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Magistrát města Ostravy 
odbor ochrany životního prostředí 

 

 

 

 

 
 
 
Poskytnutí informací podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním 
prostředí 
  

Vážený pane Orkáči,  

 

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen „povinný subjekt“), obdržel 

dne 29. října 2021 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V této věci Vám sdělujeme následující: 

 

Právo na informace je v českém právním řádu upraveno dvěma zákony, a to vedle výše zmíněného 

ještě zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů, kde se na Váš požadavek vztahuje ust. § 2 písm. a) bod 1., tedy informace, které 

vypovídají o stavu a vývoji životního prostředí. To, podle kterého zákona budou informace 

poskytnuty, posuzuje sám povinný subjekt bez ohledu na formální označení žádosti, neboť 

podle judikatury soudů (například rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 9 Ca 270/2004 – 39, 

ze dne 27. dubna 2007) není povinností žadatele o informace právně kvalifikovat, podle jakého 

zákona se požadovaných informací na povinném subjektu domáhá. V tomto směru platí obecná 

zásada správního řízení, že rozhodující je obsah samotného podání, nikoliv jeho (případně 

nesprávné) označení. 

 

Vzhledem k výše uvedenému Vám ve smyslu ust. § 5 odst. 1 zákona č. 123/1998 Sb., o právu 

na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zasíláme požadované výstupy. 

 

V příloze naleznete Měření kvality ovzduší v lokalitě Ostrava-Hrabůvka 6.-16. 9. 2021, zajišťované 

Oddělením ovzduší Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě prostřednictvím mobilního měřícího 

vozu. Toto měření bylo financováno statutárním městem Ostrava na základě smlouvy na zajištění 

sledování kvality ovzduší č. 3348/2019/OŽP. Z důvodu rozsahu scanovaného dokumentu zasíláme 

podklady ve dvou přílohách. 

 

Měřením financovaným společností CTPark Ostrava město nedisponuje. Máme však k dispozici 

prezentaci Zdravotního ústavu ze společného setkání dne 26. 10. 2021, která porovnává výsledky 

monitoringu kvality ovzduší v obou měřených lokalitách - v CTParku Hrabová a vytipovaném 

místě v Ostravě-Hrabůvce (viz výše lokalita financovaná městem Ostrava). Kromě porovnávání 
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naměřených koncentrací mezi oběma lokalitami, včetně srovnání se zákonnými limity dle zákona 

o ochraně ovzduší, porovnává i koncentrace zjištěné ve stejný časový úsek na vybraných měřících 

stanicích provozovaných Zdravotním ústavem v rámci města Ostravy. Se souhlasem Zdravotního 

ústavu Vám zasíláme také tuto prezentaci. 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Ing. Gabriela Babincová 

vedoucí oddělení odpadového hospodářství 

a ochrany ovzduší 

„podepsáno elektronicky“ 

 

 

Příloha 
Měření kvality ovzduší v lokalitě Ostrava-Hrabůvka 6.-16. 9. 2021, 1. část (20 stran) 

Měření kvality ovzduší v lokalitě Ostrava-Hrabůvka 6.-16. 9. 2021, 2. část (24 stran) 

Prezentace Měření kvality ovzduší v CTParku Hrabová a Ostravě Hrabůvce 6.-16. 9. 2021 

(16 stran) 

 


		2021-11-01T13:10:20+0100
	Ing. Gabriela Babincová 8294a912002982a7dbfdaa9bca0df01b957f5e31




