velká kotelna, chemická výroba, spalovna atd.; anebo k zavedení nové výroby v existující továrně (další linka). Výčet činností vyžadujících povolení orgánu ochrany ovzduší je zejména v § 17 zákona o ochraně ovzduší (viz příloha č. 3). 
	Tím, že orgán ochrany ovzduší povolí provoz (umístění, stavbu atd.) dalšího zdroje znečištění ovzduší, ovlivní životní prostředí v okolí žijících lidí. Rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší tak ovlivní/zasáhne do práva těchto lidí na příznivé životní prostředí. Zákon o ochraně ovzduší neobsahuje žádnou definici účastníků řízení vedeného orgánem ochrany ovzduší. Tito přímo dotčení lidé proto jsou jeho účastníky v souladu s ustanovením      § 14 odstavce 1 správního řádu   — obecným předpisem upravujícím vedení správních řízení.

 	Orgány ochrany ovzduší však v naprosté většině případů nedodržují zákon — za účastníka berou jen navrhovatele (tedy zpravidla toho, kdo bude znečišťovat ovzduší) a dotčené lidi v okolí (zpravidla rezidenty z dané lokality) o řízení vůbec nijak nevyrozumí a neumožní jim tak ani účast v řízení. Přitom podle zákona     má správní orgán povinnost informovat o zahájení všechny účastníky řízení. Nelze se přitom vymlouvat na to, že úřad dopředu neví, kdo všechno bude dotčen — účastníkům, které nezná, musí oznámit zahájení řízení veřejnou vyhláškou .

	Jestliže se dozvíte, že nějaký orgán ochrany ovzduší vede správní řízení o povolení týkajícím se zdroje znečištění ovzduší, zeptejte se, o jaké řízení a jaký zdroj se jedná, a v případě, že by se povolení zdroje mohlo dotknout kvality ovzduší ve vašem okolí, oznamte úřadu, který řízení vede, že jste jeho účastníkem (viz příloha č. 2).

	V případě, že by úřad tvrdil, že nejste účastníkem řízení, musí toto své tvrzení prokázat a vydat o tom formálně správné rozhodnutí (obsahující výrok, odůvodnění a poučení o možnosti podat odvolání). Proti takovému rozhodnutí se pak můžete odvolat — a dokud není odvolání zamítnuto, jste účastníky řízení     a máte všechna procesní práva (zejména nahlížet do spisu; vyjadřovat se k předmětu řízení; právo, aby vám byly doručovány důležité písemnosti a také případně se odvolat proti vydanému povolení). 
	Kdyby ani odvolací orgán neuznal, že povolení zdroje znečištění ovzduší se dotkne vašeho životního prostředí, můžete jeho rozhodnutí napadnout správní žalobou.

	Nutno ještě podotknout, že 

— ustanovení § 14, odstavce 1, věty za středníkem stávajícího správního řádu slouží právě pro takovéto případy — případy, kdy se postavení účastníka domáhá širší okruh osob, než jak účastníky na počátku řízení vymezí správní orgán. A právě konstrukce dávající plná procesní práva „jen“ na základě tvrzení o účasti „než se prokáže opak“ je projevem zásady hospodárnosti a zásady rychlosti správního řízení (odpadá totiž opakování úkonů, na kterých by se takový účastník nemohl účastnit, kdyby jeho účastenství vznikalo až rozhodnutím správního orgánu a ne jeho oznámením o účasti);

— skutečnost, jestli fakticky jsou či nejsou dotčena práva (tedy ne jen, že mohou být dotčena) totiž často vyjde najevo až v průběhu anebo dokonce až v závěru řízení, neboť toto dotčení vyplývá z konečného rozhodnutí ve věci a toto rozhodnutí je závislé na v průběhu řízení opatřených podkladech (navržených třeba právě těmi účastníky, jejichž dotčení dokazují) — zato na počátku řízení je určitelná pouze potence budoucího dotčení práv.


II. Získávání informací podle zákona o ochraně ovzduší


	Zákon o ochraně ovzduší upravuje i přístup k informacím; a to
— poskytování informací provozovatelem zdroje znečištění ovzduší (znečišťovatelem) úřadům (orgánům státní správy i samosprávy) a veřejnosti;
— dále poskytování informací úřady veřejnosti (zde se jedná zejména o povinnost úřadů aktivně informovat veřejnost);
 — a konečně předávání si informací mezi úřady navzájem.

	Důležité je, že v případě poskytování informací úřady veřejnosti, se jedná o způsob informování, který, jak to sám zákon výslovně stanovuje   , nevylučuje právo veřejnosti získávat informace na základě žádosti o informace postupem podle zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí nebo podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím   .


