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S-KHSUL 10189/2018 
 
Žádost o poskytnutí informace – závazná stanoviska 
 
Dne 21. 2. 2018 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad 
Labem žádost ze dne 21. 2. 2018 o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) 
evidovanou pod č. j. KHSUL 10189/2018, kterou žadatel požadoval poskytnutí: 
- poskytnutí všech závazných stanovisek, které vydal Váš úřad k záměrům, jejichž 

předmětem je provoz dřevozpracujících závodů: 
1. Pila-truhlářství Milan Baláž, Klášterec nad Ohří, IČ 12066991, 
2. Pila Perštejn s.r.o., Perštejn, IČ 28743211, 
3. Pila Chomutov s.r.o., Málkov, IČ 25430602 a 
4. Michal Špiřík - pilařská výroba, Krásný Les, IČ 12405141. 
Závazná stanoviska žadatel požadoval bez ohledu na to, zda jde o stanovisko k projektové 
dokumentaci, ke zkušebnímu provozu, k trvalému provozu nebo ke změně v užívání, pro 
každé závazné stanovisko uveďte, zda nebylo změněno či zrušeno rozhodnutím soudu nebo 
nadřízeného správního orgánu, a pokud ano poskytněte příslušné rozhodnutí; pokud byla 
podkladem pro vydání konkrétního stanoviska studie modelující fyzické faktory (např. 
hluková studie) nebo měření fyzických faktorů (např. měření hluku), prosím o poskytnutí 
takové studie nebo protokolu o měření. 
 
Přípisem ze dne 12. 3. 2018 č. j. KHSUL 11106/2018 zaslal povinný subjekt žadateli 
požadovanou informaci, a sdělil mu, že se v daném případě se dle jeho názoru jedná o 
nahlížení do spisu podle § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, kdy jiným osobám správní orgán umožní nahlédnout do spisu, prokáží-li právní 
zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, 
popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem. Přesto v rámci dobré správy žadateli 
k jeho žádosti sděluje:  
Ad. 1 a 2.   
Povinný subjekt lustrací spisového materiálu k uvedeným provozovnám ve své spisové službě 
zjistil, že neeviduje stanovisko k projektové dokumentaci, ke zkušebnímu provozu, k 
trvalému provozu nebo ke změně v užívání. 
Ad. 3 
V příloze zasíláme kopii stanoviska okresního hygienika v Chomutově k návrhu změny 
užívání stavby „Málkov p.č. 83 ZU  haly BIOS na pilnici – prozatimní užívání ke zkušebními 
provozu č.j. 1468-241/2002-Ho ze dne 3.7.2002, které bylo nalezeno v archivu povinného 
subjektu.  
Ad. 4 
Uvedené provozovna nespadá do místní příslušnosti povinného subjektu, neboť se nachází 
v katastru Karlovarského kraje. Místní příslušnost je tedy dána pro Krajskou hygienickou 
stanici Karlovarského kraje.  
Přípis byl žadateli zaslán dne 14. 3. 2018 do datové schránky. 
 
Ústí nad Labem dne 15. 3. 2018 
 
zapsala: JUDr. Irena Wolfová 
              ředitelka správního odboru 


