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Kostelec u Holešova 27. prosince 2022 
 
Věc: žádost o stanovisko 

 

V souvislosti a v návaznosti na dokument ČIŽP č.j. ČIŽP/47/2022/12095 ze dne 8.12.2022, 
jemu předcházející dokumenty ČIŽP č.j. ČIŽP/47/2022/8709 ze dne 21.10.2022 a 
ČIŽP/47/2022/10472 ze dne 1.11.2022, dokument KÚ ZK č.j. KUZL 8751/2022 ze dne 
1.2.2022 a dokument obce Kostelec u Holešova bez uvedení č.j. ze dne 31.1.2022 připravuji 
článek o historii vzniku a následcích přestupku za provozování dvou nových teplovodních 
kotlů bez platného povolení. V této věci jsem již získal stanovisko Krajského úřadu Zlínského 
kraje, České inspekce životního prostředí, obce Kostelec u Holešova a touto cestou oslovuji 
Vás o stanovisko formou odpovědí na níže uvedené otázky. Odpověď prosím zaslat 
nejpozději do čtvrtka 29.12.2022 do 12 hodin.  

V případě že neobdržím Vaše stanovisko formou odpovědí do výše uvedeného termínu, 
považujte prosím tento dopis za žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 
Sb. o svobodném přístupu k informacím; poskytnutí informací preferuji v elektronické verzi 
(pdf). 

 

Otázky: 

1. Zda a kdy obec Kostelec u Holešova, jakožto investor, předala stacionární zdroj plynovou 
kotelnu ZŠ (dále jen zařízení), jakožto provozovateli zařízení? Prosím o doložení 
dokumentu o předání. 

2. Zda a kdy obec Kostelec u Holešova, jakožto investor, informovala či poučila ZŠ, jakožto 
provozovatele zařízení, o povinnosti požádat o povolení (změny povolení) provozu 
stacionárního zdroje plynová kotelna ke Krajskému úřadu Zlínského kraje? Prosím o 
doložení dokumentu o tomto úkonu. 

3. Zda a kdy ZŠ, jakožto provozovatel zařízení, pověřila bývalou starostku p. Pospíšilíkovou 
k podání žádosti o povolení (změnu povolení) provozu zařízení ze dne 31.1.2022. Prosím 
o doložení dokumentu o tomto úkonu. 

4. Jaké důvody vedly provozovatele zařízení k tomu, že pravomocné povolení k provozu 
zařízení vlastnil provozovatel až 3 měsíce po zahájení provozu zařízení? 

5. Zda a komu předepíše ZŠ, jakožto provozovatel zařízení, k náhradě pokutu 10.000 Kč za 
spáchaný přestupek? 

Předem děkuji za poskytnuté informace. 

S pozdravem 
 
 
 
Ing. Petr Žůrek 
www.kostelecuholesova.eu 
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