II.1	získávání informací od znečišťovatele ovzduší

	Zde uvádíme citaci příslušných ustanovení zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší. Z hlediska přístupu k informacím podstatná místa jsou zvýrazněna: 
§ 11
Povinnosti provozovatelů zvláště velkých, velkých
a středních stacionárních zdrojů

	(1) Provozovatelé zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů jsou povinni 
c)	zjišťovat množství vypouštěných znečišťujících látekpostupem a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, 
e)	vést provozní evidenci o stacionárních zdrojích v rozsahu stanoveném v prováděcím právním předpisu a zpracovat souhrnnou evidenci z údajů provozní evidence a předávat ji příslušným orgánům ochrany ovzduší, 
f)	poskytovat příslušným orgánům ochrany ovzduší údaje podle písmene e)a další jimi vyžádané údaje potřebné zejména ke zjištění podílu zdroje na znečišťování ovzduší, 
j)	zajistit a řádně provozovat technické prostředky pro  nepřetržité (kontinuální) měření emisí látek znečišťujících ovzduší včetně zaznamenávání, vyhodnocování a uchovávání jeho výsledků, pokud to stanoví prováděcí právní předpis, 
 k)	při vážném nebo bezprostředním ohrožení zdraví z důvodu nadměrné koncentrace znečišťujících látek bezodkladně zastavit nebo omezit provoz stacionárního zdroje, jeho části nebo jinou činnost, která je příčinou ohrožení nebo snížení kvality ovzduší, neprodleně informovat inspekci a správní úřady podle zvláštního právního předpisu6) a plnit jejich pokyny ke zjednání nápravy; současně informovat veřejnost o následcích poruchy nebo jiné příčiny, která vedla ke vzniku této situace, 
m)	zpřístupnit veřejnosti informaci o znečišťování ovzduší ze stacionárního zdroje a o opatřeních omezení tohoto znečišťování, 
n)	na základě požadavku ministerstva nebo inspekce poskytnout informace nutné ke stanovení kategorie stacionárního zdroje podle § 4 odst. 10 a 11 a ke stanovení rozsahu sledovaných znečišťujících látek podle § 9 odst. 4, 
s)	předkládat inspekci protokoly o výsledcích měření znečišťujících látek podle § 9 odst. 1, 2, 7 a 9.

	V případě, že provozovatel zdroje odmítne poskytnout informace anebo v přiměřené lhůtě (za takovou lze označit lhůtu 30 dnů) vůbec neodpoví na žádost podle § 11 odstavce 1 písmene m), můžete podat orgánu ochrany ovzduší návrh, aby provozovateli byla uložena pokuta podle ustanovení § 40 odstavce 1, který za porušení povinnosti zpřístupnit veřejnosti informace dává možnost uložit pokutu v rozmezí od 10.000 do2.000.000 Kč. Příslušným orgánem je krajský úřad    (Magistrát hl.m. Prahy) anebo Česká inspekce životního prostředí   .


II.2	získávání informací od úřadů


 	Zákon o ochraně ovzduší zavádí aktivní informační povinnost úřadů (orgánů ochrany ovzduší) — znamená to, že úřady mají povinnost samy od sebe zveřejňovat informace a ne teprve až poté, co o informaci někdo požádá. Zákon totiž v § 36 odstavci 1 výslovněuvádí: „Orgány ochrany ovzduší zpřístupňují veřejnosti informace o úrovni znečištění ovzduší a další informace o stavu ovzduší. Zpřístupňování informací podle zvláštních právních předpisů(20) není tímto ustanovením dotčeno.“; poznámka pod čarou č. (20) odkazuje právě na zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím — tedy zákony které slouží převážně k získávání informací na základě žádostí.

	Rozsah informací, ktré mají úřady povinnost zpřístupňovat je vcelku rozsáhlý — vkládáme proto na toto místo citaci zákona o ochraně ovzduší:

§ 36
Zpřístupňování informací veřejnosti

	(1) Orgány ochrany ovzduší  zpřístupňují veřejnosti informace o úrovni znečištění ovzduší a další informace  stavu ovzduší. Zpřístupňování informací podle zvláštních právních předpisů(20) není tímto ustanovením dotčeno. 

	(2) Orgány ochrany ovzduší dále zpřístupní veřejnosti podle odstavce 1 
a)	programy ke zlepšování kvality ovzduší v oblastech s jeho zhoršenou kvalitou připravené podle § 7 odst. 6 a vymezení oblastí podle § 7 odst. 4,
b)	programy snižování emisí podle § 6 odst. 2 a 5, 
c)	 žádosti o povolení a stanoviska orgánu ochrany ovzduší podle § 17, 23 až 25, 27, 30 a 31 a na základě nich vydaná povolenía stanoviska, 
d)	povolení ke zvýšení obsahu síry v kapalných palivech určených pro stacionární zdroje. 

