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S-KHSUL 9012/2018 
 
 
Žádost o poskytnutí informace – vzdělání zaměstnanců, pilnice 
 
Dne 21. 2. 2018 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad 
Labem žádost ze dne 21. 2. 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 9012/2018, kterou žadatel požadoval poskytnutí: 
1. Označení všech pilnic, o kterých má povinný subjekt zaznamenáno, že v obvodovém plášti 

budovy pilnice je vyhrazený stavební otvor určený výlučně pro vyvážení pilin a poskytnutí 
všech záznamů o tomto účelovém určení otvoru. Poskytnutí všech záznamů o tom, že 
piliny z takové pilnice jsou vyváženy pouze v době, kdy strojní zařízení určené ke 
zpracování dřeva v pilnici není v provozu. 

2. Sdělení, jaké dosažené vzdělání a odbornou praxi v oboru základního zpracování dřeva 
dosáhli tito pracovníci Vaší hygienické stanice: Tomáš Havránek, DiS.; MUDr. Alexander 
Vorderwinkler; Ing. Lenka Andrlová, Ph.D.; JUDr. Irena Wolfová; MUDr. Josef Trmal, 
Ph.D. a MUDr. Lenka Šimůnková. Uvedení názvů studijních oborů a odborných školení 
zaměřených na základní zpracování dřeva, které jednotliví tito pracovníci absolvovali. 
Označení příslušných vzdělávacích zařízení a uvedení roku absolvování studijních oborů/ 
odborných školení. 

Přípisem ze dne 5. 3. 2018 č. j. KHSUL 10886/2018 zaslal povinný subjekt žadateli 
požadovanou informaci, a sdělil mi, že krajská hygienická stanice lustrací spisové 
dokumentace v rámci spisové služby zjistila, že tyto informace nemá k dispozici, tudíž je 
nemůže poskytnout. Pokud se týče zaměstnanců krajské hygienické stanice, tito splňují 
požadavky pro výkon služby státního zaměstnance dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní 
službě, ve znění pozdějších předpisů pro dané služební místo a mají složenu požadovanou 
úřednickou zkoušku. Požadované informace žadatelem na vzdělání a odbornou praxi v oboru 
základního zpracování dřeva, z jejich osobních spisů a záznamů o vzdělávání tato skutečnost 
nevyplývá. 
 
Přípis byl žadateli zaslán dne 8. 3. 2018 do datové schránky. 
 
Ústí nad Labem dne 13. 3. 2018 
 
zapsala: JUDr. Irena Wolfová 
              ředitelka správního odboru 
 


