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S-KHSUL 27927/2016 
 
 
 
 
Žádost o poskytnutí informace – zaslání kopie stanovisek k projektové dokumentaci 
v obci Košťany – Kamenný Pahorek 2 

 
 

Dne 21. 6. 2016 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad 
Labem  žádost ze dne 21. 6. 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 27927/2016, kterou žadatel požadoval poskytnutí informace – kopie stanoviska 
Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem k projektové 
dokumentaci stavby katastrální území Košťany, Kamenný Pahorek na pozemky čp. 201/1, 
607, 805 a 851 za rok 2015 a 2016. Dále pak kopii stanoviska, které krajská hygienická 
stanice vydala k pozemkům č. p. 208/1, 208/2, 208/3, 209/1 a 209/3 Kamenný Pahorek, 
Košťany 417 23 za rok 2015 a 2016.  
 

Dne 21. 6. 2016 byla žadateli prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb přípisem 
č.j. KHSUL 27973/2016 sděleno, že na základě jeho žádosti o poskytnutí informace dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  k informacím Vám sdělujeme, že již na 
základě Vaší žádosti o poskytnutí informace ze dne 2. 5. 2016 mu byly poskytnuty všechny 
dostupné fotokopie stanovisek k jemu uváděným pozemkům, a to ze dne 19. 7. 2010 č.j. 
KHSUL 21312/2010 – „Fotovoltaická elektrárna Košťany“ a č.j. KHSUL 44412/2010 ze dne 
31. 12. 2010 – „Výstavba bioelektrárny o el. výkonu 3,8 MW na spalování biomasy“.  
Krajská hygienická stanice nemá k dispozici a ani v rozhodném období roku 2015, 2016 
nevydala jiná stanoviska než ta, která mu již poskytla. Tyto informace krajská hygienická 
stanice žadateli  již opakovaně sdělila přípisem ze dne 7. 6. 2016 č.j. KHSUL 25442/2016. 
K dodatku, že žadateli na předchozí žádost ze dne 3. 6. 2016 bylo odpovězeno Krajskou 
hygienickou stanicí Ústeckého kraje mu bylo sděleno, že Krajská hygienická stanice 
Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem je správním orgánem, který je v organizační 
struktuře rozčleněn na 7 pracovišť. Dle platného organizačního řádu vyřizuje žádosti o 
poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací ve znění 
pozdějších předpisů, odbor správní, jehož pracovníci vykonávají svou činnost v sídle 
správního úřadu tj. v Ústí nad Labem. Žádosti jsou vždy vyřizovány v součinnosti 
s jednotlivými dotčenými odbory na územních pracovištích.  Závěrem byl žadatel upozorněn, 
že v případě opakované žádosti bude vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, neboť existuje 
faktický důvod pro jeho vydání z důvodu již poskytnuté informace.  

 
  

Ústí nad Labem, 27. 9. 2016 
zapsala: JUDr. Irena Wolfová, ředitelka správního odboru  