	(3) Ministerstvo zabezpečuje prostřednictvím jím zřízené právnické osoby pravidelné informování veřejnosti o kvalitě ovzduší a o aktuálním stavu ozonové vrstvy nad územím České republiky zejména v pravidelných relacích veřejných sdělovacích prostředků. 

	(4) Ministerstvo zpřístupňuje informace o souhrnné roční výrobě, dovozu a vývozu regulovaných látek v České republice a o plnění mezinárodních závazků České republiky v oblasti ochrany ozonové vrstvy a klimatického systému Země v jeho informačních materiálech.

	(5) Prováděcí právní předpis stanoví způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší a o stavu ovzduší. 
——————————————————————
20)	Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. 
	Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 


 	V případě, že by orgán ochrany ovzduší tvrdil, že nemůže od znečišťovatele získat informaci o jím provozovaném zdroji (a použil to jako odůvodnění, proč ji sám nemá, ač by ji měl mít), pak se jedná o pouhou výmluvu, neboť podle ustanovení § 3 odstavce 9 zákona o ochraně ovzduší „Provozovatelé zdrojů znečišťování ovzduší jsou povinni na požádání orgánu ochrany ovzduší (§ 42), nebo stanoví-li tak prováděcí právní předpis, poskytovat informace o těchto zdrojích, jejich technickém stavu a emisích vypouštěných z těchto zdrojů.“
	Úkolem orgánů ochrany ovzduší je takové informace shromažďovat, zpracovávat a využívat (zejména ve své rozhodovací činnosti) — a také zpřístupňovat každému, kdo o to požádá. Proto mají povinnost požadovat od znečišťovatelů informace potřebné k plnění svých povinností (tj. informace vypovídající o znečišťování). Oprávnění orgánů žádat tyto informace a odpovídající povinnost znečišťovatele je poskytnout je stanovena výše citovaným ustanovením § 3 odstavce 9 zákona o ovzduší. Orgány ochrany ovzduší přitom mají nástroje, jak splnění této povinnosti na znečišťovateli vymoci. 

II.3	poskytování informací úřady na základě žádosti
	zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí


	Jak bylo řečeno výše — úřady mají povinnosti aktivně zpřístupňovat informace, jestliže tak neční (čímž porušují zákon), můžete se domáhat informací podáním žádosti — a neostýchejte se úřadu připomenout, že nečiní, co by činit měl (viz vzor žádosti č. 3). 

 	Veřejnost má právo i na informace, které se týkají ovzduší, ale nejsou vyjmenovány zákonem o ochraně ovzduší mezi informace, které mají úřady povinnosti zpřístupňovat — tyto informace lze získat totiž na základ žádosti o informace podle zákona č. 123/1999 Sb. o právu na informace o životním prostředí. Aplikaci tohoto zákona jsme se věnovali v samostatném separátu 9.1 „K právu na získávání informací od správních úřadů“, proto zde na něj tímto odkazujeme (zde viz vzor žádosti č. 3).

 	K aplikaci zákona č. 123/1998 Sb. uvádíme jen tyto poznámky:

— podle Aarhuské úmluvy, kterou Česká republika ratifikovala, je nutno důvody odmítnutí informace o životním prostředí vykládat restriktivně, 
 — podle rozsudku Evropského soudního dvora z 9. září 1999 ve věci Komise proti Německu: Tím, že neumožňuje přístup k informacím ze správních řízení, v situaci, kdy tyto informace obdržely správní orgány v průběhu řízení, Spolková republika Německo nesplnila svou povinnost vyplývající ze třetí odrážky prvního pododstavce čl. 3 odst. 2 Směrnice 90/313.

 — při získávání informací od úřadů — orgánů ochrany ovzduší je významné výše citované ustanovení § 3 odstavce 9 zákona o ovzduší, které ukládá povinnost znečišťovateli poskytovat informace o jimi provozovaných zdrojích, jejich technickém stavu a emisích vypouštěných z těchto zdrojů 
	Orgán ochrany ovzduší tak nemůže zamítnout žádost o poskytnutí informace s odkazem na ustanovení § 8 odstavce 2 písmene a) zákona o právu na informace o životním prostředí, tedy že osoba, která informaci orgánu předala (zde znečišťovatel) k tomu nebyla podle zákona povinna — neboť opak je pravdou, citované ustanovení zákona o ochraně ovzduší povinnost znečišťovatelům výslovně ukládá!


