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Sdělení o poskytnutí informací o počtu provedených kontrol podle zákona o
ovzduší ve správním území ORP Přeštice od 01.09.2017 do 31.05.2018
Městský úřad Přeštice (dále též povinný subjekt) obdržel dne 07.08.2019 pod čj. PR-OŽPDVO/21759/2019 žádost ve smyslu ust. § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), kterou podal Anonymizováno, nar.
anonymizováno, místo trvalého pobytu Anonymizováno, o poskytnutí následujících informací
týkající se přijímání podnětů podle § 17 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ovzduší“) za výše uvedené období.
Žadatel byl dne 12.08.2019 telefonicky informován paní Vokráčkovou (referent odboru ŽP), že
žádost nebude možno vyřídit v zákonném termínu, protože v této době pracovník příslušný
k vyřízení Vaši žádosti čerpá řádnou dovolenou.
Konkrétně bylo požádáno o tyto informace:
1) Kolik podnětů týkajících se porušování povinností provozovatelů stacionárního zdroje podle § 17
u vás bylo podáno?
2) V kolika případech jste si vyžádali informace o provozu stacionárního zdroje a jeho emisích
podle § 17 odst. 1 písm. d)
3) V kolika případech jste si vyžádali doklad o provedení kontroly podle § 17 odst. 1 písm. h)?
4) V kolika případech bylo provozovateli stacionárního zdroje zasláno upozornění s poučením podle
§ 17 odst. 2?
5) V kolika případech byla provedena kontrola přímo v obydlí provozovatele stacionárního zdroje
podle § 17 odst. 2?
a. V kolika případech byla kontrola ohlášena předem? V těchto případech prosím o
poskytnutí anonymizované verze ohlášení kontroly provozovateli.
b. Ve všech případech provedených kontrol prosím o poskytnutí anonymizované verze
protokolu o kontrole ve smyslu § 9 písm. f) a § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve
znění pozdějších předpisů, a to jednotlivě ke každé provedené kontrole.
6) Kolik bylo uloženo pokut, v jaké výši (jednotlivě) a na základě jakých skutkových podstat
přestupků uvedených v § 23?

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí, jako subjekt povinný poskytovat
informace podle § 2 odst. 1 InfZ, v souladu dle § 14 odst. 5 a § 15 odst. 1 InfZ, poskytuje tyto
informace na otázky č. 1 až 5:

Čj. PR-OŽP-DVO/23510/2019

Otázka
1) Kolik podnětů týkajících se porušování povinností provozovatelů
stacionárního zdroje podle § 17 u vás bylo podáno?
2) V kolika případech jste si vyžádali informace o provozu stacionárního
zdroje a jeho emisích podle § 17 odst. 1 písm. d)
3) V kolika případech jste si vyžádali doklad o provedení kontroly podle §
17 odst. 1 písm. h)?
4) V kolika případech bylo provozovateli stacionárního zdroje zasláno
upozornění s poučením podle § 17 odst. 2?
5) V kolika případech byla provedena kontrola přímo v obydlí provozovatele
stacionárního zdroje podle § 17 odst. 2?

Odpověď
3
3
3
3
0

K otázce č. 6 je příslušný zdejší odbor správní a dopravní, který vyřizuje agendu přestupků, proto
mu byla kopie Vaši žádosti poskytnuta pod čj. 22182/2019 k vyřízení bodu č. 6.
Podle § 17 odst. 3 InfZ mohou povinné subjekty požadovat v souvislosti s poskytování informací
úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických
nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Vzhledem k tomu, že písemnosti jsou odesílány
datovou schránkou, nevznikají náklady na poštovně a balné ve výši větší než 10 Kč; kopie
písemnosti nebyly prováděny, proto úhrada nebude požadována v souladu s pravidly rady města
č. 4/2017 schválenými s platností od 01.09.2017 usnesením č. 459/2017 ze dne 28.08.2019 dle § 5
odst. 1 písm. f) InfZ Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací je dostupný dálkovým
přístupem na webových stránkách Města Přeštice https://www.prestice-mesto.cz/mestskyurad/informace-dle-zakona-106-1999-sb/.

Bc. Vít Dvořák v. r.
vedoucí odboru životního prostředí
Doručí se:
Doporučeně s dodejkou (datovou zprávou)
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