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Poskytnutí informace
Dne 11.8.2019 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zák. č.
123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, kterou
žádáte o poskytnutí následujících informací, týkajících se § 17 zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší, v platném znění za období 1.9.2018 – 31.5.2019:
1) Kolik podnětů týkajících se porušování povinností provozovatelů stacionárního zdroje podle
§ 17 u vás bylo v období od 1.9.2018 do 31.5.2019 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?
K předmětné žádosti o informace Vám na základě sdělení odboru životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž uvádíme následující:
V požadovaném období, tj. od 1.9.2018 do 31.5.2019
ad 1) bylo podáno 8 podnětů,
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ad 2) informace byly vyžádány v 7 případech,
ad 3) doklad o provedení kontroly byl vyžádán v 8 případech,
ad 4) upozornění zasláno v 8 případech,
ad 5) kontrola provedena v 6 případech
- a) předem ohlášena kontrola 0 x
- b) protokol dle zák. č. 255/2012 Sb. nebyl pořizován,
ad 6) pokut uloženo 1 x 3 000,- Kč (porušení § 23 odst. 1 písm. a)).
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