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Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. 
  
 K vaší žádosti, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, podáváme 
následující informace na vámi zaslané dotazy:   
 

1) Kolik podnětů k provedení kontroly podle § 17 odst. 2, zák. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále 
jen: „zák. o ochraně ovzduší“ u Vás, jako příslušné obce s rozšířenou působností, bylo podáno? 
0 
 

2) V kolika případech bylo provozovateli stacionárního zdroje zasláno upozornění s poučením podle § 
17 odst. 2, zák. o ochraně ovzduší? 
0 
 

3) V kolika případech byla provedena kontrola přímo v obydlí provozovatele stacionárního zdroje podle 
§ 17 odst. 2, zák. o ochraně ovzduší? 
0 
 

4) Kolik bylo uloženo pokut, v jaké výši (jednotlivě) a na základě jakých skutkových podstat přestupků 
uvedených v § 23, zák. o ochraně ovzduší, na základě provedených kontrol podle § 17 odst. 2,  zák. 
o ochraně ovzduší? 
0 
 

5) Jakým způsobem reálně probíhají kontroly přímo v domácnostech prováděné na základě § 17 odst. 
2, zák. o ochraně ovzduší? (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), zák. o ochraně ovzduší? 
0 

 
 
 

otisk úředního razítka 
 
 
 

oprávněná úřední osoba 

Ilona  Tučímová v.r. 

odborný referent na úseku ochrany ovzduší 
 
Odesláno: 
Adresát – IDDS 
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