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S-  KHSUL 37247/2016 

 
Žádost o poskytnutí informace – porušení povolených limit ů hluku HP Pelzer s.r.o.  
 
Dne 18. 8. 2016 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem  
(dále jen krajská hygienická stanice) žádost ze dne 18. 8. 2016 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 37247/2016, kterou žadatelka  požadovala poskytnutí informace:   
1. Zahájila KHSUL správní řízení ve věci správního deliktu se společností HP Pelzer s.r.o. ohledně 

opakovaného překračování hygienických limitů v noční době? 
2. V jakém stádium je nyní správní řízení? 
3. Bylo již vydáno správní rozhodnutí? Jestliže ano, žádáte o zaslání kopie tohoto dokumentu?  
4. Kolik zaměstnanců KHSUL a územního pracoviště Louny je seznámeno s naplánovanými 

termíny měření hluku v Žatce zajišťované Zdravotním ústavem se sídlem v ústí nad Labem? 
5. Jakou formou a v jakém rozsahu jsou tito zaměstnanci poučení o nutnosti zachovávat 

mlčenlivost? 
 

Přípisem č.j. KHSUL 37428/2016 ze dne 25. 8. 2016 poskytl žadatelce povinný subjekt  požadované 
informace na podané dotazy.   
 
ad. 1, 2, a 3.    
Se společností HP Pelzer s.r.o. bylo vedeno správní řízení o uložení pokuty za porušení ustanovení § 
30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to za překračování hygienických limitů vyplývající z měření 
provedeného v říjnu 2015. Správní řízení je v současné době skončeno a rozhodnutí ve věci je 
pravomocné.  Tato skutečnost Vám již byla sdělena přípisem č.j. KHSUL 8821/2016 ze dne 3. 3. 
2016. 
Pokud se týče následujících měření hygienických limitů hluku, pak probíhá v současné době postup 
dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Po jeho ukončení bude 
postupováno v souladu s právními předpisy.  
 
ad. 4   
Vzhledem k tomu, že měření hluku je nutné objednat u Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad 
Labem, vztahují se na tento postup vnitroorganizační směrnice, kde jsou stanoveny závazné postupy 
(např. schvalovací postup). Pokud se týče odborných pracovníků, jsou o měření informováni pouze 
dotčení zaměstnanci, kteří budou přítomni měření. 
 
ad.5   
Povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech je zakotvena v § 77 zákona č. 234/2014 Sb. o 
státní službě, ve znění pozdějších předpisů a  Etickém kodexu zaměstnance KHS UL. Mlčenlivost je 
základní povinností státního zaměstnance vyplývající z jeho služebních povinností.  Každý státní 
zaměstnanec je s touto svojí povinností před vstupem do státní služby seznámen.  
 
Přípis byl žadatelce zaslán dne 25. 8. 2016 na požadovanou e-mailovou adresu. 

 
 
Ústí nad Labem dne 27. 9. 2016 
zapsala: JUDr. Irena Wolfová 
              ředitelka správního odboru 


