ODBOR MARKETINGU A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
M gr . Dani el Hov ork a, v edoucí odboru
čj.: KUJCK 16219/2011 OMVV/1

datum: 5. 5. 2011

vyřizuje: Mgr.Elena Žemličková

telefon: 386 720 225

Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů

Vážený pane předsedo představenstva,
na Vaší žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 14. 4. 2011, týkající se poskytnutí
této informace ve věci :
Kolik bylo v roce 2010 a 2011 ze strany Krajského úřadu Jihočeského kraje, Odboru životního prostředí
a ze strany ČIZP, OI České Budějovice uloženo sankcí za porušení podmínky integrovaného povolení, která
stanoví povinnost provádět odběry odpadních vod oprávněnou laboratoří a v jaké výši. Zároveň žádáme o
poskytnutí kopií těchto rozhodnutí v listinné nebo elektronické podobě.
Vám sdělujeme toto:
V letech 2010, 2011 byla Krajským úřadem - Jihočeský kraj, Odborem životního prostředí, zemědělství a
lesnictví uložena 1 sankce za Vámi dotazovaný správní delikt. Sankce ve výši 5000,- Kč byla uložena
27.10.2010 za porušení podmínek integrovaného povolení vydaného právnické osobě FEZKO THIERRY a.s.,
Hejdukova 1111, 386 16 Strakonice ( dále provozovatel). Provozovatel porušil podmínky integrovaného
povolení tím, že nezajistil odběr vzorků vypouštěných odpadních vod do veřejné kanalizace oprávněnou
laboratoří a to celkem ve 4 případech v roce 2009, nezajistil provedení odběrů vzorků ke stanovení jakosti
odebíraných povrchových vod, nezaslal krajskému úřadu roční vyhodnocení ve formě tabulky a neměřil v roce
2009 množství odebírané povrchové vody stanoveným měřidlem dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii.
Všechna tato porušení podmínek integrovaného povolení považoval krajský úřad za méně závažná, neboť
nedošlo a ani nemohlo dojít k ohrožení životního prostředí a udělil za všechna porušení pokutu
v celkové
výši 5000,- Kč.
Co se týká Vašeho dotazu, kolik bylo uděleno sankcí za Vámi dotazovaný správní delikt vydaných Českou
inspekcí životního prostředí, oblastní inspektorát, Dr. Stejskala 6, Post Box 32, 370 21 České Budějovice ( dále
jen ČIŽP), obraťte se laskavě přímo na ČIŽP.
Předmětné rozhodnutí Vám v příloze zasíláme.

S pozdravem

Mgr. Daniel Hovorka
vedoucí odboru marketinku a vnějších vztahů
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