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Městský ú řad Náchod 

Kancelář tajemníka 
Palachova 1303, 547 01 Náchod  
 
Vaše Čj.:       
Ze dne :  26.07.2017  
 
Sp.zn.:  KS2009/2017/KT 
Čj.(Če.): MUNAC49124/2017/KT 
Vyřizuje:  Ing. Eva Bauerová  
Tel./mobil: 491 405 419 
E-mail:   e.bauerova@mestonachod.cz 
 
 
Datum:  03.08.2017 
 
 
Poskytnutí informace  o kontrolách dle zákona o och raně ovzduší 
 
Dobrý den, 

dne 27.07.2017 obdrželo město Náchod do datové schránky Vaši žádost o informace datovanou dnem 
26.07.2017, která se týkala kontrol dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.   

Podklady pro poskytnutí požadovaných informací připravil Odbor životního prostředí Městského úřadu 
Náchod, do jehož kompetence daná problematika dle organizačního řádu Městského úřadu Náchod 
spadá. 

Níže pro přehlednost uvádíme kurzívou znění Vašich otázek a k nim tučně odpovědi - informace 
vztahující se k období od 01.01.2017 dodnes: 
   

1) Kolik podnětů k provedení kontroly podle § 17 odst. 2 OchOvzd u Vás, jako příslušné obce 
s rozšířenou působností, bylo podáno? Byly podány 3 stížnosti na obt ěžování kou řem ze 
stacionárních zdroj ů znečišt ění. 

2) V kolika případech bylo provozovateli stacionárního zdroje zasláno upozornění s poučením podle 
§ 17 odst. 2 OchOvzd? Ve všech 3 p řípadech bylo dot čeným provozovatel ům stacionárních 
zdroj ů znečišťování p ři podání vysv ětlení sd ěleno upozorn ění s pou čením.  

3) V kolika případech byla provedena kontrola přímo v obydlí provozovatele stacionárního zdroje 
podle § 17 odst. 2 OchOvzd? V žádném.  

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? Žádná . 

5) Jakým způsobem reálně probíhají kontroly přímo v domácnostech prováděné na základě § 17 
odst. 2 OchOvzd? (Pokud je odpověď na otázku č. 3 alespoň jeden případ.) Viz odpov ěď na 
otázku č. 3) a 4). 

6) Kolikrát orgán ochrany ovzduší využil možnosti vyžádat si od provozovatele stacionárního zdroje 
informace o jeho provozu podle § 17 odst. 1 písm. d) OchOvzd? 3x. 

 
Dle Vašeho požadavku zasíláme požadované informace do Vaší datové schránky. 

S pozdravem  

 
Mgr. Hana Mílová 
tajemnice 
 
 
 
Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 1/0/0 
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