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Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
č. 03/2019 
Č.j.: MJ/04064/2019/OŽP 
 MJ/04063/2019/OSÚaÚP 

  
 
Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 
 
Dne 22.01.2019 obdržel Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí a Odbor stavebního 
úřadu a územního plánování žádost o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o informacích“). 

 
 
Žádost o sdělení: 
 

 Obsah žádosti/dotazu 
 

 Informace k šetření naší stížnosti na Slezské kamenolomy a.s. provoz Mikulovice  
 

 Informace, jak dopadlo vyšetřování v provozovně 
 

 Informace jaké bylo další řešení Vašeho odboru, úřadu 
 

 Informace, jaká byl provedena protihluková opatření v provozovně, protože se podmínky, 
na které si stěžujeme, nijak nezměnily a problémy jsou stále aktuální 

 
 Informace, jaká byla popřípadě udělena sankce nebo pokuta provozovně 

 
 
  
 
 

Způsob poskytnutí informací: 

a) Zaslat na adresu 
b) Zaslat na e-mailovou adresu 
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K žádosti bylo sděleno: 
 
Poskytnutí informace Odborem životního prostředí: 
Sps. Zn.: MJ/04064/2019/04 
Č.j. MJ/06659/2019  

Městskému úřadu Jeseník, odboru životního prostředí (dále jen „úřad“), byla doručena Vaše žádost 
o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. 

K Vaší žádosti o informace k šetření Vaší stížnosti na Slezské kamenolomy a.s. provoz Mikulovice, 
informace, jak dopadlo vyšetřování v provozovně, a informace, jaké bylo další řešení našeho odboru, 
úřadu, sdělujeme následující: 

 Ačkoli z Vaší žádosti není patrné, jaké konkrétní stížnosti se žádost týká, úřad se domnívá, že 
je zde míněn podnět ze dne 2. 7. 2018, doručený úřadu dne 2. 7. 2018, týkající se mj. 
nadměrné prašnosti pocházející z činnosti provozovny společnosti Slezské kamenolomy a.s., 
IČ 29243661, na adrese Hlavní 4, 790 84 Mikulovice (dále jen „provozovna“). Úřad se 
podnětem zabýval a neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední. Úřad v návaznosti na 
Váš podnět neprováděl v provozovně žádné vyšetřování; ostatně vyšetřování coby úsek 
trestního stíhání konají zpravidla útvary Policie České republiky, především však na základě 
zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), nikoli však orgány na úseku 
ochrany ovzduší, které postupují na základě zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, resp. zákona 
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 

 Úřad, coby příslušný orgán státní správy v ochraně ovzduší, řeší věc čistě v rámci kompetencí 
daných účinnou právní úpravou v oblasti ochrany ovzduší. Úřad, coby obecní úřad obce 
s rozšířenou působností, vydává, na základě ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), závazné stanovisko 
k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje znečišťování ovzduší 
neuvedeného v příloze č. 2 zákona podle jiného právního předpisu (např. zákon č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění 
pozdějších předpisů). V zákoně je tedy přesně specifikováno, v jakých případech úřad závazné 
stanovisko vydává. Úřad může v závazném stanovisku stanovit pro umístění, provedení či 
používání stavby stacionárního zdroje znečišťování ovzduší podmínky. Závazné stanovisko 
není samostatným rozhodnutím, obsah závazného stanoviska je však závazný pro výrokovou 
část rozhodnutí správního orgánu. 

 Úřad ke dni poskytnutí této informace nevydal v souvislosti s provozovnou žádné závazné 
stanovisko k umístění, provedení a/nebo užívání stavby stacionárního zdroje znečišťování 
ovzduší neuvedeného v příloze č. 2 zákona, ani není úřadu podána žádost o jeho vydání. 

 K Vaší žádosti o informace, jaká byla provedena protihluková opatření v provozovně, 
sdělujeme, že požadované informace se nevztahují k působnosti Městského úřadu Jeseník, 
odboru životního prostředí. 

 K Vaší žádosti o informace, jaká byla popřípadě udělena sankce, nebo pokuta provozovně, 
sdělujeme, že Městským úřadem Jeseník, odborem životního prostředí, nebyla v návaznosti 
na Váš podnět provozovně, resp. jejímu provozovateli udělena žádná sankce nebo pokuta. 
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Poskytnutí informace Odborem stavebního úřadu a územního plánování 
Sps. Zn.: MJ/04063/2019/04 
Č.j. MJ/06233/2019  

MěÚ Jeseník, Odbor stavebního úřadu a územního plánování, jako povinný subjekt obdržel žádost 
o poskytnutí informace informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Stavební úřad v rámci své působnosti k podané žádosti sděluje: 

 dne 29.08.2018 podala E. H. žádost o informaci a náhled do správního spisu týkající se 
provozovny společnosti Slezské kamenolomy a.s. v Mikulovicích. Na tuto žádost bylo E. H. 
odpovězeno dne 18.10.2018 sdělením sp. zn. MJ/49976/2018 č.j.  dokumentu 
MJ/54993/2018/OSUUP/Ve.  Žádná další stížnost E. H. a V. H. nebyla stavebnímu úřadu 
doručena 

 o výsledku státního dozoru a kontrolních prohlídek v souladu s § 171 odst. 1a § 133 stavebního 
zákona (prohlídka ze dne 08.06.2018 a 25.09.2018) byla E. H. informována výše uvedeným 
sdělením 

 stavební úřad na základě zjištění v provozovně Slezské kamenolomy a.s. v Mikulovicích vyzval 
dne 16.10.2018 vlastníka objektu Slezské kamenolomy a.s. v souladu s § 134 odst. 2 stavebního 
zákona ke zjednání nápravy a v souladu s § 134 odst. 5 stavebního zákona k bezodkladnému 
ukončení nepovoleného způsobu užívání objektů. Zároveň v souladu s § 129 odst. 2 stavebního 
zákona zahájil stavební úřad řízení o odstranění nepovolených stavebních úprav haly v areálu 
provozovny společnosti 

 kontrola splnění výzvy ze dne 16.10.2018 byla provedena v průběhu měsíce února 2019. Na 
základě výsledků kontroly v rámci státního dohledu a kontrolní prohlídky bude stavební úřad 
postupovat v souladu se stavebním zákonem 

 ochrana veřejného zdraví před hlukem a vibracemi ve smyslu § 30 zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o  změněn některých souvisejících zákonů je předmětem státního 
zdravotního dozoru prováděného orgánem ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická 
stanice Olomouckého kraje) 

 pokuta za jištěné přestupky nebyla prozatím vlastníkovi objektu stavebním úřadem udělena. 

 

Z poskytnuté informace Vám neúčtujeme žádné poplatky. 

 
 
 
 
Městský úřad Jeseník 
Útvar tajemníka 
Masarykovo nám. 1/167 
790 01 Jeseník 


