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S-KHSUL 137/2017 
 
 
 
 
Žádost o poskytnutí informace – zaslání kopie stanovisek vydaných povinným 
subjektem k dotčeným pozemkům  v obci Košťany – Kamenný Pahorek 2 a Střelná 

 
 
Dne 2. 1. 2017 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad 
Labem  žádost ze dne 2. 1. 2017 o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. 
KHSUL 137/2017, kterou žadatel požadoval poskytnutí informace, zda se v letech 2015 a 
2016 správní úřad vyjadřoval či podával závazné stanovisko jako dotčený orgán ve smyslu § 
105 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon nebo podal závazné stanovisko, 
rozhodnutí nebo jiný doklad vyžadovaný zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve smyslu § 110 odst. 2 písm. d) zák. č. 
183/2006 Sb., stavební zákon, případně závazné stanovisko, vyjádření, rozhodnutí nebo jiný 
doklad vyžadované dle jiného ustanovení zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, které by se 
dotýkalo k.ú. Košťany – část Kamenný Pahorek, konkrétně (či vícero) z následujících parcel - 
p.č.  208/1, 208/2, 208/3, 209/1 a 209/3 a k.ú  Střelná některé (či vícero) z následujících 
parcel – p.č. 67/2, p.č. 77/1, p.č. 67/2, p.č. 66/2, p.č. 372/1, p.č. 76/1, p.č. 78, p.č. 66/2, p.č. 
662/6.  

 Dne 6. 1. 2017 byla žadateli prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb přípisem č.j. 
KHSUL 772/2017 sděleno, že v letech 2015 a 2016 správní úřad k uvedeným parcelám č. 
208/1, 208/2, 208/3, 209/1 a 209/3 a 662/6 v k.ú. Košťany a parcelám č. 67/2, 77/1, 67/3, 
66/2, 372/1, 76/1, 78, 66/2 v k.ú. Střelná nevydával žádné závazné stanovisko, rozhodnutí 
nebo vyjádření dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon nebo zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.  Na závěr dále povinný subjekt uvedl, že se domnívá, že již v uplynulých 
odpovědích na žádosti o informace zcela jasně odpověděl na dotazy žadatele, pokud se týče 
dotčených pozemků.  

 
 
  

Ústí nad Labem, 11. 1. 2017 
zapsala: JUDr. Irena Wolfová, ředitelka správního odboru  


