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Informace  

 

Magistrát města Havířova, odbor životního prostření, obdržel dne 26.07.2017 žádost o informaci dle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to 

z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Jedná se o sdělení těchto informací: 

 

Dne 01.01.2017 nabyla účinnost novela zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší č. 369/2016 Sb., 

která změnila znění § 17 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší.  

 

1. Kolik podnětů k provedení kontroly podle § 17 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší obdrželo 

Statutární město Havířov? 

Odpověď: K dnešnímu dni 07.08.2017 odbor životního prostřední obdržel celkem 5 podnětů. 

 

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

§ 17 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší? 

Odpověď: V 5 případech (tzn. na všechny obdržené podněty) jsme zaslali dopis s upozorněním na 

dodržování povinností dle zákona o ochraně ovzduší.  

 

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

podle § 17 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší? 

Odpověď: V 0 případech. Ve všech případech postačilo pouze upozornění. Stížnost se již 

neopakovala. 

 

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

přestupků uvedených v § 23 zákona o ochraně ovzduší na základě provedených kontrol podle § 17 

odst. 2 zákona o ochraně ovzduší? 

Odpověď: Bylo uloženo 0 pokut. 

 

 

5. Jakým způsobem reálně probíhají kontroly přímo v domácnostech prováděné na základě § 17 

odst. 2 zákona o ochraně ovzduší? (Pokud je odpověď na otázku č. 3 alespoň jeden případ.) 

Odpověď: U odpovědi na otázku č. 3 – bylo odpovězeno 0 případů. 
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6. Kolikrát orgán ochrany ovzduší využil možnosti vyžádat si od provozovatele stacionárního 

zdroje informace o jeho provozu podle § 17 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší? 

Odpověď: V 0 případech. Jelikož se stížnosti již neopakovaly.  

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana Návratová 

vedoucí odboru životního prostředí 

 

 

 