Praktické zkušenosti s rozptylovými studiemi 
a podobnými odbornými podklady


	S problematikou ochrany ovzduší se občan nejčastěji setká v případě umisťování různých staveb v území. Někdy jde o podstatné (střední, velké) zdroje znečištění ovzduší, kde se vede samostatné správní řízení, jak je pojednáno výše. Podstatně četnější jsou ale jiné případy. Jde zhruba o dvě kategorie: 

	Kdy jde o mohutnou liniovou stavbu, např. velkokapacitní komunikaci, jež sama o sobě sice ovzduší neznečišťuje, ale její užívání ano — díky provozu mobilních zdrojů na ní. Nejednou se pak setkáte s alibismem dotčeného orgánu ochrany ovzduší, který prohlásí, že mobilní zdroje nespadají do jeho kompetence (má pravdu, spadají do resortu dopravy, nikoli životního prostředí) — a velkokapacitní komunikace se v klidu odsouhlasí. Takto došlo např. v Praze ke skandálnímu odsouhlasení velkokapacitních dálničních průrazů centrem v územním plánu v roce 1999 s drtivými následky pro město a jeho obyvatele.

	Dalším příkladem velmi četných zásahů zejména v urbanizovaném území je vznik různých obchodních a administrativních center, paláců pro úředníky nebo obchodníky, hypermarketů, obchodních domů a polyfunkčních objektů či komplexů (kombinujících zpravidla obchod, administrativu, někdy s určitým podílem bydlení — a samozřejmě s mohutnou dopravní obsluhou — zásobování objektu + příjezdy zákazníků či hostů a rezidentů). 

	V obou těchto případech se žádné správní řízení zpravidla nevede, stavebník většinou nechá zpracovat rozptylovou studii (najme si odborníka, zaplatí si jej a on zhodnotí situaci v lokalitě a dopad nové stavby na stav ovzduší). Následně na základě této studie dotčený orgán ochrany ovzduší vydá pouhým neformálním dopisem stanovisko — a je hotovo. Potichu, bez účasti kohokoli nevítaného. Veřejnost se dozvídá až dodatečně o tom, že toto vše proběhlo. Rozptylová studie za peníze stavebníka samozřejmě vyzní v jeho prospěch. Jsou osvědčené autority, jež takové studie vyrábějí pružně a s žádoucími záměry. Následnému souhlasnému stanovisku nic nebrání.

	V rozptylových studiích a obdobných dokladech, „posudcích“ apod. je nutno sledovat, z jakých vstupních údajů se vycházelo. Velmi často se vychází z modelových výpočtů, jež jsou nutně schematické (modely kolikrát nejsou schopny zohlednit pochyb škodlivin v uličních kaňonech a výsledky modelování jsou nanejvýš orientační), ale i údaje, jež se do modelování použijí, mohou být různě nepřesné a také např. zastaralé — vzhledem k prudkému nárůstu automobilového provozu je kolikrát i předloňský údaj již neaktuální. 
	V případě, že má podstatně vzrůst zátěž z automobilového provozu, je oblíbeným způsobem zprůchodnění věci poukaz na modernizaci vozového parku a zvýšenou účinnost katalyzátorů. Berou se samozřejmě v úvahu pouze předpisové a tabulkové hodnoty, nikoli reálný stav vozidel, který bývá v souladu s předpisem jen v době předepsaného periodického měření emisí — pak už se o fungování katalyzátoru nikdo nestará, až zase před měřením.

	Pokud rozptylová studie vychází z naměřených hodnot, je nutno zjistit, kde a po jak dlouhou dobu byly měřeny. Nejednou jde o stanici automatizovaného imisního monitoringu sice ke zkoumané lokalitě nejbližší, ale přesto vzdálenou, s jinými charakteristikami provětrávání, než je zkoumaná lokalita. Pak je ovšem takové měření neadekvátním podkladem.

	Velkým problémem jsou průměrné koncentrace škodlivin a jejich limity v ovzduší. Je obrovský rozdíl mezi překračováním ročních (zprůměrovaných) imisních limitů — k těm autoři rozptylových studií sahají, pokud je území již zatíženo a je nutno v zájmu investice prokázat, že situace je vlastně příznivá a ni se neděje. V takovém ročním období se skryje řada časových úseků, kdy jsou krátkodobé imisní limity hrubě překročeny. Ale ani to ještě nemusí znamenat nic, když je určena četnost případů překročení limitu, při kterém se ještě má limit za dodržený. A kontrolujte opravdovou četnost překročení…

 	Ze zkreslených či pouze (optimisticky) odhadovaných údajů o kvalitě ovzduší bohužel vycházejí jak autoři rozptylových studií, tak i odborné instituce (Státní zdravotní ústav) při hodnocení zdravotních rizik okolních rezidentů (včetně karcinogenity). Vůbec není snaha vycházet ze spolehlivě zjištěného skutečného stavu věci, ale pouze z těch údajů, jež byly dodány stavebníkem či některou institucí. Výsledky jsou pak podle toho. V případě kritiky takový povedený expert pouze odkáže na údaje, jež dostal, a umyje si ruce.

