
 

Městský úřad Sedlčany 
Odbor životního prostředí 
Nám. T. G. Masaryka 32 
264 01  SEDLČANY 

        
Č.j.:ŽP/14297/2017-2                                                           V Sedlčanech dne: 7.8.2017 
Vyřizuje: Simona Englová 
 

 
 
 
 
 
Věc: Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím 
 
Dne 28.7.2017 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace ohledně přijímání podnětu 
ke kontrole a provádění kontrol podle § 17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“). 
 
 

1) Kolik podnětů k provedení kontroly podle § 17 odst. 2 OchOvzd u Vás, jako příslušné 
obce s rozšířenou působností, bylo podáno? 

2) V kolika případech bylo provozovateli stacionárního zdroje zasláno upozornění 
s poučením podle § 17 odst. 2 OchOvzd? 

3) V kolika případech byla provedena kontrola přímo v obydlí provozovatele 
stacionárního zdroje podle § 17 odst. 2 OchOvzd? 

4) Kolik bylo uloženo pokut, v jaké výši (jednotlivě) a na základě jakých skutkových 
podstat přestupků uvedených v § 23 OchOvzd na základě provedených kontrol podle 
§ 17 odst. 2 OchOvzd? 

5) Jakým způsobem reálně probíhají kontroly přímo v domácnostech prováděné na 
základě § 17 odst. 2 OchOvzd? (Pokud je odpověď na otázku č. 3 alespoň jeden 
případ.) 

6) Kolikrát orgán ochrany ovzduší využil možnosti vyžádat si od provozovatele 
stacionárního zdroje informace o jeho provozu podle § 17 odst. 1 písm. d) OchOvzd? 

 
 
K uvedeným otázkám Vám sdělujeme následující: 
 

1) Nebyl podán žádný podnět k provedení kontroly podle § 17 odst. 2  zákona o ochraně 
ovzduší. 

2) Nebylo zasláno žádné upozornění s poučením provozovateli stacionárního zdroje 
podle §17 odst.2  zákona o ochraně ovzduší. 

3) Nebyla provedena žádná kontrola přímo v obydlí provozovatele stacionárního zdroje 
podle § 17 odst. 2  zákona o ochraně ovzduší. 

4) Nebyla uložena žádná pokuta na základě provedených kontrol podle § 17 odst.  zákona 
o ochraně ovzduší. 

5) Nebyly dosud prováděny. 

tel.: 318 822 742   linka 236 
e-mail: englova@mesto-sedlcany.cz 



6) Orgán ochrany ovzduší zatím nevyužil možnosti vyžádat si od provozovatele 
stacionárního zdroje informace o jeho provozu podle § 17 odst. 1 písm. d)  zákona o 
ochraně ovzduší. 
 

 
 
Požadované sdělení Vám bude odesláno na Vaši uvedenou adresu. Odpověď na Vaši žádost 
bude zveřejněna dle platných předpisů též na internetových stránkách města www.mesto-
sedlcany.cz, čímž bude umožněn dálkový přístup k této informaci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           Simona Engl ová 
                                                                                referent Odboru životního prostředí 
 oprávněná úřední osoba   
 
 
            
Obdrží: Adresát 
 
 


