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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 05. 03. 2018 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen
„KHS MSK“), jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), žádost fyzické osoby,
, zastoupeného J
(dále jen „žadatel“), která byla
podána prostřednictvím datové schránky.
Žadatel v předmětné žádosti požaduje následující informace:
 závazná stanoviska, vydaná KHS MSK, týkající se třech až pěti vybraných záměrů, jejichž předmětem
je provoz pilařského závodu. Konkrétně se má jednat o pořez kulatiny v hale, přípravu kulatiny ve
venkovním prostoru, popř. výrobu palet, přičemž tyto mají být vybrány tak, aby se jednalo o okolí
obydlených oblastí, u kterých KHS MSK obdržela případné podněty, týkající se problematiky hluku
 u těchto vybraných záměrů, žadatel dále požaduje poskytnutí všech stanovisek, tedy těch, která se týkají
jak projektu, tak zkušebního provozu, a to buď k trvalému užívání, nebo změně užívání
 veškeré podklady k předmětným stanoviskům, tedy akustické studie, protokoly o měření hluku apod.
Vzhledem k tomu, že žádost o informaci byla formulována příliš obecně, byl podle ustanovení § 14 odst. 5
písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., žadatel dne 13. 03. 2018 KHS MSK vyzván k jejímu upřesnění a to tak, aby:
1. jednoznačně identifikovat požadované informace, a to zejména ve vztahu k časovému období
a konkrétní lokalitě, jichž se vydaná závazná stanoviska a stanoviska obecně mají týkat.
2. upřesnil terminologii v žádosti, a to z toho důvodu, že pro výběr závazných stanovisek
je nesrozumitelná. Pokud žadatel hovoří o záměru, má KHS MSK za to, že se jedná o stavby
v projektové přípravě, v případě však, že vyžaduje závazná stanoviska ke změně užívání nebo trvalému
užívání, nejedná se zde o záměr, nýbrž o realizovaný provoz.
Dne 14. 03.2018 KHS MSK od žadatele obdržela upřesnění žádosti, ve které požaduje tyto informace:
 poskytnutí závazných stanovisek vydaných KHS MSK kdykoli v období r. 2013 – 2018, týkající se
staveb v Moravskoslezském kraji
 poskytnutí závazných stanovisek, a to jak k projektu, zkušebnímu provozu, k trvalému užívání nebo
změně užívání

Po posouzení žádosti, s přihlédnutím k povaze a rozsahu požadovaných informací, KHS MSK žadateli dne
21. 03. 2018 v souladu s ustanovení § 14 odst. 7 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., odeslala sdělení o prodloužení
lhůty pro poskytnutí informací o 10 dní, a to z toho důvodu, že vyhledávání a sběr požadovaných informací
bude probíhat na různých pracovištích, která jsou, jak vyplývá z organizační struktury KHS MSK, oddělena
od pracoviště vyřizující žádost.
K výše uvedené žádosti správní orgán sděluje následující informace:
1. KHS MSK v období od roku 2013 do roku 2018 neřešila žádný podnět, který by se týkal pilařského
nebo obdobného provozu.
2. Pro účely žádosti Vám KHS MSK poskytuje podklady ke třem provozům, přičemž ve dvou případech
se jedná o záměr, tedy stavbu připravovanou a v jednom případě je stavba již provozována.
Jedná se o následující podklady, které jsou Vám zaslány současně s tímto sdělením:









závazné stanovisko č. j. KHSMS 52682/2017/NJ/HP,
hluková studie č. 5017549,
závazné stanovisko KHSMS 31405/2017/OP/HP,
hluková studie č. 201705-12,
závazné stanovisko č. j. KHSMS 45474/2016/FM/HP,
závazné stanovisko č. j. KHSMS 59446/2016/FM/HP,
hluková studie provozování pásové pily a sušičky Dolní Domaslavice,
protokol o zkoušce č. 100/2016/H.
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