Bc. Pavlína Glacová
Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

17. července 2018 16:56
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
Re: žádost o informaci - extrémní prašnost vznikající při řezání betonových kostekrekonstrukce chodníků

Vážený pane inženýre,

nemohu souhlasit s Vašim závěrem o tom, že platná legislativa neodůvodňuje poskytnutí požadované informace.
Svou žádost opírám o ust. § 3 odst. 1 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí ve znění
pozdějších předpisů ve spojení s ust. § 2 písm. a) body 3. a 5. téhož zákona a ust. § 2 písm. b) bod 1. téhož zákona,
případně pak o ust. § 2 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších
předpisů ve spojení s ust. 14 odst. 5 téhož zákona. Rozhodnutí, která zákonná úprava bude v případě mé žádosti
aplikována, je pouze na KHS MSK jakožto povinném subjektu.

S ohledem na shora uvedené trvám na poskytnutí informací požadovaných žádostí ze dne 22.06.2018 s tím, že
upřesňuji, že se mi jedná o informaci o počtu kontrol (měření) prašnosti při stavbách a rekonstrukcích chodníků
provedených Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje za období od 1.6.2017 do 30.6.2018 (s doplňující
informací o počtu takových kontrol v obcích pod 10.000 obyvatel).

V případě, že setrváte na svém dosavadním stanovisku k poskytnutí požadované informace a v zákonem
stanovené lhůtě mi bud' neposkytnete požadovanou informaci anebo nevydáte rozhodnutí o jejím odepření či
odmítnutí žádosti, budu nucen využít příslušných opravných prostředků (stížnost, odvolání).

S pozdravem

Krajská hygienická st‘níce 7
Moravskoslezského kraje se sídlem v OstravČ
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Předmět: žádost o informaci - extrémní prašnost vznikající při řezání betonových kostek-rekonstrukce
chodníků
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Na Bělidle 7/724
702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
tel.: +420 595 138 111
e-mail: e-podatelna@khsova.cz (pro zprávy elektronicky podepsané)
e-mail: podatelna@khsova.cz (pro ostatní zprávy)
web: www.khsova.cz
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Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

17. 07. 2018

SPIS. ZNAČKA:
ČÍSLO JEDNACÍ:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

S-KHSMS 37844/2018/OV/OPAK
KHSMS 44899/2018/OV/OPaK
Bc. Gabriela Kozáková
595 138 182
gabriela.kozakova@khsova.cz

DATUM:

27. 08. 2018

ROZHODNUTÍ
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.“), rozhodla v souladu
s ustanovením § 15 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.,
o žádosti fyzické osoby
(dále jen „žadatel“),
takto:
Podle ustanovení § 15 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.,
se žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 17. 07. 2018, o počtu
provedených kontrol KHS MSK spočívajících v měření prašnosti při stavbách a rekonstrukcích
chodníků v období od 01. 06. 2017 do 30. 06. 2018,
o d m í t á.
Odůvodnění:
Dne 18. 07. 2018 byla KHS MSK prostřednictvím e-mailu bez zaručeného elektronického podpisu,
doručena žadatelova žádost o poskytnutí následujících informací:
Informace o počtu kontrol, resp. měření prašnosti, při stavbách a rekonstrukcích chodníků
provedených prostřednictvím KHS MSK, a to v období od 01. 06. 2017 do 30. 06. 2018, spolu
s informacemi o počtu těchto kontrol v obcích pod 10.000 obyvatel.
Vzhledem ke skutečnosti, že žádost byla formulována příliš obecně, KHS MSK v souladu s § 14 odst.
5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., vyzvala žadatele k upřesnění jeho žádosti, jelikož z této nebylo
zřejmé, zda se jedná o kontrolu spočívající v měření prašnosti z hlediska expozice prachu
u zaměstnanců, kteří tyto práce vykonávají, nebo o měření prašnosti v souvislosti s životním
prostředním.
Dále k tomuto KHS MSK uvedla, že v případech týkajících se výše uvedené expozice u zaměstnanců,
KHS MSK dozoruje zejména stavební firmy, a to z hlediska zajištění ochrany zdraví při práci, přičemž
výkon státního zdravotního dozoru je zaměřen na to, zda zaměstnavatel splnil povinnost zařadit práce
do kategorií, a to z hlediska výše expozice k jednotlivým relevantním faktorům pracovních podmínek
a tedy i z hlediska expozice prachu při různých činnostech spojených se stavební činností, nikoli tedy
pouze při stavbách a rekonstrukcích chodníků a řezání betonových kostek. Expozice prachu
se stanovuje z hlediska průměrných směn, nikoli pouze při dané činnosti. Společnosti, které provádějí
stavby a rekonstrukci chodníků, mají konkrétní práce z hlediska expozice prachu zařazeny na základě
výsledků měření do stanovených kategorií.
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Úřední hodiny:
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2. strana rozhodnutí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě č.j. KHSMS

44899/2018/OV/OPaK ze dne 27. 08. 2018.

Nakonec k tomuto KHS MSK sdělila, že měření koncentrace prachu zajišťuje zaměstnavatel
prostřednictvím akreditované laboratoře, z čehož vyplývá, že povinnost měření má zaměstnavatel,
nikoli KHS MSK.
Vzhledem ke skutečnosti, že žadatel ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy svou žádost neupřesnil,
bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle §16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení s § 83 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, podáním u Krajské hygienické
stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě k Ministerstvu zdravotnictví ČR v Praze hlavnímu hygienikovi ČR do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení.

MUDr. Helena Šebáková v. r.
vedoucí služebního úřadu
ředitelka Krajské hygienické stanice
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:
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