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                                                                                                                                 S-KHSUL 5747/2017
  
Žádost o poskytnutí informace – Střelnice Ludvíkovice 

 
 
Dne 9. 2. 2017 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad 
Labem (dále jen krajská hygienická stanice) žádost ze dne 8. 2. 2017 o poskytnutí informace 
na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, evidovanou pod č. j. KHSUL 5747/2017, kterou žadatel požadoval poskytnutí 
informace z působnosti krajské hygienické stanice:  
 

1. Kdy a za jakých podmínek byl KHS udělen souhlas s provozem střelnice 
v Ludvíkovicích (žádáte zaslání souhlasného stanoviska) 

2. Zda je možné provozovat komerční střelnici bez stanoviska KHS (souhlasu) v případě, 
že to není možné, jaká hrozí sankce v případě, že je provozována bez souhlasu KHS.  

 
Dne 16. 2. 2017 byla žadateli požadovaná informace přípisem č. j. KHSUL 6553/2017 
poskytnuta prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na jeho doručovací adresu, a to  
fotokopie stanoviska krajské hygienické stanice č.j.  2030/2568/1067/1785/04/Koc ze dne 12. 
8. 2004 – souhlas s předloženou hlukovou studií provozu střelnice Ludvíkovice. Zároveň 
žadateli bylo sděleno, že v případě staveb střelnic je orgán ochrany veřejného zdraví tj. 
krajská hygienická stanice dotčeným orgánem, a proto je pro užívání stavby stavebníkem 
nutné kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas příslušného stavebního úřadu. Střelnice 
Ludvíkovice podle dostupných záznamů je provozována jako volné střeliště již ve 40. letech 
20. století, jak na dotaz povinného subjektu sdělil Stavební úřad Děčín již v roce 2003. 
Zároveň SÚ konstatuje, že v místě jsou provozována dvě střeliště, kdy kratší pistolové je 
provozováno na základě pasportu ověřeného stavebním úřadem dne 23. 11. 2001. O existenci 
střelnice Ludvíkovice se zmiňuje i Zpráva o výsledku šetření veřejného ochránce práv (VOP) 
ze dne 14. února 2011 Sp.zn. 2772/2010/VOP/JPL, kde se v popisu střelnice a jejímu provozu 
uvádí dokonce rok 1920, střelnice byla provozována pro potřeby armády, a později od 50. let 
20. století pro potřeby lidových milicí. Po roce 1989 nebyla střelnice využívána, její provoz 
byl obnoven v roce 2001. Střelnice má vypracované provozní řády, které byly ověřeny 
soudním znalcem v oboru střelivo a výbušniny, specializace balistika Ing. Přemyslem Liškou, 
CSc., podle jehož posudků provozní řády z balistického hlediska odpovídají konkrétním 
podmínkám, technickému uspořádání a řešení konkrétní střelnice a požadavkům bezpečného 
provozu. Věcně příslušným orgánem státní správy ke kontrole dodržování provozního řádu je 
Police ČR. O této skutečnosti byl žadatel informován již dopisem ze dne 3. 10. 2011 č.j. 
KHSUL 26421/2011  vyrozumění o vyřízení stížnosti na postup KHS Ústeckého kraje při 
řešení problematiky hluku z provozu střelnice v Ludvíkovicích.  
 
 
Ústí nad Labem, 2. 3. 2017 
zapsala: JUDr. Irena Wolfová, ředitelka správního odboru  