	Expertní podklady pro posouzení přípustnosti staveb z hledisek životního prostředí a vlivů na zdraví obyvatel tak vycházejí z nerealistických předpokladů a odhadů skladby a stavu vozového parku, ale i z nepřirozeně nízkých odhadů aktuálního stavu znečištění ovzduší. Někdy se dokonce nevezme v úvahu stávající pozadí (již existující znečištění v lokalitě) a emise z nové stavby se pak ředí „horským“ vzduchem. Ovšem častěji se pozadí účelově podhodnotí a o takovém komerčním paláci se uvede, že vlastně jde o zanedbatelný zdroj emisí (něco z klimatizace, větrání garáží a případně spaliny z plynové kotelny) a taktně se smlčí plný dopad pohybů stovek motorových vozidel v daném území, jež nová stavba vyvolá. A výsledek je v pořádku, z hlediska ochrany ovzduší je vše bez problémů a dotčený orgán nemá námitek… 

 	Problémem bývá neochota zahrnout do zátěže dané lokality všechny stávající, ale zejména již odsouhlasené a připravované zdroje znečištění ovzduší, jež mají vzniknout víceméně paralelně s tím právě projednávaným. Kumulace vlivů je cosi, čemu se úřady brání a předstírají, že nevědí, o čem je řeč. Pokud každý komerční či administrativní palác „trochu“ přitíží území na rušné křižovatce, pokud akumuluje dalších několik set pohybů vozidel, pokud každý svým způsobem zhorší přirozené provětrávání území (nebývají to zpravidla malé přízemní domečky se zahrádkou), pak výsledkem je neobyvatelný prostor, území, jež je nebezpečné pro zdraví okolních obyvatel, trvale zde pobývajících. Plynová komora pod širým nebem!

	Obecně lze říci, že vyrábění zjevně nerealistických účelových podkladů s nepravdivými závěry ke zprůchodnění nepřijatelného zásahu v území, jichž se nejeden „expert“ dopouští, je jednáním hluboce zavrženíhodným. Jejich podklady, protože neodrážejí skutečný stav věci a nejsou založeny na spolehlivých údajích, jsou ve stavebním či územním řízení nepoužitelné a pokud použity bývají, jde jen o další součást pokryteckého jednání zúčastněných osob.


	Na závěr jedna z možných obecných argumentací pro takové případy. Nedělejte si velké iluze, racionální argumentace je cosi, čemu úředníci a „odborníci“ s oblibou nemohou nějak porozumět. Nuže:

 	V situaci, kdy je území nadlimitně zatíženo již nyní (což se většinou obtížně prokazuje, ale alespoň některá charakteristika přes limit být může – když ne imise, tak např. hluková zátěž), je každý zásah v takovém nadlimitně zatížením území nutno posuzovat především z těch hledisek, zda povede ke snížení stávající zátěže a z ní vycházejících rizik a zda bude dosaženo jeho provedením podlimitních hodnot. 

	Ústavní pořádek ČR zakotvuje jako základní právo i právo každého na příznivé (tedy jen podlimitně zatěžované) životní prostředí, a to v čl. 35 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Podle navazující zákonné zásady předběžné opatrnosti (§ 13 zákone č. 17/1992 Sb.) a generální občanskoprávní prevence ve smyslu § 415 občanského zákoníku nelze považovat za zákonné další přitěžování již tak nadlimitní, tedy protiprávní zátěži v území nějakými novými zásahy v něm, tedy zásahy, u nichž chybí průkaz zlepšení situace a dosažení podlimitních hodnot environmentální a hygienické zátěže v území. 

	Každý zásah tohoto charakteru je nezákonný. Pokud je přesto vážně uvažován a s obvyklou samozřejmostí prosazován, pak je zřejmé, že v daném případě selhaly orgány veřejné správy, jimž bylo svěřeno hájení veřejných zájmů v oblasti životního prostředí — zejména ochrany ovzduší a také veřejného zdraví — ochrana před hlukem. Selhání je nutno konstatovat i v případě stavebního úřadu, který je v rámci územního řízení nestranně a podle zákona projednat a posoudit návrh z hlediska péče o životní prostředí a potřeb požadovaného opatření v území a důsledků tohoto opatření (§ 37 odst. 2 stavebního zákona), tedy má za povinnost projednání širších vztahů a souvislostí v území, a to na základě spolehlivě zjištěného stavu v tomto území. Stavební úřad ani dotčené orgány nemohou ignorovat fakt, že se v těsném sousedství staví další a další obdobné stavby a nemohou opomíjet ani stávající stav environmentální zátěže a úroveň zdravotních rizik v území. 

	Stavba je umisťována ve zjevném rozporu s ústavně zakotveným základním právem, zákonem i veřejným zájmem, který dotčené orgány i stavební úřad politováníhodným způsobem opustily a nehájí, ač to mají zákonem uloženo. Takový návrh na umístění či jiné zprůchodnění záměru je nutno zamítnout.



