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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, panu
Jiřímu Konířovi.
Dne 5.11.2014 jsme pod č.j. MMPr/131212/2014 zaevidovali Vaši výše uvedenou žádost, v níž
zejména uvádíte cit.:
„Žádám informaci, proč Magistrát města Přerova (a to hlavně Odbor ochrany životního prostředí)
nevystupuje za občany města Přerova vůči provozovatelům znečišťování ovzduší, aby je donutil
k minimalizaci emisí a přitom svoji nečinnost svaluje na to, že mu to zákon nedovoluje.“
Na úvod odpovědi si dovolím seznámit Vás, pane Koníři, s některými kompetencemi obecních
úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností tak, jak jsou uvedeny v zákoně o ochraně
ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb., v platném znění, dále jen „zákon“).
Tedy, orgány ochrany ovzduší vykonávající správní činnosti na úseku ochrany ovzduší jsou
definovány v § 27 zákona a mimo již výše uvedené jsou jimi i ministerstvo (ŽP), ministerstvo
zdravotnictví, inspekce, Česká obchodní inspekce, krajské úřady, celní úřady a Ministerstvo
zemědělství. Na tyto úřady je v zákoně v jednotlivých jeho ustanoveních přenesena kompetence za
určité oblasti a určité kategorie zdrojů znečišťování. Pro Vaši informaci zde uvedu, že kompetence
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a obecních úřadů se týkají např. ust. § 11, odst. 3 a 4
týkající se tzv. stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu a stacionárních zdrojů
uvedených v příloze č. 2 k zákonu (týká se územních a stavebních řízení). Obdobně je tomu např. u
§ 16 odst. 4 a 5 (spalování v otevřeném ohništi) či 7, § 22 (opatření ke zjednání nápravy), § 24 (ten
se týká přestupků).
Provozovatelé zdrojů mají zákonem a prováděcími předpisy stanovena určitá pravidla fungování a
pokud je dodržují, nelze po nich z pozice orgánu státní správy požadovat „nápravná opatření“.
Jako orgán územně samosprávného celku využíváme možnosti
- podání podnětu příslušnému orgánu ochrany ovzduší v případě podezření na porušení právních
předpisů nebo v případě obdržení stížností ze strany veřejnosti
- vyjádření příslušnému úřadu v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí v případě
významných záměrů s vlivem na životní prostředí, na které se vztahuje tzv. EIA – posuzování
vlivů na životní prostředí
- vyjádření příslušnému úřadu v rámci procesu IPPC – vydávání integrovaného povolení.

Vážený pane Koníři, pokud budete mít zájem, jsem připraven Vám jakékoli další dotazy
zodpovědět při osobním jednání.
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