
httpsZ//mail.muuo.cZ/webmáil/O1d/ 

Žádost inf r 
' n ˇ. 1 Sb. 

Odesílatel: 14.06.17 11:56 
Příjemce: podatelna@muuo.cZ 

Žádost O informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
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Mesto Ust' nad Orhc' Qorućeriìl1n4ąO620L'šı12;OO;43 
c.j.zMuuo/19192/2017/Žm 
'SÍYI 2 přílohy: O llstpřílohz O 
oruh příloh 
ŠPIS. Znak Skarı. znak/'lhůta 

lll Il I llllllllllllll lllll V Praze dne 14. 6. 2017 '~'-'“-~'f-`1“192%*-' 

Sychrova ulice 16 

552 24 úsn' nad orııøí 

ve smyslu Zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o Zpřístupnění 
následujících informaci: 

1. Došlo již ve vašem městě nebo správním obvodu k uplatnění mechanismu podle § 17 odst. 2 Zákona 
č. 201/2012 Sb., O ochraně ovzduší, tedy k provedení kontroly spalovacího stacionárního Zdroje, jeho 
příslušenství nebo používaných paliv v rodinném domě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci? 

2. Pokud je odpověd' na pn/ní otázku kladná, O kolik případů se jednalo? 

3. Jaké byly výsledky učiněných kontrol? Byly zjištěné nějaké nedostatky a případně učíněny kroky ke 
Zjednání nápravy? 

O informace žádám pro účely mé diplomové práce na téma ochrany ovzduší. 

Ve smyslu § 17 odst. 2 Zákona Č. 106/1999 Sb. žádám O potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, 
budou-li účtovány. Informace žádám poskytnout v elektronické podobě a Zaslat na níže uvedenou 
e-mailovou adresu. Za poskytnutí informací předem děkuji. 

S pozdravem, 

14.06.1712:00
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Městský úřad Ústí nad Orlicí 
Odbor životního prostředí 

Vaše č.J.“ Naše Č.J.. MUUO/19192/2017/ŽP/Vel Vyřızuje. Lenka \/elınská 
Zn dne cflflıø xpxau Žvzss 1584/2017 Tøız 485 514 263 

POČ íıstüı 1 Evmaılz veíınska@muuo.cZ 
E\/.Č Poć. příł0h` O Datum: 199 6. 2017 

Poć IIS. př; O Místo: Usti nad Orlıci 

informace podle Zákona č.106/1999 Sb. 

K Vaší žádosti O poskytnutí údajů podle Zákona Č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, 
sděluji následující. 

Městský úřad, odbor životního prostředí, doposud neprovedl kontrolu spalovacího stacionárního zdroje 
v rodinném domě či stavbě pro rodinnou rekreaci ve smyslu § 17 odst. 2 Zákona cˇ‹201/2012 5b,, o 

ochraně Ovzduší. 
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Mgr. Tomáš Kopecký 
vedoucí Odboru 

Lenka Velínska 
‹ v oprávněná urední 

adresa; svnhvøva 16, 562 24 um nad Ovhçá ıcz 00279678 Dıčz cZOO279ó7ó hankøvniflpøjenčz 
tel.: +420 465 514 111 email: podate|na@muuO CZ KB Usti nad OrIıcí,čú 119420611/0100 
fax: +420 465 525 563 web: http://www.ustinadorlıcrcz ID datové schránky: bxcbwmg