Příloha č. 1 — ustanovení § 11 zákona o ochraně ovzduší 

§ 11
Povinnosti provozovatelů zvláště velkých, velkých
a středních stacionárních zdrojů

	(1) Provozovatelé zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů jsou povinni 
 a)	uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroje v souladu s podmínkami ochrany ovzduší, které jsou uvedeny ve stanoviscích a povoleních vydaných podle § 17, 
b)	dodržovat emisní limity včetně stanovených lhůt k jejich plnění, emisní stropy, přípustnou tmavost kouře, pachové číslo a neobtěžovat zápachem nad přípustnou míru obydlené oblasti, 
c)	zjišťovat množství vypouštěných znečišťujících látek postupem a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, 
d)	plnit pokyny orgánů ochrany ovzduší ke zjednání nápravy podle § 38, 
e)	vést provozní evidenci o stacionárních zdrojích v rozsahu stanoveném v prováděcím právním předpisu a zpracovat souhrnnou evidenci z údajů provozní evidence a předávat ji příslušným orgánům ochrany ovzduší, 
 f)	poskytovat příslušným orgánům ochrany ovzduší údaje podle písmene e) a další jimi vyžádané údaje potřebné zejména ke zjištění podílu zdroje na znečišťování ovzduší, 
g)	bezodkladně odstraňovat v provozu stacionárních zdrojů nebezpečné stavy ohrožující kvalitu ovzduší a činit opatření k předcházení havárií; v případě výskytu takového stavu podat o něm zprávu orgánu ochrany ovzduší nejpozději do 24 hodin; v případě poruchy, za kterou se považuje odchylka od normálního provozu zdroje v důsledku technické závady a při které u zdroje nemohou být dodrženy emisní limity, bezodkladně odstavit zdroj v souladu se souborem technickoorganizačních opatření, není-li ji možno odstranit do 24 hodin od jejího vzniku; tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem,6) 
 h)	vypracovat pro účely regulace emisí za situace uvedené v § 8 odst. 1 a 3 regulační řády pro provoz stacionárních zdrojů a předložit je inspekci ke schválení, 
i)	při vyhlášení regulačních opatření podle § 8 odst. 3 plnit povinnosti vyplývající z ústředního, krajského a místního regulačního řádu podle § 8 odst. 4 a 5, 
j)	zajistit a řádně provozovat technické prostředky pro nepřetržité (kontinuální) měření emisí látek znečišťujících ovzduší včetně zaznamenávání, vyhodnocování a uchovávání jeho výsledků, pokud to stanoví prováděcí právní předpis, 
k)	při vážném nebo bezprostředním ohrožení zdraví z důvodu nadměrné koncentrace znečišťujících látek bezodkladně zastavit nebo omezit provoz stacionárního zdroje, jeho části nebo jinou činnost, která je příčinou ohrožení nebo snížení kvality ovzduší, neprodleně informovat inspekci a správní úřady podle zvláštního právního předpisu6) a plnit jejich pokyny ke zjednání nápravy; současně informovat veřejnost o následcích poruchy nebo jiné příčiny, která vedla ke vzniku této situace, 
l)	umožnit osobám pověřeným orgány ochrany ovzduší a inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji za účelem zjištění množství znečišťujících látek, kontroly provozu a technického stavu tohoto zdroje, na požádání zpřístupnit veřejnosti informaci o znečišťování ovzduší ze stacionárního zdroje a o opatřeních k omezení tohoto znečišťování, 
m)	zpřístupnit veřejnosti informaci o znečišťování ovzduší ze stacionárního zdroje a o opatřeních omezení tohoto znečišťování, 
n)	na základě požadavku ministerstva nebo inspekce poskytnout informace nutné ke stanovení kategorie stacionárního zdroje podle § 4 odst. 10 a 11 a ke stanovení rozsahu sledovaných znečišťujících látek podle § 9 odst. 4, 
o)	plnit úkoly vyplývající z plánu snížení emisí podle § 5 odst. 6, 
p)	plnit úkoly vyplývající z programů ke zlepšování kvality ovzduší podle § 7 odst. 6, 
 r)	plnit plán zavedení zásad správné zemědělské praxe u stacionárního zdroje podle § 5 odst. 8, 
s)	předkládat inspekci protokoly o výsledcích měření znečišťujících látek podle § 9 odst. 1, 2, 7 a 9. 

