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Žádost o poskytnutí informace – Časově omezené povolení MS ve střelbě na kovové 
siluety 2014,  vyjádření KHS k žádosti o integrované povolení  

 
 
Dne 16. 6. 2014 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad 
Labem (dále jen krajská hygienická stanice)  žádost ze dne  11. 6. 2014 o poskytnutí 
informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. KHSUL 24191/2014,  kterou žadatel  požadoval  
poskytnutí informace z působnosti krajské hygienické stanice:  
1. žádost (návrh) o vydání časově omezeného povolení (ve smyslu ust. § 31 odst. 1 zákona 
č. 258/2000 Sb.) k nadlimitnímu provozu Střelnice Ludvíkovice  pro konání MS ve střelbě 
na kovové siluety v období 14. – 26. 7. 2014, včetně všech příloh (zejména akustickou 
studii)  

2. kopii časově omezeného povolení (ve smyslu ust. § 31 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.) 
k nadlimitnímu provozu Střelnice Ludvíkovice  pro konání MS ve střelbě na kovové 
siluety v období 14. – 26. 7. 2014  

3. kopii všech časově omezeného povolení (ve smyslu ust. § 31 odst. 1 zákona č. 258/2000 
Sb.) k nadlimitnímu provozu Střelnice Ludvíkovice  vydaných od 1. 1. 2012 do 11. 6. 
2014 a kopii všech žádostí (návrhů) o tato povolení, včetně všech jejich příloh  

4. všechny žádosti o vydání integrovaného povolení v souvislosti s provozem Střelnice 
Ludvíkovice  

5. vyjádření  KHS k žádosti o vydání integrovaného povolení  
 
Dne 17. 6. 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta prostřednictvím 
poskytovatele poštovních služeb na  jeho doručovací adresu s tím, že k bodu č. 1) a 2) bylo 
žadateli sděleno, že žádost (návrh) o vydání časově omezeného povolení (ve smyslu ust. § 31 
odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.) k nadlimitnímu provozu Střelnice Ludvíkovice  pro konání 
MS ve střelbě na kovové siluety v období 14. – 26. 7. 2014 nebyla  na krajskou hygienickou 
stanici podána, a tudíž nebylo ani vydáno časově omezené povolení k této akci.  K bodu 3) 
žádosti bylo žadateli sděleno, že v období v období od 1. 1. 2012 do 11. 6. 2014 nevydal 
povinný subjekt žádné časově omezené povolení k nadlimitnímu provozu Střelnice 
Ludvíkovice. K bodu č. 4) a 5) žádosti bylo sděleno, že krajská hygienická stanice 
v souvislosti s provozem Střelnice Ludvíkovice neeviduje ve spisové agendě Střelnice 
Ludvíkovice žádné dokumenty - žádosti o vydání integrovaného povolení,  a tudíž ani žádné 
vyjádření k těmto žádostem.  

 
 
Ústí nad Labem, 3.7.2014 
zapsala: JUDr. Irena Wolfová, náměstek ředitele pro správní činnost  


