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S-  KHSUL 3935/2016 
 
 
 
 
Žádost o poskytnutí informace – porušení povolených limit ů hluku HP Pelzer s.r.o.  
 
Dne 2. 2. 2016 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad 
Labem  (dále jen krajská hygienická stanice) žádost ze dne 1. 2. 2016 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 3935/2016, kterou žadatelka  
požadovala poskytnutí informace:   
1. Zaslání informace, zda KHS Ústeckého kraje již začala toto porušení povolených limitů 

s firmou HP Pelzer s.r.o. řešit (např. § 84 písmeno b), m) zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví) 

2. Kdy by mohlo dojít ke zlepšení životních podmínek obyvatel bydlících v této lokalitě, 
kteří jsou každou noc obtěžováni nadměrným hlukem? 
 

Přípisem č.j. KHSUL 4280/2016 ze dne 3. 2. 2016 poskytl žadatelce povinný subjekt  
požadované informace na podané dotazy.   
Ad. 1 Krajská hygienická stanice postupuje v případě porušení povolených limitů s firmou HP 
Pelzer s.r.o. v souladu s platnými právními předpisy tj. zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole a 
zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
předpisů v platném znění. Je připravena vést správní řízení a zároveň postupovat 
v součinnosti se stavebním úřadem v Žatci. 
Pokud jde o Váš dotaz týkající se postupu dle ustanovení § 84 písm. b) nebo m) muselo by 
být kromě měření hluku zpracováno i hodnocení zdravotních rizik. Případné hodnocení 
zdravotních rizik by bylo nutné objednat u Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem.   
Ad. 2 Krajská hygienická stanice nemůže v současné době předjímat časový úsek, kdy by 
mohlo dojít ke zlepšení životních podmínek obyvatel bydlících v této lokalitě, neboť tato 
skutečnost je odvislá na mnoha faktorech. Každopádně bude vyvíjet všechny zákonné 
pravomoci, které jí umožňují právní předpisy, aby tento časový úsek byl co nejkratší.   
Přípis byl žadatelce zaslán dne 5. 2. 2016 na požadovanou e-mailovou adresu. 

 
 
Ústí nad Labem dne 5. 2. 2016 
zapsala: JUDr. Irena Wolfová 
              ředitelka správního odboru 


