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S-KHSUL 9712/2014 
Žádost o poskytnutí informace – Pila Kovářská II. 
 
Dne 13. 3. 2014 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad 
Labem žádost ze dne 12. 3. 2014 o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) 
evidovanou pod č.j. KHSUL 3819/2014, kterou žadatel  požadoval poskytnutí  – zodpovězení 
pěti následujících otázek: 
1. Skutečně Váš úřad vydal stanovisko ze dne 23. 7. 2013? Kdo o jeho vydání požádal a jaké 

podklady k tomu předložil?  
2. Jaký byl důvod pro vydání nového stanoviska z 10. 9. 2013? 
3. V čem se lišil předmět posuzování stanoviska z 23. 7. 2013 a stanoviska z 10. 9. 2013? 
4. Trpělo stanovisko z  23. 7. 2013 nějakou vadou? Bylo učiněno opatření nebo vydáno 

rozhodnutí, které vyloučilo nebo oslabilo jeho právní účinky, anebo které autoritativně 
deklarovalo, že toto stanovisko právní účinky nemá? Žádáte o zaslání listiny, v níž je 
takovéto opatření nebo rozhodnutí zachyceno. 

5. Z jakých důvodů bylo zrušeno stanovisko z 10. 9. 2013? Žádáte o zaslání rozhodnutí 
o jeho zrušení.  

Dne 18. 3. 2014 byly žadateli  požadované informace sděleny a současně zaslán požadovaný 
dokument  prostřednictvím jeho datové schránky.  Na jednotlivé otázky bylo žadateli sděleno 
následující:  
ad.1   -   stanovisko č.j. KHSUL 26801/2013 ze dne 23.7.2013 bylo vydáno na základě žádosti 

společnosti SINGS projekční ateliér, s.r.o. jejíž součástí byla předložená projektová 
dokumentace a protokoly z provedených měření (hluk v komunálním prostředí a 
hluk a prašnost v pracovním prostředí) a dále pak po provedeném místním šetření 
dne 23.7.2013. 

ad. 2  -  stanovisko č.j. KHSUL 32694/2013 ze dne 10.9.2013 bylo vydáno na základě ústního 
požadavku  Stavebního úřadu Městského úřadu Vejprty, když při kontrolní prohlídce 
stavby, svolané tímto úřadem na den 10.9.2013, bylo zjištěno, že ve stanovisku ze 
dne 23.7.2013 byl nesprávně uveden zdroj vytápění pracovních prostor haly pro 
zpracování dřeva. Zdroj vytápění byl oproti původnímu stanovisku změněn z 
horkovzdušných přímotopů na LTO na přímotopy elektrické. 

ad.3 -     předmět posuzování a podklady pro vydání stanovisek se nelišily, v dokumentaci pro 
změnu užívání, kterou měla krajská hygienická stanice k dispozici, byl uveden 
původní způsob vytápění.  

ad. 4   - stanovisko z 23. 7. 2013 netrpělo žádnou vadou, stanovisko ze dne 10. 9. 2013 bylo 
vydáno na žádost Stavebního úřadu Městského úřadu Vejprty a bylo pouze jeho 
opravou v části vytápění.  

ad. 5 -   stanovisko z 10. 9. 2013 bylo zrušeno Ministerstvem zdravotnictví ČR dne 4. 3. 2014 
z důvodu nesprávného postupu, když součástí  předložené projektové dokumentace 
měla být akustická studie obsahující odhad důsledků realizace záměru v území, 
popř. návrh takových protihlukových opatření, aby po realizaci  záměru nedošlo 
k překročení hygienického limitu hluku v chráněných  prostorech upravených § 30 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších zákonů.  

 
 
Ústí nad Labem , 18. 3. 2014 
zapsala : JUDr. Irena Wolfová , náměstek ředitele pro správní činnost  


