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Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 21. prosince 2018 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, kterou jste zaslal v návaznosti na přípis MŽP ze dne 17. prosince 2018, č. j.
MZP/2018/130/840. Ve své žádosti požadujete doplnit tyto informace:
-

Jak je definována „zóna“ a „aglomerace“
Do kdy musí MŽP ve spolupráci s příslušným krajským úřadem nebo obecním úřadem
a s příslušným krajem nebo obcí v samostatné působnosti zpracovat či aktualizovat
program zlepšování kvality ovzduší a v případě jednotlivých zón a aglomerací, kde musí
být program zlepšování kvality ovzduší zpracován, a to i s vyznačením případů, kdy lhůta
ke zpracování programu zlepšování kvality ovzduší nebyla nebo v současnosti není
dodržena

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Seznam zón a aglomerací společně s definicí jejich členění je uveden v příloze č. 3 zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší).
Členění území na zóny a aglomerace vychází z klasifikace územních statistických jednotek
uvedené ve sdělení Českého statistického úřadu zveřejněného ve Sbírce zákonů dne 29. dubna
2004 pod číslem 228, především z oblastí NUTS 2. V případě, že je z oblasti NUTS 2 definované
uvedeným sdělením vyjmuto území aglomerace, jsou tyto označeny odlišně od uvedeného
sdělení doplněním písmene "Z" a "A".
MŽP ve spolupráci s příslušným krajským úřadem nebo obecním úřadem a s příslušným krajem
nebo obcí v samostatné působnosti aktualizuje programy zlepšování kvality ovzduší (PZKO)
jednou za 4 roky, viz § 9 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší. Aktuálně platné PZKO byly vydány
v polovině roku 2016 pro všechny zóny a aglomerace v ČR, v současné době již probíhají práce
na jejich aktualizaci, která bude zpracována podle stanovené lhůty do poloviny roku 2020.
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Všechny informace týkající se PZKO naleznete v zákoně o ochraně ovzduší, viz § 9 a příloha
č. 5.

S pozdravem
Bc. Petra Roubíčková
vedoucí oddělení tiskového a PR
podepsáno elektronicky
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