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S- KHSUL 18187/2014  

 
Žádost o poskytnutí informace – zaslání seznamů provozovatelů vodovodů a malých 
zdrojů v působnosti KHS Ústeckého kraje a seznamů dalších provozovatelů dle 
požadavku žadatele  
 
 
Dne 14. 5. 2014  obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad 
Labem  (dále jen KHS) žádost ze dne 14. 5. 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 18187/2014, kterou žadatel  požadoval : 
1. Seznam všech provozovatelů vodovodů a malých zdrojů v působnosti KHS Ústeckého 

kraje  
2. Seznam provozovatelů vodovodů a malých zdrojů v působnosti KHS Ústeckého kraje, 

kteří používají úpravu vodu na bázi iontoměničů (změkčování, odželeznění, odstranění 
dusičnany a jiné), na bázi dávkování chemie (dezinfekce vody), na bázi UV dezinfekce 
nebo kombinaci výše uvedených včetně typu úpravy vody (změkčování, dezinfekce, 
případně kombinace)  

3. Seznam provedených kontrol KHS Ústeckého kraje v letech 2010 – 2014 na základě 
zákona 258/2000 Sb., o ochraně  veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, které nevyhovovaly příslušnému paragrafu zákona s uvedením důvodu 

4. Seznam udělených, aktuálně platných výjimek provozovatelům vodovodů a malých 
vodních zdrojů KHS Ústeckého kraje na základě zákona 258/2000 Sb., o ochraně  
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

5. Seznam lokalit v působnosti KHS Ústeckého kraje, které nejsou zásobeny vodou 
z veřejného vodovodu 

Dne 29. 5. 2014  byla vypracována odpověď na žádost žadatele č.j. KHSUL 21280/2014, ve 
které byly žadateli sděleny požadované informace pod body č. 1, 3 až 5. K poskytnutí 
informace v bodě  č. 2 bylo žadateli sděleno, že jejímu poskytnutí bude předcházet rozsáhlé 
vyhledávání, a proto krajská hygienická stanice ve smyslu § 17 odst. 1 zákona požaduje 
úhradu tohoto vyhledávání, které žadateli vyčíslila na částku  13 571,- Kč a požadovala její 
uhrazení do 60 dnů od doručení výzvy. Výzva byla žadateli doručena dne 30. 5. 2014. 
Vzhledem k tomu, že lhůta k zaplacení marně uplynula dne 29. 7. 2014, byl žadateli dne 
30.7.2014 zaslán přípis č.j. KHSUL 31083/2014, jímž byla žádost o poskytnutí informace 
v bodě č. 2 žádosti odložena v souladu s ustanovením § 17 odst. 5 zákona. Přípis byl žadateli 
zaslán do datového schránky dne 1. 8. 2014.  
  
 
 
 


