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Krajská hygienická stanice 
Moravskoslezského kraje 
Ing. Jaroslav Dembiňák 

Ředitel správního odboru 
Na Bělidle 7 

702 00 Ostrava 

V Ostrm.1ě 29. srpna 2019 

Vážený pane řediteli 

děkuji za Vaši reakci na náš dopis ze dne 16. srpna 2019. Dovoluji si Vás v této 
souvislosti ještě požádat znovu o odpověď na náš dotaz specifikovaný v bodě 1, kdy došlo 
zřejmě k nesprávné interpretaci položené otázky. Na bod 1 ve znění: 

1) Byla Analýza rizik odvaW zasažených endogenním hořením ve správě DIAMO, s.p., o. z. 
OD RA" s názvem Heřmanice, akceptační číslo: 08020334, číslo projektu: 
CZ. !.02/4.2.00/08.02548, operační program Životního prostředí, oblast podpo,y 4.2, 
kojinancováno z Fondu soudružnosti, Brno, červenec 2010 (dále jen „Analýza rizik") a Hodnocení 
zdravotních rizik jako součást aktualizované analýzy rizika podle Metodického pokynu MŽP 
č.12/2005 - Průzkum kontaminace ovzduší - odval Hedvika, Heřmanice, evidenční č. 34/2010, 
Ostrava, červenec 2010, jehož zadavatelem byla společnost GEOtest, a.s., se sídlem Šmahova 
1244/112, 627 00 Brno, IČO: 463 44 942, zpracovatelem ln;l MUDr. Ivan Tomášek, držitel 
osvědčení o autorizaci k hodnocení zdravotních rizik podle zákona č. 258/2000 Sb., č. autorizované 
osoby 041/08, osoba odborně zpi°Lsobilá pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví podle 
vyhlášky MZ ČR č.353/2004Sb. , č.j. 28624/2008-0VZ-30.0-5.8.08, pořadové číslo osvědčení 
4/2008 (dále jen „Hodnocení zdravotních rizik") či jakákoli jejich část známy Krajské 
hygienické stanici Moravskoslezského kraje (dále jen „KHS") již před jejich obdržením ze 
strany společnosti Ostravská těžební a.s.? 

ze strany KHS nám bylo sděleno: 

K bodu 1) 2) a 3) žádosti správní orgán sděluje, že analýza rizik odvalů zasažených 
endogenním hořením ve správě Diamo s. p., o. z ODRA s názvem Hdmanice a hodnocení 
zdravotních rizik, ani jakákoli jejich část správnímu orgánu před tím, než ji obdržela Ostravská 
těžební a.s., známa nebyla; pro úplnost správní orgán sděluje, že je orgánem státní správy 
působícím v resortu Ministerstva zdravotnictví a je vázán Metodickými pokyny tohoto resortu, 
nikoli Ministerstva životního prostfedí. 



Naše otázka zní ve smyslu, zda byla Krajské hygienické stanici Moravskoslezského 
kraje Analýzn rizik známa dříve, než jste ji obdrželi od Ostravské těžební, a.s. a nikoli, zda 
byla Analýzy rizik Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje známá před tím, než ji 
obdržela Ostmvská těžební, a.s. 

Jsem přesvědčen, že níže navržená úprava Vaší odpovědi vzniklou nejasnost wiede do 
souladu s naší otázkou a v žádném případě nepopisuje fakta jiným způsobem, než se skutečně 
udála: 

,, .. .. orgánu pfed tím, než ji obdržela od Ostravské těžební a.s., známa nebyla; .... " 

S pozdravem 



VÁŠ DOPIS ZN.:   
ZE DNE: 29. 08. 2019 

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 45931/2019/OV/OPaK 
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 47554/2019/OV/OPaK 
VYŘIZUJE: Bc. Gabriela Kozáková 
TEL.: 595 138 182 
E-MAIL: gabriela.kozakova@khsova.cz 

DATUM:  09. 09. 2019 

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů 

Dne 29. 08. 2019 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále také 
„správní orgán“), 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 právnické 
osoby,   

 (dále jen „žadatel“), která byla podána prostřednictvím datové schránky, přičemž žadatel požaduje 
poskytnutí následujících informací: 

Zda analýza rizik odvalů zasažených endogenním hořením ve správě Diamo s. p., o. z ODRA s názvem 
Heřmanice, byla Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje známa dříve, než předmětnou analýzu  
Krajská hygienická stanici Moravskoslezského kraje obdržela od Ostravské těžební a.s. 

Správní orgán v souladu s ustanovením §14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytuje požadované 
informace. 

Správní orgán sděluje, že materiály (Analýza rizik odvalů a Hodnocení zdravotních rizik), které byly Ostravskou 
těžební a.s. správnímu orgánu předloženy při osobním jednání na Krajské hygienické stanici 
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě dne 18. 07. 2019, nebyly před uvedeným datem správnímu orgánu 
známy. 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 
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