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S-KHSUL 23405/2018 
 
Žádost o poskytnutí informace – závazná stanoviska za 10 let  
 
Dne 18. 5. 2018 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad 
Labem žádost ze dne 18. 5. 2018 o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) 
evidovanou pod č. j. KHSUL 23405/2018, kterou žadatel požadoval poskytnutí přehledu 
všech závazných stanovisek podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a 
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoOVZ“), 
které byly vydány povinným subjektem za posledních 10 let. Poptávány byly pouze 
informace o těch závazných stanoviscích, jejichž podkladem bylo měření hluku v životním 
prostředí člověka, provedené osobou, která není držitelem osvědčení o akreditaci ani 
držitelem autorizace podle § 83c ZoOVZ. Pro každé závazné stanovisko, bylo požadováno 
uvést číslo jednací, předmět stanoviska, údaj, zda jde o stanovisko souhlasné či nesouhlasné, 
údaj, zda bylo později změněno nebo zrušeno, a jakým rozhodnutím nebo stanoviskem bylo 
změněno nebo zrušeno. 
 
Přípisem ze dne 1. 6. 2018 č. j. KHSUL 25349/2018 zaslal povinný subjekt žadateli 
požadovanou informaci, když mu sdělil, byla provedena lustrace dostupné spisové 
dokumentace za posledních 10 let na krajské hygienické stanici, ze které bylo zjištěno, že 
v uplynulých 10 letech nebylo krajskou hygienickou stanicí vydáno závazné stanovisko, jehož 
podkladem by bylo měření hluku v životním prostředí člověka, provedené osobou, která není 
držitelem osvědčení o akreditaci ani držitelem autorizace podle § 83c ZoOVZ. 
 
Přípis byl žadateli zaslán dne 4. 6. 2018 do datové schránky. 
 
Ústí nad Labem dne 10. 7. 2018 
 
zapsala: JUDr. Irena Wolfová 
              ředitelka správního odboru 


