
 

Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

Informace o aplikaci ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

 

„Žádost o informace týkajících se aplikace ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o 

ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „OchOvzd“), a to konkrétně zodpovězení následujících 

otázek: 

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 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?“ 

K požadovanému povinný subjekt sděluje: 

Ad 1) 

Za období od 1. 1. 2017 do 27. 7. 2017 bylo podáno 7 podnětů na Odbor ochrany životního prostředí 

Magistrátu města České Budějovice (dále jen „odbor OŽP“). 

Ad 2) 

Ve třech případech byli provozovatelé písemně upozorněni na povinnosti provozovatelů 

stacionárních zdrojů: po neohlášeném místním šetření následovalo předvolání k vysvětlení 

právničkou odboru a v rámci projednání podnětu byl provozovatel poučen v souladu s § 17 odst. 2 

OchOvzd – sepsán Záznam. 

Ad 3)  

V 1 případě byla provedena kontrola přímo v obydlí provozovatele. 

Ad4) 

Pokuta nebyla uložena žádná. 

Ad 5) 

Po předložení služebního průkazu nás provozovatel stacionárního zdroje zavede k předmětnému 

zdroji, jeho příslušenství a používaným palivům. 

Ad 6) 

Orgán ochrany využil 3x možnosti vyžádat si informace o provozu zdroje znečišťování ovzduší. 

 


