
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a 
životního prostředí, poskytl dne 09.08.2017 žadateli tyto informace: 

Požadovaná informace: 

Kolik podnětů k provedení kontroly podle § 17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, bylo na Městský úřad podáno. 

Poskytnutá informace: 

V období od 01.01.2017 do data vyřízení žádosti byly podány dva podněty, z toho jeden na 
dva zdroje. Druhý podnět se týkal dvou zdrojů (kamen na tuhá paliva) bez připojení na 
teplovodní soustavu ÚT.  

Požadovaná informace: 

V kolika případech bylo provozovateli stacionárního zdroje zasláno upozornění s poučením 
podle § 17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

Poskytnutá informace: 

Ve třech případech. 

Požadovaná informace: 

V kolika případech byla provedena kontrola přímo v obydlí provozovatele stacionárního 
zdroje podle § 17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

Poskytnutá informace: 

V jednom případě snaha o neohlášenou kontrolu – bez výsledku. 

Požadovaná informace: 

Kolik bylo uloženo pokut, v jaké výši (jednotlivě) a na základě jakých skutkových podstat 
přestupků uvedených v § 23 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, na základě 
provedených kontrol podle § 17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

Poskytnutá informace: 

Nebyla uložena žádná pokuta.  

Požadovaná informace: 

Jakým způsobem reálně probíhají kontroly přímo v domácnostech prováděné na základě § 
17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.  

Poskytnutá informace: 

Neohlášená kontrola u provozovatelky zdroje (kamen) byla poprvé neúspěšná. Během téhož 
dne byla snaha o kontrolu i za přítomnosti místostarosty příslušné obce opakována, znovu 
však bez výsledku. Kontrolovaná ani na písemné předvolání místostarosty nereagovala, 
domluva tak zatím nebyla možná.  



Požadovaná informace: 

Kolikrát orgán ochrany ovzduší využil možnosti vyžádat si od provozovatele stacionárního 
zdroje informace o jeho provozu podle § 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší. 

Poskytnutá informace: 

Orgán ochrany ovzduší si vyžádal třikrát informace o provozu zdrojů.  

 

 

 

 

 

 

 


