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Městský úřad Litoměřice 

Kancelář starosty a tajemníka 

Vaše značka:   

Ze dne: 07.08.2019  

 

 

č. j.: MULTM/0053427/19/KST/ECh   

Sp. zn.:    

    

Vyřizuje: Mgr. Jana Vavrušková   

Telefon: +420 416 916 107   

Fax: +420 416 916 211   

E-mail: jana.vavruskova@litomerice.cz  

 

Litoměřice 12.08.2019 

Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Vážený pane, 

 

dne 7.8.2019 byla na Městský úřad Litoměřice doručena Vaše žádost podaná dle zákona  

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o informacích“), týkající se poskytnutí následujících informací: 
 

„Tímto Vás zdvořile žádám o písemné zodpovězení následujících otázek, a to za období 

od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018. Pokud není uvedeno jinak, odkazují všechny otázky na zákon 

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.  

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?“ 

 

K tomuto uvádíme: 

Ad 1) Za toto období byly podány tři podněty. 

Ad 2) Informace byla vyžádána v jednom případě. 

Ad 3) Doklad o provedení kontroly byl vyžádán v jednom případě. 
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Ad 4) Žádné upozornění s poučením nebylo v tomto období zasláno 

Ad 5) V předmětném období nebyla provedena žádná kontrola v obydlí provozovatele. 

Ad a. Vzhledem k neprovedení kontroly nebylo nutné předem kontrolu ohlašovat. 

 Ad b. Viz odpověď na bod 5), protokoly tudíž nebyly vyhotoveny. 

Ad 6) Za předmětné období byly uloženy tři pokuty. Všechny na základě skutkové podstaty 

uvedené v § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Pokuty byly uloženy 

v částkách 2.000,- Kč, 5.000,- Kč a 5.000,- Kč. 

 

S pozdravem 

 Mgr. Jana Vavrušková 

 Kancelář starosty a tajemníka, právní úsek 

 MěÚ Litoměřice 

 

 

 


