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S-KHSUL 10663/2015 
 
Žádost o poskytnutí informace – ČOV Libouchec I 
 
 
Dne 20. 3. 2015 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad 
Labem  (dále jen krajská hygienická stanice) žádost ze dne 20. 3. 2015 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 10663/2015, kterou 
žadatel  požadoval poskytnutí informace – odpovědi na otázky popř. zaslání kopií dokumentů 
podkladů, týkajících se „ČOV Libouchec – rekonstrukce – aktivace“ : 

1. Byla tato stavba (jejímž předmětem byly stavební úpravy v areálu ČOV Libouchec a 
změna technologie provzdušňování) posouzena orgánem ochrany veřejného zdraví tj. 
Krajskou hygienickou stanicí v Ústí nad Labem, z hlediska dopadů na okolí ? 

2. Pokud ano, žádáte o poskytnutí stanoviska vydaného k této stavbě/technologii. 
3. Pokud ne, žádáte zdůvodnění, z jakého důvodu nebylo stanovisko KHS vydáno? 
4. Vyjadřovala se KHS ke zprovoznění ČOV Libouchec (byla vybudována v roce 1995) 

v souvislosti s podmínkami vybudování a provozu ČOV Libouchec? Pokud ano, 
žádáte o poskytnutí stanoviska KHS k provozu ČOV Libouchec, případně o jiné 
stanovisko KHS, ve kterém jsou uvedeny podmínky provozu ČOV Libouchec ze 
strany KHS, které musí vlastník (provozovatel) v rámci provozu ČOV dodržovat.  

Přípisem č.j. KHSUL 11806/2015 ze dne 27. 3. 2015 poskytl žadateli povinný subjekt 
fotokopie požadovaných dokumentů s následujícím komentářem :  
ad. 1  
Stavba, potažmo stavební úpravy na ČOV Libouchec v roce 2013, nebyla krajskou 
hygienickou stanicí posouzena, neboť jí nebyla předložena projektová dokumentace 
k posouzení této stavby. O stavebních úpravách nebyla krajská hygienická stanice 
informována. 
ad. 2  
Dokumentace k posouzení stavebních úprav na ČOV Libouchec předložena nebyla, a tudíž 
závazné stanovisko nebylo vydáno. 
ad. 3   
dtto ad. 2 
ad. 4  
Vzhledem ke skartačním lhůtám není krajská hygienická stanice schopna se k roku 1995 
vyjádřit. Krajská hygienická stanice vydala v roce 2006  stanovisko ke schválení 
„Kanalizačního řadu pro kanalizační systém obce Libouchec zakončený čistírnou odpadních 
vod“ pod č.j. KHSUL 23434/2006, dne 8. 12. 2010 vyjádření k provoznímu řádu na 
provozování zařízení k odstraňování odpadů – ČOV Libouchec pod č.j. KHSUL 41320/2010 
a dne 22. 12. 2010 vyjádření Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a 
zemědělství pod č.j. KHSUL 43107/2010 o platnosti vyjádření k provoznímu řádu na 
provozování zařízení k odstraňování odpadů – ČOV Libouchec ze dne 8. 12. 2010 .  
 
Přípis byl žadateli zaslán spolu s přílohami dne 30. 3. 2015 na e-mail.  
 
Ústí nad Labem, 12. 5. 2015 
zapsala: JUDr. Irena Wolfová, náměstek ředitele pro správní činnost  


