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VÁŠ DOPIS ZN.:   
ZE DNE: 10.10.2018 

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 53836/2018/OV/OPaK 
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 53836/2018/OV/OPaK 
VYŘIZUJE: Mgr. Nina Vladařová 
TEL.: 595 138 181 
E-MAIL: nina.vladarova@khsova.cz 

DATUM:  22.10.2018 

R O Z H O D N U T Í 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, 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 zákona č. 106/1999 
Sb. o žádosti fyzické osoby  

 (dále jen „žadatel“), takto:

Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. se žádost o poskytnutí informací ze dne 10.10.2018, 
týkající se poskytnutí kopie rozhodnutí – podmínky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, 
územní pracoviště Opava ze dne 16.8.2004 zn. 3082/241.1./2004 včetně požadovaného měření hluku 
v pracovním prostředí (vydáváno v souvislosti s povolením změny užívání stavby, části původního kravína na 
výrobnu kovového spotřebního zboží Opava, Suché Lazce, Přerovecká na pozemku St. 886/1, 886/2, 886/3 
v k.ú. Suché Lazce),   

o d m í t á . 

Odůvodnění: 

Dne 10.10.2018 byla na Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen 
„správní orgán“) doručena žadatelova žádost o poskytnutí výše uvedené informace učiněná prostřednictvím 
veřejné datové sítě. Žadatel se v předmětné žádosti domáhal poskytnutí následující informace: 

poskytnutí kopie rozhodnutí – podmínky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, územní 
pracoviště Opava ze dne 16.8.2004 zn. 3082/241.1./2004 včetně požadovaného měření hluku v pracovním 
prostředí (vydáváno v souvislosti s povolením změny užívání stavby, části původního kravína na výrobnu 
kovového spotřebního zboží Opava, Suché Lazce, Přerovecká na pozemku St. 886/1, 886/2, 886/3 v k.ú. 
Suché Lazce). 

Po posouzení obsahu žádosti správní orgán sděluje, že vzhledem k tomu, že požadovanou informaci nemá již 
správní orgán k dispozici, neboť tato byla skartována dle skartačního plánu v roce 2014, kdy skartační lhůta pro 
tento typ dokumentu byla v délce 10 let, nejedná se tedy o informaci ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 
Sb., neboť tato informace již neexistuje. Dle § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., se informací rozumí jakýkoliv 
obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného 
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záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo 
audiovizuálního. 

Nejvyšší správní soud v rozsudku č.j. 6 As 33/2011-83 ze dne 20.10.2011 konstatoval, že informacemi, které je 
povinný subjekt zavázán poskytnout, jsou existující informace, které jsou v dispozici povinného subjektu v 
okamžiku doručení žádosti o poskytnutí informace povinnému subjektu. 

Na základě výše uvedeného bylo proto rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.  

Poučení o odvolání: 

Podle § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení s ustanovením § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se lze proti tomuto rozhodnutí odvolat do 15 dnů ode dne jeho 
doručení k Ministerstvu zdravotnictví ČR v Praze – hlavnímu hygienikovi ČR podáním u Krajské hygienické 
stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. 

 MUDr. Helena Šebáková v. r. 
vedoucí služebního úřadu 

ředitelka Krajské hygienické stanice 
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

Rozdělovník: 
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2 
1x adresát, počet listů 1 – DS 
1x sekretariát, počet listů 1 
1x spis, počet listů 1   


