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Sdělení požadovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Dne 2.5.2012 byla Magistrátem města Přerova zaevidována pod č.j. 

MMPr/056419/2012/STAV/ZP/ČA Vaše žádost o zaslání údajů, přičemž se odvoláváte na soulad 

žádosti se zákonem č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Požadujete následující údaje cit.: 

1. Všechny důvody, které vedly k instalaci měřícího zařízení spadu prachu v místní části Čekyně. 

2. Jaké náklady si instalace zařízení vyžádala. 

3. Přesný popis místa, kde bylo zařízení instalováno. 

4. S jakými výsledky bylo vyhodnoceno měření za rok 2011. 

5. Zda měření pokračuje i v roce 2012. 

 

Odpověď: 

1. Důvodem pro instalaci zařízení měřícího prašný spad v místní části Čekyně jsou Vaše časté 

stížnosti a dotazy, evidované od roku 2009. 

2. Náklady instalace byly 4 800,- Kč. 

3. Místo je v areálu školky v ulici Jabloňové. 

4. Z Vámi položeného dotazu není jasné, co chcete zjistit. Ve Vašem minulém dotazu 

zaevidovaném Magistrátem města Přerova dne 28.3.2012 pod č.j. MMPr/039973/2012, se tážete 

cit.: „Na základě zákona č. 106/1999Sb o svobodném přístupu k informacím žádám o zaslání 

výsledků měření prašného spadů v Čekyni za rok 2011. Předaná data by měla zobrazovat 

naměřené hodnoty (za hodinu nebo den), v žádném případě by neměla zobrazovat průměry za 

libovolně zvolené období.“ Pokud tedy nyní máte zájem o měsíční údaje prašného spadu, jejichž 

zaslání jste minule nepožadoval, ale přesto Vám k nim byla poskytnuta následující informace 

cit.: „Tyto jsou běžně k dispozici k nahlédnutí na nástěnce Odboru stavebního úřadu a životního 

prostředí, Bratrská 34, dvorní trakt, přízemí, vpravo a jsou průběžně doplňovány dle aktuálních 
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došlých měření v průběhu roku.“, jsou výsledky měření za rok 2011 přiloženy. 

5. Ano. 

 

 

 

S pozdravem 

 
 

Mgr. Miroslava Švástová 

 vedoucí oddělení ochrany životního prostředí 

a památkové péče 

 
 

Příloha dle textu. 

 

Na vědomí: 

- Kancelář primátora, oddělení organizační 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


