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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 91805/2015/KHEJ
spisový znak: KHEJ 91105/2015/kakr/3

datum: 16.12.2015

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 09. 12. 2015 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 09. 12. 2015, v níž se domáháte poskytnutí následujících informací:
seznam fungujících stanic měření emisí, jejichž jste zřizovatelem podle Zákona č. 56/2001Sb a jeho novely č. 239/2013 Sb.
§ 80 odst. 4 písm. k) ve znění pozdějších předpisů a to v rozsahu uděleného oprávnění podle § 65 uvedeného zákona,
minimálně však v rozsahu uvedeném pod písmeny a), b) c) d) a f):
a)

obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, jedná-li se o právnickou osobu, nebo jméno, příjmení, obchodní firmu, jde-li

o podnikatele, místo trvalého pobytu a identifikační číslo jedná-li se o fyzickou osobu, tzn. provozovatele stanice měření emisí
b)

typ stanice měření emisí, tzn. zážehové, zážehové/ LPG/CNG, vznětové, vznětové/LPG, CNG

c)

typy a značky vozidel, u nichž je stanice měření emisí oprávněna provádět měření emisí, tzn. rozsah oprávnění

d)

místo, kde je stanice měření emisí provozována

f)

rozsah provádění měření emisí.

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
Krajský úřad Jihočeského kraje není, ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., v platném znění, zřizovatelem stanic měření emisí. Tím
jsou podle platné právní úpravy, dané §§ 63 – 66 zákona č. 56/2001 Sb., obce s rozšířenou působností, které při splnění
zákonných podmínek rozhodují o povolení provozovat stanice měření emisí na základě žádosti. Z tohoto důvodu Krajský úřad
Jihočeského kraje nevede seznamy těchto povolených a fungujících stanic měření emisí.
S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
vedoucí Odboru kancelář hejtmana
- podepsáno elektronicky –
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