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S-KHSUL 54779/2019 

Žádost o poskytnutí informace – Autodrom Most – měření hluku 2016  

Dne 13. 11. 2019 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad 
Labem  žádost ze dne 13. 11. 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 54779/2019, kterou žadatel požadoval poskytnutí informace  kopie protokolu 
o  měření hluku v červenci v roce 2016, který byl podkladem pro zahájení řízení o přestupku / 
pokutě za překročení hluk. limitu ve výši 250 000 Kč, protokolu o kontrolním zjištění, vzešlého 
z výše uvedeného měření, které proběhlo v rámci státního zdravotního dozoru a oznámení 
zahájení výše uvedeného řízení o uložení pokuty za přestupek. 
 
Na základě jeho žádosti o poskytnutí informace dle zákona mu byla přípisem ze dne 25. 11. 2019 č.j. 
KHSUL 56399/2019 poskytnuta požadovaná informace, kterou mu bylo sděleno, že zákon č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění 
pozdějších předpisů v § 100e stanoví, že krajské hygienické stanice jsou oprávněny informovat 
veřejnost o závěrech státního zdravotního dozoru nad koupališti, a to včetně výsledků měření 
nebo vyšetření, zotavovacími akcemi a jinými podobnými akcemi pro děti, pískovišti 
venkovních hracích ploch, ubytovacími a stravovacími službami, a to v rozsahu uvedení 
totožnosti kontrolované osoby, stavu kontrolovaného objektu, povaze případného rizika, 
přijatých nápravných opatření a dalších informací nezbytných k ochraně veřejného zdraví. Dále 
jsou orgány ochrany veřejného zdraví oprávněny v souvislosti s informováním veřejnosti o 
jakosti pitné vody, teplé vody a jakosti vody v koupalištích zveřejňovat i výsledky provozních 
kontrol, získané na základě povinností stanovených osobám tímto zákonem. Na tyto případy se 
nevztahuje povinnost mlčenlivosti uložená podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů. 
Z výše uvedeného vyplývá, že povinný subjekt tj. krajská hygienická stanice je zbavena 
mlčenlivost pouze v případech uvedených v ustanovení § 100e zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů. V ostatních případech se 
na ni vztahuje do doby rozhodnutí mlčenlivost o podkladech a důkazech pro toto rozhodnutí.  
Požadované dokumenty jsou pak podkladem pro dosud neskončené řízení, jehož výsledkem 
bude rozhodnutí ve věci, a proto povinný subjekt nemůže požadovanou informaci poskytnout.  
Dále mu bylo sděleno, že řízení o uložení pokuty bylo zahájeno z moci úřední, a to uložením 
pokuty příkazem ze dne XXXXXXXXXXXXXXXXXX, proti němuž podal účastník řízení 
odpor a řízení tímto není pravomocně skončeno. K uvedenému ještě povinný subjekt uvedl, 
návrhy na důkazy v řízení a revizemi protokolu z měření hluku je řízení prodlužováno. Na závěr 
povinný subjekt uvedl, že žádost má charakter nahlížení do spisu ve smyslu §  38 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  Dle tohoto ustanovení mají právo 
nahlížet do spisu pouze účastníci a jejich zástupci, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již 
v právní moci. 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. 
 
Přípis byl žadateli dne 25. 11. 2019 na jeho e-mailovou adresu. 

 
Ústí nad Labem, 26. 11. 2019 
zapsala: JUDr. Irena Wolfová, ředitelka správního odboru  



 

 
 
 
 


