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S-KHSUL 17636/2015 
 
Žádost o poskytnutí informace – ČOV Libouchec II  
 
 
Dne 6. 5. 2015 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad 
Labem  (dále jen krajská hygienická stanice) žádost ze dne 6. 5. 2015 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 17636/2015, kterou žadatel  
požadoval poskytnutí informace – odpovědi na jím zaslané otázky popř. zaslání kopií 
dokumentů - podkladů týkající se „ČOV Libouchec“: 
1. Jak je definována „hranice areálu ČOV Libouchec“? Zda se jedná o hranici vymezenou 

stávajícím plotem areálu ČOV? Případně pokud nikoli, co hranici ČOV vymezuje? 
2. Jak je definována hranice „ochranného pásma ČOV Libouchec“? Odkud kam toto 

„ochranné pásmo ČOV“ sahá (v metrech)? 
3. Z jakého dokumentu, případně rozhodnutí vyplývá definice hranice „ochranného pásma 
ČOV Libouchec“ (kde je toto ochranné pásmo uvedeno)? Prosím o poskytnutí takovéhoto 
dokumentu, ze kterého definice ochranného pásma konkrétní ČOV vyplývá.  

4.  Jaký postih (pokuta, sankce) hrozí provozovateli/vlastníku  provozu (ČOV Libouchec) za 
porušení § 30 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví (ZPVZ)? tj. pokud jím 
provozovaná technologie (dmychadla, uložená nekrytá venku v areálu ČOV, emitující 
hlučnost i přes umístění v tzv. „protihlukových“ krytech téměř 70dB) porušuje limity 
hluku stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., obzvlášť pokud tím ničí zdraví desítek 
obyvatel a jejich pohodu bydlení (petice občanů z okolí ČOV Libouchec, která toto 
potvrzuje, je v současné době předána starostovi) a v minulosti byl na toto provozovatel 
upozorňován (bez reakce)? 

5. Přihlíží KHS při udělení sankce k § 93 ZOVZ, pokud dojde k překročení limitů hluku a 
zároveň se jedná o dlouhodobé, intenzivní (každý den/noc) působení hlučné technologie 
(trvající přes rok), které navíc poškozuje zdraví více než 2 desítek občanů (vyplývá z 
petice okolních obyvatel)? 

6. Zda uplatní KHS (v zájmu ochrany veřejného zdraví a pohody obyvatel v CHKO Labské 
pískovce, do doby odstranění závad) v souladu s § 84 odst. 1 písm. m) ZOVZ institut 
pozastavení užívání technologie (odstavení technologie a potrubí, ve kterém hluk rezonuje! 
- zdroje hluku a vibrací)? Technologicky je možné (v areálu ČOV je stále funkční původní 
technologie provzdušňování, mj. pro případ havárií). Za stávajícího stavu totiž dochází k 
ohrožování lidí, a to 7 dnů v týdnu, den co noc. „Zdraví“  definuje Světová zdravotnická 
organizace (ČR členem od r. 1993) jako „stav fyzické, psychické, sociální a estetické 
pohody“, tedy nejedná se jen o absenci nemoci nebo vady.  

7. Zda a kdy byla kontrolované osobě (vlastník či provozovatel ČOV Libouchec, tj. 
Severočeská vodárenská společnost a.s. či Severočeské vodovody a kanalizace a.s.) v 
souladu s § 88 odst. 3 ZOVZ podána informace o zahájení státního zdravotního dozoru? 
Pakliže tato informace  nebyla kontrolované osobě podána, prosím o informaci, z jakého 
důvodu nebyla podána, pokud bylo realizováno místní šetření s cílem zjistit dodržení 
hygienických limitů hluku (tj. výkon státního dozoru dle ZOVZ)? Případně, byl 
kontrolované osobě předložen služební průkaz kontrolujícími (zástupci KHS Ústí nad 
Labem) a protokol o kontrole (v souladu s § 88 odst. 4 ZOVZ)? Toto je důležité pro 
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případný budoucí soudní spor s provozovatelem ČOV Libouchec, který by se mohl 
„vymlouvat“ na to, že procesně neproběhl výkon státního zdravotního dozoru v souladu se 
zákonem.  

