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                                                                                                                                 S-KHSUL 19875/2016
 
 
  
Žádost o poskytnutí informace – Kámen Zbraslav a.s. – Kamenolom Dobkovičky  

 
 
Dne 6. 5. 216 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad 
Labem (dále jen krajská hygienická stanice) žádost ze dne 5. 5. 2016 o poskytnutí informace 
na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, evidovanou pod č. j. KHSUL 19875/2016, kterou žadatel požadoval poskytnutí 
informace z působnosti krajské hygienické stanice:  
- sdělení, zda provozovatel kamenolomu Dobkovičky, toho času společnost Kámen Zbraslav 

a.s. se sídlem Žitavského 1178, Zbraslav, 156 00 Praha 5, IČO 01820460 popř. některý 
z jejích právních předchůdců, kteří ve jmenovaném kamenolomu provozovali činnosti 
mezi 1. lednem 1993 a 23. březnem 2016 předložili krajské hygienické stanici žádost o 
stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod, resp. zda byla ke stanovení 
tohoto způsobu a těchto podmínek vyzvána příslušným vodohospodářským úřadem a zda 
byly tyto podmínky stanoveny. V případě, že k podání takovéto žádosti došlo, požadujete 
poskytnutí této žádosti a navazujících stanovisek. 
 
Dne 13. 5. 2016 byla žadateli požadovaná informace přípisem č. j. KHSUL 20445/2016 

poskytnuta prostřednictvím jeho e-mailové adresy s tím, že krajská hygienická stanice nebyla 
v minulosti požádána o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod a ani 
nevydala žádné stanovisko. Pro informaci dále žadateli uvedla, že příslušným správním 
orgánem, který by měl sledovat a korigovat důlní vody je vodohospodářský orgán, tedy 
místně příslušný odbor životního prostředí. Z dlouholetého běžného dozoru areálu krajskou 
hygienickou stanicí lze konstatovat jednoznačně, že z tohoto důlního díla se žádné vody 
neodvádí, veškerá voda stékající po čedičové stěně lomu pod ní přímo v areálu zasakuje volně 
do půdy, netvoří žádnou stružku nebo potok, který by bylo nutno odvádět k zásaku na okolní 
pozemky. Na pozemku kamenolomu v Dobkovičkách se rovněž nenachází žádná studna. 
Pitná voda je do administrativní budovy dovážena, odkanalizování administrativní budovy je 
do stávající jímky na vyvážení.  
 
 
Ústí nad Labem, 13. 5. 2016 
zapsala: JUDr. Irena Wolfová, ředitelka správního odboru  


