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Žádost o poskytnutí informace – sdělení autorů přípisu č.j. KKHSUL 4162/2015 ze dne 
6. 2. 2015 – Kovářská XIII 
 

Dne 15. 12. 2015 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad 
Labem  (dále jen krajská hygienická stanice) žádost ze dne 15. 12. 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 53113/2015, kterou 
žadatel  požadoval poskytnutí informace  -  sdělení jména a funkce osoby, která sepisovala 
přípis Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje z  12. 1. 2015. č. j. KHSUL 4162/2015 
určený Ministerstvu zdravotnictví (dle přílohy) a pokud takových osob bylo více pak 
konkretizaci jmen jak se na sepisování tohoto podílely, např. jaké partie textu sepisovaly nebo 
koncipovaly, jaké podklady obstaraly apod. Dále požadoval uvedení, z jakých studií nebo 
jiných podkladů KHS vycházela, když hodnotila protihlukové účinky domu č.p. 132 a zaslání 
kopie těchto studií nebo podkladů. Následně požadoval uvedení konkrétního autora věty 
uvedené v textu přípisu.  

Přípisem ze dne 21. 12. 2015 č.j. KHSUL 53282/2015 bylo žadateli sděleno, že jak vyplývá 
z textu přípisu krajské hygienické stanice ze dne 6. 2. 2015 č.j. KHSUL 4162/2015 podíleli se 
na jeho sepisování a kompletaci tři její zaměstnanci. S ohledem na odstup času kdy byl přípis 
sepsán, již nelze určit, který ze zaměstnanců jaké partie textu sepsal popř. koncipoval včetně 
jím uváděné věty. Při sepisování přípisu vycházela krajská hygienická stanice ze spisového 
materiálu, který následně poskytla odvolacímu orgánu tj. Ministerstvu zdravotnictví ČR jako 
podklad k přezkumnému řízení. Tento materiál obsahuje mimo jiné i akustická posouzení 
(Akustické posouzení provozu pily v obci Kovářská zpracované EKOLA group spol. s.r.o., 
Mistrová 4, 108 Praha 10 v dubnu 2014 a Akustické posouzení provozu pily v obci Kovářská 
zpracované EKOLA group spol. s.r.o., Mistrová 4, 108 Praha 10 v květnu 2014, zaslané 
žadateli jako příloha v přípisu č.j. KHSUL 53299/2015 prostřednictvím poskytovatele 
poštovní licence dne 21. 12. 2015 na dodejku), jež se zabývají dopadem (hodnocením) 
hlukové zátěže. Krajská hygienická stanice tedy nehodnotí protihlukové účinky domu č.p. 
132, ty jsou řešeny uvedenými akustickými posouzeními.    
 
 
 
 
Ústí nad Labem, 21. 12. 2015 
zapsala: JUDr. Irena Wolfová 
              ředitelka správního odboru  


