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VYŘIZUJE: Bohuslava Kutnerová
PRACOVIŠTĚ : Náměstí Svobody 1
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E-MAIL: kutnerova@mesto-zatec.cz
DATUM: 21. 8. 2019

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městský úřad Žatec, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „InfZ“) od
Vás dne 7. 8. 2019 obdržel žádost o poskytnutí informací.
Ve své žádosti žádáte o poskytnutí následujících informací:
Tímto Vás zdvořile žádám o písemné zodpovězení následujících otázek, a to za období od 1. 9.
2017 do 31. 5. 2018. Pokud není uvedeno jinak, odkazují všechny otázky na zákon č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.
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?
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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 Vaší žádosti poskytujeme požadované informace:
Ad 1. Za období od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 bylo podáno 9 podnětů (z něhož 1 podnět
postoupen nepříslušným obecním úřadem) týkajících se porušování povinností provozovatelů
stacionárního zdroje dle ustanovení §17 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ovzduší").
Ad 2. Za období od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 si Městský úřad Žatec, stavební a
vyvlastňovací úřad, životní prostředí vyžádal informace o provozu stacionárního zdroje a jeho
emisích dle ustanovení 17 odst. 1 písm. d) zákona o ovzduší ve 12 případech (z nichž u třech
případů nebyl totožný provozovatel stacionárního zdroje s vlastníkem).
Ad 3. Za období od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 si Městský úřad Žatec, stavební a
vyvlastňovací úřad, životní prostředí vyžádal doklad o provedení kontroly dle ustanovení § 17
odst. 1 písm. h) zákona o ovzduší ve 12 případech.
Ad 4. Za období od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací
úřad, životní prostředí zaslal upozornění s poučením provozovateli stacionárního zdroje dle
ustanovení § 17 odst. 2 zákona o ovzduší ve 12 případech.
Ad 5. Za období od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací
úřad, životní prostředí provedl kontrolu v obydlí provozovatele stacionárního zdroje dle
ustanovení § 17 odst. 2 zákona o ovzduší ve 2 případech.
Ad a. Za období od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací
úřad, životní prostředí neohlásil kontrolu v žádném případě.
Ad b. Přílohou Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí přikládá
2 anonymizované protokoly o kontrole dle ustanovení § 9 písm. f) a ustanovení § 12 zákona č.
255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Ad 6. Za období od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací
úřad, životní prostředí uložil 2 pokuty za přestupek fyzických osob, a to ve výši:
3.000,- Kč dle ustanovení § 23 odst. 1 písm. h) zákona o ovzduší;
1.000,- Kč dle ustanovení § 23 odst. 1 písm. e) zákona o ovzduší.
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Podle § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetové stránce města Žatec:
https://www.mesto-zatec.cz/radnice/povinne-informace/poskytnute-informace/.

Bohuslava Kutnerová
Městský úřad Žatec
Veřejnosprávní kontroly

