Zadost o poskytnuti informace ve smyslu zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pnstupu
k informacim, ve zneni pozdejsich predpisu
Identifikace zadatele

Datum: 7. 8. 2019

Pfijimani podnetu podle § 17 zakona c. 201/2012 Sb., o ochrane ovzdusi, ve zneni
pozdejsich predpisu
Vazeni,
od 1. 1. 2017 mohou obecni urady obci s rozsirenou pusobnosti podle zakona c. 201/2012 Sb., o ochrane ovzdusi,
provadet kontroly stacionarnich zdroju primo v domacnostech fyzickych osob nepodnikajicich.
Danou problematikou se jiz leta zabyvam, a to v ramci Projektu Emise a v ramci sveho vyzkumu na Pravnicke
fakulte Univerzity Palackeho v Olomouci. V soucasnosti realizuji 2. kolo dotaznikoveho setreni, jehoz ucelem je
zjistit, jak obce vyuzivaji sve pravomoci, odhalit slaba mista zakonne upravy a navrhnout jeji mozna vylepseni.
Timto Vas zdvofile zadam o pisemne zodpovezeni nasledujicich otazek, a to za obdobi od 1. 9. 2017 do 31. 5.
2018. Pokud neni uvedeno jinak, odkazuji vsechny otazky na zakon c. 201/2012 Sb., o ochrane ovzdusi, v platnem
zneni.
1) Kolik podnetu tykajicich se porusovani povinnosti provozovatelu stacionarniho zdroje podle § 17 u vas
bylo podano?
2) V kolika pripadech jste si vyzadali informace o provozu stacionarniho zdroje a jeho emisich podle § 17
odst. 1 pism. d)?
3) V kolika pripadech jste si vyzadali doklad o provedeni kontroly podle § 17 odst. 1 pism. h)?
4) V kolika pripadech bylo provozovateli stacionarniho zdroje zaslano upozorneni s poucenim podle § 17
odst. 2?
5) V kolika pripadech byla provedena kontrola primo v obydli provozovatele stacionarniho zdroje podle § 17
odst. 2?
a.

V kolika pripadech byla kontrola ohlasena predem? V techto pripadech prosim o poskytnuti
anonymizovane verze ohlaseni kontroly provozovateli.

b. Ve vsech pripadech provedenych kontrol prosim o poskytnuti anonymizovane verze protokolu o
kontrole ve smyslu § 9 pism. f) a § 12 zakona c. 255/2012 Sb., o kontrole, ve zneni pozdejsich
predpisu, a to jednotlive ke kazde provedene kontrole.
6) Kolik bylo ulozeno pokut, v jake vysi (jednotlive) a na zaklade jakych skutkovych podstat prestupku
uvedenych v § 23?
Zdvofile zadam o zaslani odpovedi, prip. dalsich zadanych dokumentu, vyhradne prostrednictvim datove
schrankv (ID:
.
Dekuji Yam za ochotu a vstricnost pri vyrizovani teto zadosti.
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Upraveno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a
zákonem o zpracování osobních údajů.

