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S-KHSUL 15045/2019 

 

Žádost o poskytnutí informace – přístavba MŠ Podbořany 

 
Dne 15. 3. 2019 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad 
Labem  žádost ze dne 15. 3. 2019 o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. KHSUL 
15045/2019, kterou žadatel požadoval poskytnutí informace týkající přístavby MŠ 
v Podbořanech, a to k jakým účelům byl z hlediska Krajské hygienické stanice v Lounech 
propojovací tunel mezi oběma budovami školy Mateřské školy Podbořany, Bratří Čapků 795, 
okres Louny, IČ: 72744987 vybudován a k čemu slouží, k jakému účelu byl kolaudován a kdo 
má do těchto prostor tunelu pouze přístup? 
 
Na základě jeho žádosti o poskytnutí informace dle zákona mu byla přípisem ze dne 8. 4. 2019  
č.j. KHSUL 16496/2019 poskytnuta požadovaná informace, když mu bylo sděleno: 

1. v roce 2014 byla dokončena přistavba Mateřské školy Podbořany, Bratří Čapků 795, okres 

Louny, IČ: 72744987,  

Pro užívání zmiňované přístavby Mateřské školy Podbořany, Bratří Čapků 795, vydal dne 
21. 08. 2019 pod č. j. SÚ/14649/2014/Cm Stavební a vyvlastňovací úřad Městského úřadu 
Podbořany Kolaudační souhlas s užíváním stavby „Přístavba Mateřské školy Bratří 
Čapků čp. 795 Podbořany“ na pozemku parc. č. 515/5 v katastrálním území Podbořany, 
provedené podle stavebního povolení ze dne 12. 11. 2013 č. j. 20770/2013 spis. zn. 
SÚ/2013/330/18573/Cm s vymezením účelu stavby - nepodsklepený, dvoupodlažní objekt 
se sedlovou střechou, určený pro hry, stravování i spaní dětí.  

 

2. jejíž součástí je i propojovací tunel mezi oběma budovami školy.  

Dostupná dokumentace  KHS (stavební povolení, kolaudační souhlas a závazná stanoviska 
k projektové dokumentaci a ke kolaudačním souhlasu) nezmiňuje žádný tunel mezi oběma 
budovami školy.   
V závazném stanovisku vydaném KHS ze dne 07. 10. 2013 pod č. j. KHSUL 36497/2013 
po posouzení projektové dokumentace na předmětnou stavbu se uvádí spojovací krček pro 
spojení obou pater přístavby pro spojení se stávající budovou mateřské školy.  
Ve stavebním povolení pro předmětnou stavbu vydaném Stavebním a vyvlastňovacím 
úřadem Městského úřadu Podbořany dne 12. 11. 2013 (mezi jehož podklady patří i zmíněné 
stanovisko KHS č. j. KHSUL 36497/2013) se uvádí popis stavby: Objekt přístavby mateřské 
školy bude nepodsklepený, dvoupodlažní se sedlovou střechou. Dvoupodlažní objekt 
přístavby MŠ je určený pro hry, stravování i spaní. V každém podlaží bude jedna třída s 
ložnicí, sociálním zařízením, šatnou, kanceláří a místností pro výdej jídla. Přístavba je v 
každém podlaží propojena chodbou se stávajícím objektem mateřské školy (není zmiňován 
žádný tunel).   
Vymezení nebo bližší specifikaci způsobu užívání místností a prostorů provádí příslušný 
statutární zástupce předmětné školy v jím vydaném Provozním řádu (nebo jiných vnitřních 
předpisech organizace), a to na podkladě příslušných legislativních ustanovení. 

 



3. K jakým účelům byl z hlediska Krajské hygienické stanice v Lounech,  tento tunel vybudován 

a k čemu slouží ?  

V dokumentaci KHS (závazné stanovisko) se neuvádí žádný tunel, ale uvádí se, že obě patra 
přístavby budou spojena se stávající budovou mateřské školy spojovacím krčkem sloužícím 
pro dovoz stravy ze školní kuchyně. Z uvedeného vyplývá, že spojovací chodba vede z 
kuchyně do výdejních kuchyněk u oddělení a slouží k dovozu hotových pokrmů. 

 

4. K jakému účelu byl kolaudován?  

Kolaudační souhlas, včetně účelu užívání stavby a případného účelu užívání místností a 
prostor, vydává výhradně místně příslušný stavební úřad (viz výše Stavební a vyvlastňovací 
úřad Městského úřadu Podbořany), a proto je tuto informaci nutno požadovat po tomto 
úřadu.  

 

5. Kdo má do těchto prostor tunelu pouze přístup? 

Vymezení nebo bližší specifikaci způsobu užívání místností a prostorů (opět viz výše) 
provádí příslušný statutární zástupce předmětné školy v jím vydaném Provozním řádu (nebo 
jiných vnitřních předpisech organizace), a to na podkladě příslušných legislativních 
ustanovení.   
Na základě spisové dokumentace Vás ještě informuji, že po zahájení užívání stavby po 
vydání kolaudačního souhlasu provedla KHS státní zdravotní dozor, jak v mateřské škole 
(dne 08. 10. 2014), tak ve školní jídelně (dne 08. 10. 2014) předmětné školy.  

 

Přípis byl žadateli dne 8. 4. 2019 zaslán na adresu trvalého pobytu žadatele.  
  

Ústí nad Labem, 20. 11. 2019 
zapsala: JUDr. Irena Wolfová, ředitelka správního odboru  

 

 
 
 
 


