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Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane,
dne 27. února 2020 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“). V obsahu
Vaší žádosti žádáte o informace týkající se oprávnění obcí s rozšířenou působností provádět kontroly
stacionárních zdrojů přímo v domácnostech fyzických osob nepodnikajících a to za období od
01.09.2017 do 31.05.2018:
1. Kolik podnětů týkajících se 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.
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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?
Informace požadujete poskytnout v elektronické formě.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme a
sdělujeme:
Ad1) Bylo podáno 9 podnětů.
Ad2) V žádném případě.
Ad3) Doklad o provedení kontroly byl vyžádán v 5 případech.
Ad4) V jednom případě bylo zasláno upozornění.
Ad5) V žádném případě nebyla provedena kontrola přímo v obydlí.
a) 0
b) 0
Ad6) Nebyla uložena žádná pokuta.
Informace byla poskytnuta na základě podkladů předložených věcně příslušným odborem Úřadu MČ
Praha 7.
Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem

Rozdělovník:
1.
2. ÚKAS- do spisového materiálu SZ MČ P7 074318/2020.
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