	(2) Provozovatelé zvláště velkých a velkých stacionárních zdrojů jsou dále povinni vypracovat ve lhůtě stanovené inspekcí soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárních zdrojů, včetně opatření ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů v souladu s podmínkami ochrany ovzduší, (dále jen "provozní řád") a předkládat jejich návrhy i návrhy jejich změn ke schválení inspekci. Stanoví-li tak prováděcí právní předpis, zpracovávají provozní řád také provozovatelé středních stacionárních zdrojů v přiměřeně stanoveném rozsahu. Po jejich schválení jsou provozními řády vázáni. Tím nejsou dotčeny povinnosti stanovené podle zvláštního právního předpisu.6) 

 	(3) Spalovny odpadu a zařízení schválená pro spoluspalování odpadu může provozovat pouze osoba, která je držitelem platného osvědčenío autorizaci podle § 15 odst. 1 písm. c).

Příloha č. 2 — ustanovení § 17 zákona o ochraně ovzduší

§ 17
Stanoviska a povolení orgánů ochrany ovzduší

 	(1) Příslušný orgán ochrany ovzduší vydává stanoviska a povolení k řízením podle zvláštního právního předpisu,12) která obsahují podmínky ochrany ovzduší. Jsou jimi 
a)	stanoviska k územně plánovací dokumentaci v průběhu jejího pořizování, 
b)	povolení k umisťování staveb zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů, 
c)	povolení staveb zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů a k jejich změnám, 
d)	povolení k uvedení zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů do zkušebního i trvalého provozu. 

 	(2) Povolení příslušného orgánu ochrany ovzduší, které obsahuje podmínky ochrany ovzduší, se dále vyžaduje 
 a)	k záměrům na zavedení nových výrob s dopadem na ovzduší u zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů, 
b)	k záměrům na zavedení nových technologií s dopadem na ovzduší u zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů, 
c)	ke spalování nebo spoluspalování odpadu, včetně odpadních olejů podle § 18 odst. 1 nebo 2, 
d)	k výrobě zařízení, materiálů a výrobků, které znečišťují nebo mohou znečišťovat ovzduší, s výjimkou výrobků stanovených k posuzování shody podle zvláštního právního předpisu,4) 
e)	k výrobě nových technologií, výrobků a zařízení sloužících k ochraně ovzduší včetně technických podmínek provozu a návrhů provozních předpisů výrobce, s výjimkou výrobků stanovených k posuzování shody podle zvláštního právního předpisu,4) 
f)	ke změnám používaných paliv, surovin nebo druhů odpadů a ke změnám využívání technologických zařízení zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů; v rámci povolení k uvedeným změnám může orgán kraje stanovit s ohledem na charakter změny i takové emisní limity, které nejsou obsaženy pro daný stacionární zdroj v prováděcím právním předpisu, případně zpřísnit stanovené emisní limity pro tento zdroj, 
 g)	k vydání a změnám provozního řádu podle § 11 odst. 2, 
h)	ke zvýšení obsahu síry v kapalných palivech pro stacionární zdroje, 
i)	k pokračování provozu stacionárního zdroje po uplynutí lhůty platnosti stávajícího povolení. 

	(3) Bez souhlasného stanoviska podle odstavce 1 nelze vydat územní rozhodnutí týkající se zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů. Podmínky ochrany ovzduší stanovené podle odstavce 1 jsou závazné pro správní úřady, které vydávají rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů.12) 

	(4) Povolení podle odstavce 1 písm. b) až d) a odstavce 2 písm. c), d), e), f), h) a i) může být vydáno na dobu časově omezenou. 

	(5) Součástí žádosti podle odstavce 1 písm. b) a c) a odstavce 2 písm. a), b), d) a e) je odborný posudek a v případech podle odstavce 1 písm. b) rozptylová studie zpracovaná podle závazné metody rozptylových studií se zdůvodněním nejvýhodnějšího řešení z hlediska ochrany ovzduší včetně uvedení emisí a předpokladů dodržování emisních limitů. 

	(6) Odborný posudek nebo rozptylová studie musí být zpracovány autorizovanou osobou podle § 15 odst. 1 písm. d). Připouští se předložení odborného posudku nebo rozptylové studie již dříve zpracované, pokud se předmět jejího zpracování neliší od údajů uvedených v žádosti a není starší než 2 roky. 
 
	(7) Povolení podle odstavce 1 písm. b) až d) a podle odstavce 2 písm. a) až g) a i) obsahuje zejména tyto údaje: 
a)	jde-li o zvláště velký, velký nebo střední stacionární zdroj, jeho popis nebo popis zařízení, výrobku nebo materiálu, který je předmětem žádosti, včetně uvedení identifikačního čísla zdroje, pod kterým je veden v registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší podle § 13 odst. 1, pokud je přiděleno, 
b)	závazné podmínky provozování stacionárního zdroje z hlediska ochrany ovzduší. 

