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S-  KHSUL 41898/2017 
 

 
Žádost o poskytnutí informace – rušení nočního klidu  HP Pelzer s.r.o., Raisova 1187, 
438 01 Žatec 
 
Dne 7. 9. 2017 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad 
Labem  (dále jen krajská hygienická stanice) žádost ze dne 6. 9. 2017 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 41898/2017, kterou žadatelka  
požadovala poskytnutí informace:   

1) zaslání kopie dokumentů ve věci projednávání výskytu obtěžujícího hluku důsledkem 
provozu v okolí místních komunikací  

2) sdělení termínu zjednání nápravy a zajištění nočního klidu ve stávající obytné zástavbě 
v okolí shora uvedených místních komunikací, tj. Jana ze Žatce, Resslova, Purkyněho, 
Tř. Rooseveltova. 
 

Povinný subjekt v souladu s ustanovením § 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., přípisem ze 
dne 7. 9. 2017 č. j. KHSUL 42020/2017 si prodlužil lhůtu pro poskytnutí informace podle 
odstavce 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o deset dní, a to z důvodu konzultace mezi 
dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti 
a z důvodu čerpání řádné dovolené odpovědných zaměstnanců.  
 
Přípisem ze dne 27. 9. 2017 poskytl žadatelce povinný subjekt  č.j. KHSUL 45496/2017 
požadované informace na jí podané dotazy.   
Ad. 1  V příloze Vám zasíláme zápis z jednání ze dne 7. 9. 2015 na MÚ Žatec. Krajská 
hygienická stanice více dokumentů ve věci projednávání výskytu obtěžujícího hluku 
důsledkem provozu ve své spisové dokumentaci neeviduje.  Navíc není zcela zřejmé z Vaší 
žádosti, z jakého provozu by to měl být hluk, neboť ve své žádosti uvádíte jak provoz závodů, 
tak dopravu na komunikacích. 
Ad. 2 
Pokud by se mělo jednat o hluk z dopravy, v současné době krajská hygienická stanice 
požádala Město Žatec jako vlastníka  komunikace - ulice Rooseveltova, o poskytnutí počtu 
aut v roce 2000, aby mohl být správně vyhodnocen protokol z měření č. 132935/2016 ze dne 
28. 11. 2016 Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem.  
Pokud se týče sdělení termínu zjednání nápravy a zajištění nočního klidu ve stávající obytné 
zástavbě v okolí shora uvedených místních komunikací, tj. Jana ze Žatce, Resslova, 
Purkyněho, Tř. Rooseveltova, krajská hygienická stanice nemůže předjímat termín zjednání 
nápravy, neboť se řídí platnými postupy stanovenými právními předpisy a jí danou 
kompetencí. 
Přípis byl zaslán povinným subjektem  na e-mailovou adresu žadatelky dne 27. 9. 2017. 
 
Ústí nad Labem dne 4. 10. 2017 
zapsala: JUDr. Irena Wolfová 
              ředitelka správního odboru 


