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S-KHSUL 11797/2016 

 
 
 
 
 
Žádost o poskytnutí informace – kopie dokumentů týkajících se hluku Stavební stroje 
Ústí nad Labem a.s. – IV.  
 
 
Dne 22. 3. 2016 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad 
Labem (dále jen krajská hygienická stanice) žádost ze dne 22. 3. 2016 o poskytnutí písemné 
informace v kontextu k probíhající písemné a ústní komunikace v souvislosti s kauzou  „hluk“ 
ve společnosti Stavební stroje Ústí nad Labem a.s. a v návaznosti na č.j. KHSUL 29521/2015 
ze dne 29. 7. 2015  o dalším vývoji kauzy, a to od data č.j. KHSUL 29521/2015 až do 
dnešního dne tj. 22. 3. 2016 a zaslání kopií všech dokumentů souvisejících s poskytnutím 
informace a o průběžné zasílání informací o následném vývoji v kauze a předpokládaném 
termínu jejího ukončení.  
Přípisem č.j. KHSUL 13547/2016 ze dne 5. 4. 2016 poskytl žadateli povinný subjekt  
požadovanou informaci se sdělením, že  dne 3.8.2015 byl na krajskou hygienickou stanici 
doručen od Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD“) návrh důkazu pro podání odporu, 
evidovaný pod č.j. KHSUL 31248/2015. ŘSD v něm nadále trvá na svých dřívějších 
vyjádřeních a současně žádá o zrušení řízení, a to na základě posudku soudního znalce, který 
je přílohou tohoto důkazu pro podání odporu. Znalecký posudek č. 15/014 k protokolu z 
měření hluku č. 74091/2014 vypracoval Ing. Libor Ládyš v červenci 2015. Přípisem č.j. 
KHSUL 12353/2016 ze dne 29. 3. 2016 bylo žadateli sděleno, že v současné době bylo 
vydáno konečné rozhodnutí č.j. KHSUL 10643/2016 ze dne 15. 3. 2016, které bylo zasláno 
prostřednictvím datové schránky ŘSD, proti kterému má účastník řízení v souladu 
s ustanovením § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. právo se odvolat, a to k Ministerstvu 
zdravotnictví ČR. Z uvedeného vyplývá, že v současné době nelze předjímat, v jaké lhůtě 
bude správní řízení ukončeno, neboť toto závisí na více faktorech. Do ukončení správního 
řízení nebude krajská hygienická stanice poskytovat kompletní dokumenty vztahující se 
k vedenému správnímu řízení. Po jeho pravomocném ukončení se krajská hygienická stanice 
nikterak nebrání poskytnout žadateli veškerý spisový materiál.  
 
 
 
Ústí nad Labem, 6. 4. 2016 
zapsala: JUDr. Irena Wolfová, ředitelka správního odboru  


