
Magistrát města Přerova 
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

Oddělení ochrany životního prostředí 

a památkové péče 

 

Bratrská 34 

750 11 Přerov 2 

 

pracoviště: Bratrská 34 

tel.: +420 581 268 111 – ústředna 

fax: +420 581 268 279 

www.prerov.eu 

 

  pan 

Luděk Plachký 

Ostrožná 209/6 

746 01 Opava 

obdrží dle žádosti datovou schránkou 

xkshcgm 

 

Váš dopis čj./Ze dne 

-/07.08.2019 

Spis. zn.: MMPr/179612/2019/STAV/ZP/Ča 

Č. j.: MMPr/179612/2017/STAV/ZP/Ča 

Sp. sk. zn.: 245.6 S/5 

Vyřizuje: 

Ing. Jaroslav Čagánek 

Tel.: 581 268 236 

Přerov 

09.08.2019 

E-mail: jaroslav.caganek@prerov.eu 

Zpřístupnění informací 

ve smyslu zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím. 

 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako věcně a místně 

příslušný orgán ochrany ovzduší, dle ust. § 27, odst. 1, písm. f), zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 

ovzduší, obdržel dne 07.08.2019 Vaši žádost ve smyslu zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu 

k informacím. 

 

V žádosti uvádíte, že se problematikou kontrol stacionárních zdrojů prováděnou obecními úřady 

obcí s rozšířenou působností podle zákona č. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, již léta zabýváte, a 

to v rámci Projektu Emise a v rámci svého výzkumu na Právnické fakultě Univerzity Palackého v 

Olomouci. V současnosti realizujete 2. kolo dotazníkového šetření.  

K téže problematice jsme Vám již poskytli Vámi vyžádanou informaci v roce 2017. 

 

V dopise mj. uvádíte tyto dotazy: 

(Žádáte o zodpovězení následujících otázek, a to za období od 1.9.2019 do 31.5.2018.) 

 

1. Kolik podnětů týkajících se porušování povinností provozovatelů stacionárního zdroje podle 

§ 17 u vás bylo podáno? 

2. V kolika případech jste si vyžádali informace o provozu stacionárního zdroje a jeho emisích 

podle § 17 odst. 1 písm. d)? 

3. V kolika případech jste si vyžádali doklad o provedení kontroly podle § 17 odst. 1 písm. h)? 

4. V kolika případech bylo provozovateli stacionárního zdroje zasláno upozornění s poučením 

podle § 17 odst. 2? 

5. V kolika případech byla provedena kontrola přímo v obydlí provozovatele stacionárního 

zdroje podle § 17 odst. 2? 

a. V kolika případech byla kontrola ohlášena předem? V těchto případech prosím o 

poskytnutí anonymizované verze ohlášení kontroly provozovateli. 



b. Ve všech případech provedených kontrol prosím o poskytnutí anonymizované verze 

protokolu o kontrole ve smyslu § 9 písm. f) a § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a to jednotlivě ke každé provedené kontrole. 

6. Kolik bylo uloženo pokut, v jaké výši (jednotlivě) a na základě jakých skutkových podstat 

přestupků uvedených v § 23? 

 

ODPOVĚDI: 

 

Ad1) 2 

Ad2) 1 

Ad3) 0 

Ad4) 0 

Ad5) 0 

Ad6) 0 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Jaroslav Čagánek 

 referent odboru stavebního úřadu 

a životního prostředí 

 


