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S-KHSUL 35090/2019 

 

Žádost o poskytnutí informace – kopie závazné stanovisko SKLADOVACÍ HALA HP-
Pelzer s.r.o., 

Dne 22. 7. 2019 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad 
Labem  žádost ze dne 22. 7. 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 35090/2019, kterou žadatel požadoval poskytnutí informace – zda povinný subjekt 
vydal závazné stanovisko k projektové dokumentaci na oznámený záměr přestavby stavby 
projektem nazvanou „SKLADOVACÍ HALA HP-Pelzer s.r.o., Žatec“ vlastníka stavby XX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXv na zásadní zm ěnu v užívání stavby v části bývalé 
výrobní průmyslové haly stojící na pozemku p. č. st. 4992/1 v katastrálním území Žatec, (dále 
jen v k. ú. Žatec), případně k projektové dokumentaci na stavbu podobného názvu na parcele 
č. st. 4992/1 v k. ú. Žatec a s tím spojené logistické činnosti na pozemku p. č. 2630/1 v k. ú. 
Žatec (skladování, kompletace a manipulace s materiálem pomocí vysokozdvižných vozíků 
s přejezdy vysokozdvižných vozíků mezi skladovou halou a nákladními vozidly při expedici 
zásilek zboží na manipulační ploše), na nechráněném venkovním prostranství na území areálu 
bývalého výrobního průmyslového závodu Šroubárna Žatec, se sídlem v ulici Purkyněho č. 
p. 1161, 438 01 Žatec a jestliže ANO požadoval o zaslání kopie tohoto závazného stanoviska 
v zákonem stanovené lhůtě v elektronické podobě na e-mailovou adresu. 
Na základě jeho žádosti o poskytnutí informace dle zákona mu byla přípisem ze dne 23. 7.  2019  
č.j. KHSUL 35253/2019 poskytnuta požadovaná informace, když mu bylo sděleno, že povinný 
subjekt vydal dne 8.7.2019 pod č.j. KHSUL 27495/2019 závazné stanovisko k projektové 
dokumentaci k dodatečnému povolení stavby „Stavební úpravy haly v areálu bývalé 
Šroubárny“ na p.p.č. 4992/1 v k.ú. Žatec. Kopii tohoto závazného stanoviska přiložil v kopii.  
Přípis byl žadateli dne 23. 7. 2019 zaslán jeho e-mailovou adresu. 

  

Ústí nad Labem, 24. 7.  2019 
zapsala: JUDr. Irena Wolfová, ředitelka správního odboru  

 

 
 
 
 


