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S-KHSUL 42725/2017 
 

 
 
 
Žádost o poskytnutí informace – Pila Kovářská – protokoly měření hluku  
 
Dne 12. 9. 2017 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad 
Labem žádost ze dne 7. 9. 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 42725/2017, kterou žadatel požadoval poskytnutí informace – zda byly někdy 
poskytnuty protokoly č. 6756/2013 ze dne 24. 6. 2013, č. 124455/2014 ze dne 15. 11. 2014 a 
č. 58306/2017 ze dne 31. 5. 2017, Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem některé 
osobě nebo subjektu Vaším úřadem, pokud byly poskytnuty, na základě kterých žádostí a 
rozhodnutí (požadoval oskenované kopie) a zda byl někdy poskytnut souhlas žadatele nebo 
některým jeho zmocněncem s poskytnutím těchto protokolů jiné osobě nebo subjektu. 

Dne 25. 9. 2017 povinný subjekt přípisem č. j. KHSUL 45094/2017 žadateli sdělil, že 
kopie protokolů uvedené ad. 1 byly poskytnuty na základě žádostí podle zákona č. 106/1999 
Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň mu byly 
poskytnuty fotokopie těchto žádostí, a to ze dne 31.10.2014 (naše č. j.  KHSUL 45076/2014), 
ze dne 22. 4. 2015 (naše č.j. KHSUL 15629/2015), ze dne 16. 8. 2017 (naše č.j. KHSUL 
38335/2017), ze dne 11. 7. 2017 (naše č.j. KSUL 32213/2017) a ze dne 26.6.2017 (naše č.j. 
KHSUL 29894/2017). Dále bylo žadateli sděleno, že jeho souhlas nebo některým jejich 
zmocněncem s poskytnutím těchto protokolů jiné osobě nebo subjektu poskytnut nebyl. 
Souhlasu však nebylo potřeba, přestože výše uvedené protokoly nebyly pořízeny z veřejných 
prostředků. Původce hluku tj. žadatel měl zákonnou povinnost předložit je povinnému 
subjektu, a proto bylo jeho povinností žadatelům o informaci takovéto dokumenty poskytnout 
(viz. Stanoviska Veřejného ochránce práv, Sborník 5, Hluková zátěž, str. 53, 2009). Toto 
stanovisko zastává i nadřízený orgán povinného subjektu, tj. Ministerstvo zdravotnictví ČR, 
který rozhodoval o stížnosti žadatele v případě neposkytnutí informace v roce 2012.   

- protokol č. 6756/2013 ze dne 24. 6. 2013 předložen ke změně užívání stavby (součástí 
předložené dokumentace) 

- protokol č. 124455/2014 ze dne 15. 11. 2014 předložen ke kolaudaci (naše č. j. 
KHSUL 52581/2014) 

- protokol č. 58306/2017 ze dne 31. 5. 2017 předložen ke kolaudaci (naše č. j. KHSUL 
31335/2017). 

Přípis byl žadateli zaslán dne 25. 9. 2017 do datové schránky žadatele. 
 
 
Ústí nad Labem, 4. 10. 2017 
zapsala: JUDr. Irena Wolfová, ředitelka správního odboru  


