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Městský úřad Mnichovo Hradiště 
Odbor životního prostředí 

Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště 
 

Číslo jednací: MH–ŽP/11248/2019/Vjp Vaše zn./Č.j.:  

JID: 26832/2019/MH Ze dne :  

Vyřizuje: Ing. Petr Vojtek   

Telefon: 326 776 742   

E-mail: petr.vojtek@mnhradiste.cz  Mnichovo Hradiště 20.8.2019 
 
 

 
 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů 

 
Městský úřad  Mnichovo Hradiště, Odbor životního prostředí jako orgán ochrany ovzduší podle § 27 odst. 1 
písm. f) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů a jako místně 
příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), obdržel dne 8.8.2019 žádost .......................................trvale 
bytem............................................, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
o 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 Vaší žádosti Vám sdělujeme následující: 
1)  Za výše uvedené období správní orgán přijal jednu stížnost. 

2) Za výše uvedené období si správní orgán nevyžádal žádné informace o provozu stacionárního zdroje. 

3) Za výše uvedené období si správní orgán nevyžádal žádné informace o provedení kontroly. 

4) Za výše uvedené období bylo zasláno jedno upozornění s poučením. 

5) Za výše uvedené období nebyla provedena žádná kontrola. 

a) Za výše uvedené období v žádném přpadě. 

b) Vzhledem k tomu, že nebyla provedena žádná kontrola, správní orgán nemůže poskytnout protokoly 
o kontrole. 
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6) Za výše uvedené období nebyla uložena žádná pokuta. 

V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí bude 
poskytnutá informace zveřejněna také na webových stránkách Města Mnichovo Hradiště 
(http://www.mnhradiste.cz/) 
 
 
 
otisk razítka 
 
elektronicky podepsáno 
 
Ing. Petr Vojtek 
ved. Odboru životního prostředí 
oprávněná úřední osoba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doručí se: 
..................................................................... 


