


 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů 

 

Dne 24.9.2014 obdržel Městský úřad Kroměříž žádost Vaší AK ze dne 24.09.2014 o poskytnutí 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Žádost“). K Vaší 

Žádosti sdělujeme následující. 

K bodu 1 a 2 Žádosti  uvádíme:  

Na VIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže (dále jen „ZMK“) konaného dne 08.09.2011, uložilo 

ZMK starostce města Mgr. Daniele Hebnarové požádat Ministerstvo financí ČR o mimořádnou dotaci 

na výkon státní správy v souvislosti  s náklady na odstranění ekologických škod ve Skašticích. Na 

základě tohoto zadání jednala Mgr. Daniela Hebnarová osobně s náměstkem ministra živ. prostředí 

Ing. Jakubem Kulíškem o možnosti poskytnutí dotace na výkon státní správy v souvislosti  s náklady na 

odstranění ekologických škod ve Skašticích. Z ústního projednání však vyplynul závěr, že možnosti 

poskytnutí dotace ze strany Ministerstva financí ČR na uvedený účel jsou nereálné. Městu Kroměříž 

bylo doporučeno získat potřebné finanční prostředky jiným způsobem, a proto vydal Městský úřad 

Kroměříž, odbor životního prostředí jako příslušný exekuční správní orgán  dle ust. 107 odst. 1 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „správní řád“) exekuční příkaz  

č.j. MeUKM/082498/2011/OZP/Še ze dne 25.11.2011, kterým byla nařízena exekuce k vymožení 

povinnosti a dále bylo tímto exekučním příkazem rozhodnuto, že exekuce se provede v souladu s ust. § 

129 odst. 1 správního řádu formou ukládání donucovacích pokut. Postupně pak byly spol. Fe MARKET 

s.r.o. uloženy celkem tři donucovací pokuty v celkové výši 2.200.000,- Kč, z nichž první dvě ve výši 

700.000,- Kč jsou jako pravomocné vymáhány v exekučním řízení a třetí pokuta ve  výši 1.500.000,- Kč 

je řešena v odvolacím řízení. 

K bodu 3 – příloha č.1, k bodu 4 – příloha č.2. 
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