
Informace o doručené žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Informace poskytla: 28.07.2017, Mgr. Bronislava Bartoňová, referent odboru životního 
prostředí 

Zveřejněno dne: 31.07.2017 

 
Předmět žádosti: 
Žadatel se obrátil na město Rýmařov, jako příslušný povinný subjekt dle zák. č. 106/1999 Sb. 
o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací: 
 

1) Kolik podnětů k provedení kontroly podle § 17 odst. 2 OchOvzd obdrželo Město 
Rýmařov? 

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? 

 
 
 
Poskytnuté informace: 
 

1) Městský úřad Rýmařov, odbor životního prostředí, obdržel jeden podnět k provedení 

kontroly podle § 17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ovzduší); 

2) V jednom případě bylo zasláno upozornění s poučením podle § 17 odst. 2 zákona 

o ochraně ovzduší; 

3) Přímo v obydlí provozovatele stacionárního zdroje, tzn. v rodinném domě, v bytě 

nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci nebyla provedena žádná kontrola podle § 17 

odst. 2 zákona o ochraně ovzduší; 

4) Nebyly uloženy žádné pokuty; 

5) viz bod 3); 

6) Provozovatelům stacionárních zdrojů byly zaslány dvě žádosti o informace o provozu 

stacionárního zdroje a jeho emisích podle § 17 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně 

ovzduší. 

 

Povinný subjekt vyhověl žádosti v plném rozsahu zasláním požadovaných informací. 


