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Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) 

 

 

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podané v souladu s § 13 odst. 1 a následujících 

zákona o svobodném přístupu k informacím dne 27.07.2017 Vám požadované informace 

sdělujeme v plném rozsahu. 

K Vašim dotazům ve směru novely zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZOO“), provedené zákonem č. 369/2016 Sb., kterou došlo 

ke změně § 17 odst. 2 citovaného zákona, Vám sdělujeme následující: 

1)  „Kolik podnětů k provedení kontroly podle § 17 odst. 2 ZOO u Vás, jako příslušné obce 

s rozšířenou působností, bylo podáno?“ 

Odpověď: U Městského úřadu Nymburk byly podány čtyři podněty. 

2)  „V kolika případech bylo provozovateli stacionárního zdroje zasláno upozornění 

s poučením podle § 17 odst. 2 ZOO?“ 

Odpověď: Upozornění s poučením bylo zasláno ve čtyřech případech. 

3)  „V kolika případech byla provedena kontrola přímo v obydlí provozovatele stacionárního 

zdroje podle § 17 odst. 3 ZOO?“ 

Odpověď: Kontrola byla provedena v jednom případě. 

4)  „Kolik bylo uloženo pokut, v jaké výši (jednotlivě) a na základě jakých skutkových 

podstat přestupků uvedených v § 23 ZOO na základě provedených kontrol podle § 17 

odst. 2 ZOO?“ 

Odpověď: Pokuta nebyla uložena ani v jednom případě. 
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5)  „Jakým způsobem reálně probíhají kontroly přímo v domácnostech prováděné na základě 

§ 17 odst. 2 ZOO? (Pokud je odpověď na otázku č. 3 alespoň jeden případ.)“ 

Odpověď: Po telefonickém upozornění byla provedena kontrola v místě obtěžování 

kouřem. Byla provedena kontrola paliva a procesu spalování (v konkrétním případě 

dřevotřískové desky). Byl uložen termín na předložení dokladů o revizi kotle. 

6)  „Kolikrát orgán ochrany ovzduší využil možnost vyžádat si od provozovatele 

stacionárního zdroje informace o jeho provozu podle § 17 odst. 1 písm. d) ZOO?“ 

Odpověď: Informace o provozu stacionárního zdroje byla vyžádána ve čtyřech 

případech. 

 

K výše uvedenému pouze doplňujeme ve smyslu Vaší žádosti, že všechny odpovědi na Vámi 

položené otázky jsou limitovány obdobím od 01.01.2017 ke dni poskytnutí této informace. 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Mgr. Alena Klimtová, v. r. 

oprávněná úřední osoba 

referentka oddělení přestupkových agend 
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