	(8) Podmínky provozování stacionárního zdroje obsahují 
zejména 
a)	emisní limity znečišťujících látek a další podmínky ochrany ovzduší, pokud nevyplývají ze zvláštních právních předpisů, 
b)	opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí, 
c)	podmínky zajišťující ochranu životního prostředí. 

	(9) Při vydávání stanovisek a povolení podle § 17 odst. 1 a 2, která se dotýkají oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, vychází příslušný orgán ochrany ovzduší z programů ke zlepšení kvality ovzduší podle § 7 odst. 6, 7 a 9. Pro jiné oblasti se orgány ochrany ovzduší řídí národními, krajskými a místními programy snižování emisí podle § 6 odst. 2, 5 a 6. 

 	(10) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti žádosti o povolení podle odstavce 1 písm. b), c) a d) a podle odstavce 2 písm. a) až i) obsahující podmínky ochrany ovzduší a závazné metody pro zpracování rozptylových studií podle odstavce 5. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4)	Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. 
12)	Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 


Příloha č. 3 — Příklad oznámení účasti v řízení podle zákona o ochraně ovzduší


Magistrát Hlavního města Prahy
odbor životního prostředí
Ŕásnovka 8
110 15, Praha 1



č.j. …………	v Praze 22. listopadu 2004


Věc: 	Oznámení účasti v řízení podle zákona o ochraně ovzduší o povolení stavby středního zdroje znečištění ovzduší — lakovny karosérií ve vnitrobloku mezi ulicemi Legerova, Lublaňská, Koubkova a Legerova, k.ú. Nové město


	Dozvěděl jsem se, že váš odbor vede řízení o povolení stavby středního zdroje znečištění ovzduší — lakovny karoserií ve vnitrobloku mezi ulicemi Legerova, Lublaňská, Koubkova a Legerova, k.ú. Nové město. Bydlím v domě Legerova č.p. …… a okna mého bytu jsou cca 50 m od uvažované lakovny. 

	Povolením tohoto středního zdroje znečištěné ovzduší dojde ke změně kvality ovzduší, v místě kde žiji, Může tak být přímo dotčeno mé právo na příznivé životní prostředí a proto jsem v souladu s ustanovením § 14 odstavce 1 správního řádu účastníkem tohoto řízení. 

	Po doručení tohoto podání nejsem pro orgán ochrany ovzduší „neznámým účastníkem“ v tomto řízení a proto požaduji, abyste mi v souladu s ustanovením § 24 správního řádu další důležité písemnosti doručovali do vlastních rukou. 


	S pozdravem



	………………………………..
	Jan Novotný
	Legerova …, Praha 2


Příloha č. 4 — Příklad žádosti o informace o zdroji znečištění ovzduší


Krajský úřad středočeského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11
150 21, Praha 5

	V Praze dne 25. listopadu 2004


věc:	žádost o informace podle zákona č. 123/1998 Sb. 


	V …………………, na adrese …………………………………………, byla postavena nová kotelna — na webových stránkách vašeho úřadu jsem nenašel žádný ze souhlasů vydávaných podle ustanovení § 17 odstavce 1 zákona o ochraně ovzduší. Žádám proto o zaslání kopií všech rozhodnutí, která jste vydali ve věci tohoto zdroje znečištění ovzduší; a také žádostí provozovatele, na jejichž základě jste vedli příslušná řízení
	Připomínám, že podle ustanovení § 36 odstavce 2 písmene c) je vaší povinností „zpřístupňovat“ tyto informace veřejnosti — tedy je aktivně zveřejnit (třeba na webu) a ne čekat až na žádost. 

	Zároveň žádám informaci, jestli pro uvedený zdroj znečišťování ovzduší byly stanoveny nějaké emisní limity — v případě že ano, žádám o zaslání kopií příslušných rozhodnutí.




	Děkuji a jsem s pozdravem


	………………………………..
	Jan Novotný
	adresa

______________________________________



 	Další dílčí rozbory otázek kolem účasti veřejnosti mohou následovat. Pokud máte o takovéto další separáty zájem, prosíme, zašlete svůj námět nebo dotaz na adresu  Ateliér pro životní prostředí, Ve svahu č. 1, 147 00 Praha 4 nebna mail atelierzp@volny.cz.
	Pokud máte zájem odebírat tuto ediční řadu separátků, sdělte nám spolehlivý kontakt na vás. 
Ateliér pro životní prostředí

________________________________________________________________



Tématické okruhy ”edice separáty”:


1.	Obecné otázky organizace a činnosti veřejné správy 

2.	Účast veřejnosti při ochraně životního prostředí 

3.	Územní plánování, územní a stavební řízení 

4.	Ochrana přírody a krajiny

5.	Ochrana dalších složek životního prostředí 

6.	Další otázky ochrany prostředí 

7.	Posuzování vlivů na životní prostředí 

8.	Soudní řízení 

9.	Přístup k informacím 

10.	Různé 




