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Sdělení k žádosti o poskytnutí informací ze dne 25. listopadu 2020
Vážená paní,
Krajský úřad Zlínského kraje (dále jen „krajský úřad“) obdržel dne 25. listopadu 2020 Vaši
žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně jste v podané žádosti požádala
o zaslání „kopii všech Vašim úřadem vydaných povolení provozu stacionárních zdrojů
znečišťování ovzduší pro společnost Zamet spol. s.r.o., sídlem: Vranča 818, 756 04 Nový
Hrozenkov od roku 2001 až dosud“ a „kopii všech podaných žádostí pro umístění a provoz
stacionárních zdrojů znečištění ovzduší, případně žádosti týkající se změn v umístění
stacionárních zdrojů, které zaslala na Váš úřad společnost Zamet spol. s r.o., sídlem: Vranča
818, 756 04 Nový Hrozenkov v letech 2018 až dosud“.
Na základě výše uvedené žádosti Vám krajský úřad přílohou zasílá Vámi výše požadované
dokumenty. V těchto dokumentech byly znečitelněny pouze případné osobní údaje fyzických
osob (jméno, příjmení, rodné číslo a podpis). Na vysvětlenou krajský úřad považuje
za důležité uvést, že v oblasti ochrany ovzduší byl v roce 2012 vydán nový zákon o ochraně
ovzduší (č. 201/2012 Sb.), který nabyl účinnosti dne 1. září 2012, a to včetně prováděcích
předpisů, přičemž předmětnou problematiku upravuje ve srovnání s předcházející právní
úpravou (tj. zákonem č. 86/2002 Sb.) odlišným způsobem. Stejně tak byl v letech 2006
až 2020 významně novelizován i zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.
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