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Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Městský úřad Sedlčany, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán veřejné 
správy z hlediska ochrany ovzduší podle zákona č. 201/2015, o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších zákonů, (dále jen zákon o ovzduší ), na základě žádosti o poskytnutí informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb. od pana XXXXXXXX, nar. XXXXXXX, trvale bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sděluje následující: 
 
V období od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 nebyly podány žádné podněty, nebyly vyžádány žádné 
informace o provozu stacionárního zdroje, nebyl vyžádán žádný doklad o provedení kontroly, 
nebylo zasláno žádné upozornění provozovateli stacionárního zdroje ani nebyla provedena 
kontrola přímo v obydlí provozovatele stacionárního zdroje, podle § 17 zákona o ochraně 
ovzduší.  

 
Odůvodnění: 

 
Městský úřad Sedlčany, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán veřejné 
správy z hlediska ochrany ovzduší podle zákona o ovzduší, obdržel žádost ze dne 12. 8. 2019, 
kterou podal pan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
ve věci žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
Žádá o zodpovězení následujících otázek, a to za období od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018: 

  

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?  

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?  

 

 
 
 
 
 

Ing. Stanislav Dvořák 
referent odboru životního prostředí 

 


