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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, panu  

Dne 6.10.2014 jsme pod č.j. MMPr/118544/2014 zaevidovali Vaši výše uvedenou žádost, v níž zejména 

uvádíte cit.: 

„Podle údajů databáze EMEP (European Monitoring Evaluation Programme) emitovala Teplárna Přerov 199 

kg rtuti za rok 2012. Nikde na stránkách Magistrátu mP jsem tento údaj nenašel. Protože je rtuť velmi 

škodlivým prvkem pro člověka a to v tomto případě vdechováním par vypuštěných Teplárnou Přerov, žádám 

o poskytnutí informace v souladu s výše uvedeným zákonem a to v rozsahu: 

1. Kde na webových stránkách Magistrátu mP najde občan informaci o množství rtuti v ovzduší Přerova. 

2. V případě, že tento údaj na webu Magistrátu mP není, tak proč. 

3. Co dělá Magistrát mP pro to, aby Teplárna Přerov minimalizovala emise rtuti do ovzduší.“ 

 

Odpověď. 

1. Nikde, nicméně právě se připravuje propojení z webu města na další  webové stránky orgánů a 

organizací, mezi nimiž bude i propojení na IRZ (integrovaný registr znečišťování), kde jsou údaje o 

produkci vybraných látek veřejně přístupné. 

2. Žádná taková zákonná povinnost není, Magistrát města Přerova není správcem těchto údajů, viz bod 

výše. 

3. Ochrana ovzduší se v České republice řídí zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. V tomto zákoně 

jsou podrobně definovány kompetence jednotlivých orgánů ochrany ovzduší a také povinnosti 

provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší. Magistrát města Přerova není kompetentním orgánem 

v uvedené věci. Váš dotaz byl,  poskytnut Dalkii  Česká republika, a.s., Teplárna Přerov, abychom Vám, 

v součinnosti s nimi, zcela objasnili Vámi dotazovanou problematiku. Proto si prosím přečtěte přiložený 

text, který zevrubně informuje o předmětu Vašeho zájmu – rtuti v Teplárně Přerov. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Jaroslav Čagánek 
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Příloha: 

- Text – rtuť v Dalkii  Česká republika, a.s., Teplárna Přerov 
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