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Litoměřice 02.08.2017 

 

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ze dne 27.07.2017 

Vážený pane, 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím (dále jen „zákon“), doručené na Městský úřad Litoměřice elektronicky 

dne 27.7.2017, Vám sdělujeme:  

Požadované informace: 

1) Kolik podnětů k provedení kontroly podle § 17 odst. 2 OchOvzd u Vás, jako příslušné 

obce s rozšířenou působností, bylo podáno? 

2) V kolika případech bylo provozovateli stacionárního zdroje zasláno upozornění 

s poučením podle § 17 odst. 2 OchOvzd? 

3) V kolika případech byla provedena kontrola přímo v obydlí provozovatele 

stacionárního zdroje podle § 17 odst. 2 OchOvzd? 

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

přestupků uvedených v § 23 OchOvzd na základě provedených kontrol podle § 17 odst. 

2 OchOvzd? 

5) Jakým způsobem reálně probíhají kontroly přímo v domácnostech prováděné na 

základě § 17 odst. 2 OchOvzd? (Pokud je odpověď na otázku č. 3 alespoň jeden případ.) 

6) Kolikrát orgán ochrany ovzduší využil možnosti vyžádat si od provozovatele 

stacionárního zdroje informace o jeho provozu podle § 17 odst. 1 písm. d) OchOvzd? 

Všechny výše uvedené otázky se vztahují k období od 1. 1. 2017 do data podání žádosti. 
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Poskytnuté informace: 

1) Byly podány dva podněty. 

2) Bylo zasláno 0 upozornění. 

3) Bylo provedeno 0 kontrol. 

4) Byla uložena jedna pokuta ve výši 2 000 Kč na základě § 23 odst. 1 písm. a). 

5) Kontroly neproběhly. 

6) Bylo vyžádáno celkem šestkrát. 

S pozdravem 

                                                                                     Bc. Martina Skoková 

                                                                  vedoucí odboru Kancelář starosty a tajemníka  

                                                                                         MěÚ Litoměřice 