 
Přípisem č.j. KHSUL 18066/2015 ze dne 11. 5. 2015 poskytl žadateli povinný subjekt  
komentář k jednotlivým bodům žádosti o poskytnutí informace :  
k bodu 1 
„Hranice areálu ČOV Libouchec“ – krajská hygienická stanice hranici areálu ČOV 
nevymezovala, hranice areálu bude totožná s hranicí pozemku, při tom se vychází z katastru 
nemovitostí.  
 
k bodu 2 
Krajská hygienická stanice neřeší ochranné pásmo ČOV Libouchec, Každá obec má většinou 
zpracován územní plán a v něm by mělo být stanoveno ochranné pásmo obytných budov od 
ČOV. Záleží však na typu technologie ČOV a zda je objekt zastřešený nebo zda jsou nádrže 
čističky odpadních vod odkryté. U celozastřešené ČOV může být ochranné pásmo třeba i 
pouhých 20 metrů, ale u nezastřešených ČOV je to většinou 50, 100 až 200 metrů podle 
okolností.  
 
k bodu 3 
V Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 20.1. 2011, jednací číslo 
3376/ZPZ/2010/PZ-1688, JID 11927/2011/KUUK, skartační znak 249.8/A/20 – souhlas 
k provozování zařízení ke sběru a odstraňování odpadů a s jeho provozním řádem pro 
provozovnu Čistírna odpadních vod Libouchec, 403 39 Libouchec –  vydaného s platností do 
31.12.2017 se hranice areálu ČOV, ani ochranného pásma ČOV neřeší. 
 
k bodu 4 
V současné době neexistuje průkaz o tom, že by provozem ČOV Libouchec docházelo 
k překračování hygienických limitů pro hluk daných v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 
V případě prokázání překročení těchto limitů pro hluk může KHS přistoupit k udělení 
sankčního postihu tomuto subjektu, výše finančního postihu se řídí mnoha okolnostmi (při 
rozhodování o uložení sankce a její výši je krajská hygienická stanice povinna se řídit 
ustanovením § 93 odst. 1  ZOVZ a judikáty Nejvyššího správního soudu), avšak vzhledem 
k neexistenci průkazu o překračování limitů pro hluk je stanovení její výše prozatím 
bezpředmětné. 
 
k bodu 5 
Zatím neexistuje průkaz o překročení hladin hluku, tudíž řešit sankční postih provozovatele 
zdroje hluku je bezpředmětné. Petice od občanů nebyla na krajskou hygienickou stanici 
doručena. 
 
k bodu 6 
Zatím neexistuje průkaz o překročení hladin hluku, tudíž řešit možnost zakázání či 
pozastavení činnosti ze strany krajské hygienické stanice je prozatím  bezpředmětné. 
 
k bodu 7 
Státní zdravotní dozor ze strany krajské hygienické stanice proveden nebyl. Důvodem je, že 
do současného dne, tj. 11.5.2015, nebyl předložen na krajskou hygienickou stanici žádný 
podnět na obtěžování hlukem ze strany občana. Krajská hygienická stanice byla pouze 
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přizvána k účasti na jednání dne 17. 3. 2015, které pořádal Magistrát města Ústí nad Labem, 
odbor životního prostředí a které probíhalo na ČOV Libouchec. 
Další informace v tomto bodě uvedené jsou tedy vzhledem k výše uvedenému prozatím  
bezpředmětné. 
 
Přípis byl žadateli zaslán dne 12. 5. 2015 na e-mail.  
 
 
 
Ústí nad Labem, 12. 5. 2015 
zapsala: JUDr. Irena Wolfová, náměstek ředitele pro správní činnost  


