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S-  KHSUL 34132/2015 

 
 
Žádost o poskytnutí informace -  podnikatelské provozy v areálu bývalé Šroubárny 
Žatec  
 
Dne 21. 8. 2015 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad 
Labem (dále jen krajská hygienická stanice) žádost ze dne 20. 8. 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 34132/2015, kterou žadatelka  
požadovala poskytnutí informace o poskytnutí informace týkající se podnikatelských provozů 
v areálu bývalé Šroubárny Žatec, a to:  
 

1. Bylo již někdy v roce 2012 v okolí zdroje obtěžujících imisí provedeno měření hluku? 
2. Pokud proběhlo měření, tak se ptáte za jakých podmínek, kdy a s jakými výsledky? 
3. Pokud žádné měření neproběhlo, je měření obtěž. imisí v plánu kontrol KHS? 
4. Byla povolena nějaká výjimka na zdroj hluku? 
5. Pokud byla povolena, tak za jakých podmínek a komu, kdy a do kdy? 

 
Přípisem č.j KHSUL 36521/2015 ze dne 8. 9. 2015 poskytl žadatelce povinný subjekt  . 

požadované informace na její podané dotazy.   
Měření hluku nebylo od roku 2012 provedeno. 
Ad. 2   Měření neproběhlo. 
Ad. 3    Měření obtěžujících imisí v plánu kontrol hygieny práce není – kontrolujeme  

 pracoviště a dodržení limitů na pracovišti. Limity hluku pro pracoviště jsou značně 
 odlišné od limitů v obytných budovách. Oddělením hygieny obecné a komunální 
 krajské hygienické stanice bude objednáno měření hluku v noci.  

Ad. 4  Výjimka na zdroj hluku nebyla povolena. 
Ad. 5  Výjimka nebyla povolena. 
 
Žadatelce byly dále povinným subjektem sděleny ještě doplňující informace:  
 

Dne 31. 8. 2015 byla oddělením hygieny práce krajské hygienické stanice zahájena 
kontrola jednotlivých objektů v areálu bývalé Šroubárny v Žatci. Bylo zjištěno, že v areálu 
jsou v různých objektech provozovny, o jejichž existenci krajská hygienická stanice nevěděla, 
a proto byl kontaktován majitel areálu, který poskytl krajské hygienické stanici seznam firem, 
kterým prostory v areálu pronajímá. Bylo zjištěno, že v areálu bývalé Šroubárny Žatec je nyní 
cca 25 firem. V evidenci krajské hygienické stanice jsou pouze 3, a to REPON s.r.o., PRO 
CHEM s.r.o., HP PELZER s.r.o. 

Provozovny většinou nemají noční provoz. V noci je provoz zřejmě pouze ve skladové 
hale pronajaté firmou HP Pelzer s.r.o. a v areálu venku pod plechovým přístřeškem parkuje 
dodávka s chladícím prostorem pro květiny – dochází k přerušovanému chodu chladícího 
agregátu - provozovatel zatím ještě nebyl zjištěn. Oddělení hygieny práce krajské hygienické 
stanice dosud provedlo kontrolu 7 provozoven v tomto areálu. Zároveň se uskutečnilo jednání 
na základě pozvánky Městského úřadu v Žatci, a to dne 7. 9. 2015, kde byli přítomni zástupci 
oddělení hygieny obecné a komunální a hygieny práce krajské hygienické stanice. Této 
schůzky se osobně zúčastnila žadatelka. V areálu budou pokračovat další kontroly, zároveň 



bude provedena podrobná prohlídka v areálu společnosti HP Pelzer s.r.o. včetně skladové 
haly. 

 
 

Ústí nad Labem dne 11. 9. 2015 
 
Zapsala: JUDr. Irena Wolfová, ředitelka správního odboru 

 
 
 


