Městský úřad Uherské Hradiště
Tajemník

Kontroly podle § 17 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší
Žádost o informace:
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 odpověď 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?“

Odpověď:
Vážený pane,
níže Vám sděluji požadované informace k přijímání podnětů ke kontrole a provádění kontrol zdejším
úřadem podle § 17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:

1. Za 1 pololetí 2017 byly doručeny celkem 4 podněty k prošetření lokálních topenišť (v rodinných
domech).
2. Před zasláním upozornění nejprve zjišťujeme, zda se jedná o tepelný zdroj podléhající povinnosti
provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu spalovacího zdroje. Pokud ano, tak
požadujeme předložení výše uvedeného dokladu a na základě tohoto dále postupujeme při řešení
daného podnětu. (za I. pololetí 2017 šlo o 2 podněty).
Pokud daný zdroj nepodléhá kontrolní povinnosti, tak zasíláme upozornění na dodržování povinností
dle zákona o ochraně ovzduší. (za I. pololetí 2017 šlo také o 2 podněty.)
3. Vynucená kontrola přímo dle § 17, zákona 201/2012 Sb., zatím prováděna nebyla, provozovatelé měli
snahu o nápravu daného stavu a ochotně spolupracovali na doporučených opatřeních.
4. Zatím nebyly uloženy žádné pokuty.
5. Viz bod 3.
6. Pokud se jedná o výše uvedený doklad o provedení kontroly technického stavu spalovacího zdroje, tak
tento doklad vyžadujeme vždy (pokud daný zdroj podléhá kontrolní povinnosti). 2 x za I. pololetí 2017.
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