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Č. j. ČIŽP/47/2022/ 10472 Ing. Černý/121    Brno, 1. 11. 2022

Dodatek k protokolu o kontrole č.j. ČIŽP/47/2022/8709  ze dne 21. 10. 2022
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno (dále jen ČIŽP) jako kontrolní orgán příslušný na základě 

ust. § 27 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen zákon č. 201/2012 Sb.), provedla 

dne 16. 9. 2022 kontrolu subjektu Základní škola Kostelec u Holešova, p.o., Kostelec u Holešova 191, 768 43 
Kostelec u Holešova, IČ 70842761  (dále také “provozovatel“), ze které byl následně sepsán na OI Brno dne 
21. 10. 2022 protokol. Kontrolovaná osoba protokol obdržela dne 24. 10. 2022. 

Kontrola byla zaměřena obzvláště na plnění podmínek týkajících se ochrany ovzduší provozu zdroje – teplovodní 
kotelny Základní školy Kostelec u Holešova.

Vzhledem ke zjištěným nesprávnostem uvedeným v protokole o kontrole č.j. ČIŽP/47/2022/8709 sepsaného dne 21. 

10. 2022, které spočívají v opravě chyb v psaní, ČIŽP tímto v souladu s ust. § 21 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o 

kontrole (kontrolní řád), opravuje tento protokol o kontrole, a to následovně:

Na str. 2:

ZÁVĚR:
Kontrolou kotelny z hlediska zákona č. 201/2012 Sb.  byl zjištěn nepovolený provoz  tohoto vyjmenovaného 
zdroje  v délce trvání od 18.10.2022  do 18.2.2022 (nabytí právní moci Rozhodnutí), čímž porušil povinnost 
stanovenou § 17 odst. 3 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., tj. provozovat stacionární zdroj pouze na základě 
povolení provozu.  

se nahrazuje následujícím textem:

ZÁVĚR:
Kontrolou kotelny z hlediska zákona č. 201/2012 Sb.  byl zjištěn nepovolený provoz  tohoto vyjmenovaného 
zdroje  v délce trvání od 18.10.2021  do 18.2.2022 (nabytí právní moci Rozhodnutí), čímž porušil povinnost 
stanovenou § 17 odst. 3 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., tj. provozovat stacionární zdroj pouze na základě 
povolení provozu.  

Datum vyhotovení: 1. 11. 2022
Podpisy kontrolujících:

Ing. Tomáš Černý Ing. Vladimír Pásek
podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky

Tento protokol byl vyhotoven v počtu 1 stejnopisu, čítá 1 stranu.

Stejnopis č. 1 – ČIŽP (elektronicky)

Dodatek k protokolu o kontrole zašle inspekce kontrolované osobě do datové schránky.

Základní škola Kostelec u Holešova, p.o. 
Mgr. Jana Možíšová, ředitelka

Kostelec u Holešova 191

768 43 Kostelec u Holešova

Ředitelství ČIŽP
Na Břehu 267/1a, 190 00 Praha 9
tel.: +420 222 860 111, IČ: 41 69 32 05
e-mail: podatelna@cizp.cz, www.cizp.cz
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