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S- KHSUL 14596/2014  

 
Žádost o poskytnutí informace – zaslání závěrečné zprávy a případně dalších listin 
zpracovaných krajskou hygienickou stanicí obsahující výsledky měření koncentrace 
azbestových a minerálních vláken ve vnitřním prostředí pobytových místností škol a 
školských zařízení 
 
Dne 14. 4. 2014  obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad 
Labem  (dále jen KHS) žádost ze dne 14. 4. 2014 o poskytnutí informace na základě zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákona) evidovanou pod č.j. KHSUL  14596/2014, kterou žadatel  požadoval poskytnutí 
závěrečných zpráv a případně dalších listin zpracovaných krajskou hygienickou stanicí 
obsahující výsledky měření koncentrace azbestových a minerálních vláken ve vnitřním 
prostředí pobytových místností škol a školských zařízení, která byla provedena  na základě 
pokynu hlavního hygienika České republiky č. 2935/2012. Výsledky měření v jednotlivých 
vytipovaných objektech, tj. konkrétní výsledky naměřených hodnot s rozlišením  azbestových 
a minerálních vláken s požadavkem na obecná uvedení místa měření (třída, chodba, jídelna 
apod.). 
Dne 23. 4. 2014 byla žadateli  poskytnuta  kopie Závěrečné zprávy k plnění  pokynu hlavního 
hygienika ČR č.j. 2935/2012 – „Minerální a azbestová vlákna ve vnitřním prostředí 
pobytových místností škol a školských zařízení“- ÚSTECKÝ KRAJ, zpracovaná za odbor 
hygieny dětí a mladistvých  KHS a 72 protokolů z měření provedených v jednotlivých 
objektech v rámci Ústeckého kraje Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, 
zkušební laboratoř Ústí nad Labem, a to přípisem KHSUL 15882/2014 na žadatelem 
uvedenou doručovací adresu.   
 
 
 
 
Ústí nad Labem , 15. 5. 2014 
zapsala : JUDr. Irena Wolfová , náměstek ředitele pro správní činnost  


