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Poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

Dne 15. 4. 2021 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen 

„správní orgán“), jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost  

 (dále 

jen „žadatel“) o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., která byla podána prostřednictvím datové schránky.   
  

V předmětné žádosti požádal o poskytnutí následující informace, a to: 

„Podle veřejně dostupných informací má dojít v Ostravě k demolici pavilonu E Černá louka, který se nachází 
v centru Ostravy. 

Dle zveřejněných dokumentů se v objektu má nacházet azbest, přitom nebyl prováděn stavebně technický 
průzkum ani stavebně historický průzkum, aby bylo zjištěno přesné množství azbestu (jak vyplývá např. 
z Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 z 17.2.2021) 

S ohledem na výše uvedené tímto žádám o poskytnutí informací, zda a kdy a v jakém rozsahu, jste byli 
informováni o pracech s materiály, obsahujícími azbest ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a souvisejících předpisů, a jakým způsobem bude zajištěna ochrana zdraví nejen zaměstnanců, ale i 
dalších osob, které se v okolí demolovaného objektu každodenně pohybují, či v okolí objektu bydlí; a jakým 
způsobem budou orgány hygieny vykonávat v tomto ohledu dozor.“ 

 
Správní orgán dále uvádí, že pro přesné a přehledné vyřízení žádosti o informace rozdělil žádost na body: 

1) „zda a kdy a v jakém rozsahu, jste byli informováni o pracech s materiály, obsahujícími azbest ve 

smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů“, 

2) „a jakým způsobem bude zajištěna ochrana zdraví nejen zaměstnanců, ale i dalších osob, které se 

v okolí demolovaného objektu každodenně pohybují, či v okolí objektu bydlí; a jakým způsobem budou 

orgány hygieny vykonávat v tomto ohledu dozor“ 
 
Po posouzení obsahu žádosti správní orgán částečně, k bodu 1), poskytuje žadateli v souladu s ustanovením  
§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. požadované informace, kdy sděluje následující: 
 
Správní orgán se o pracích s materiály obsahující azbest dozvěděl, a to konkrétně dne 9.6.2020, kdy byla podána 
žádost o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro účely odstranění stavby „Demolice objektu pavilonu 
„E“ v areálu výstaviště „Černá Louka“, k.ú. Moravská Ostrava“. Z projektové dokumentace vyplynulo, že se ve 
stavbě nachází azbestový materiál (boletické panely). 
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Správní orgán dále uvádí, že dne 23.4.2021 bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o informace,  
konkrétně v bodu 2), vedené pod č.j. KHSMS 23846/2021/OV/OPaK a to k žádosti žadatele ze dne 15. 4. 2021. 
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Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 
 
 
 

V Ostravě dne 15.4.2021 
 

 
Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., žádost - podnět 
 
Podle veřejně dostupných informací má dojít v Ostravě k demolici objektu pavilonu E Černá louka, 
který se nachází v centru Ostravy.  
 
Dle zveřejněných dokumentů se v objektu má nacházet i azbest, přitom nebyl prováděn stavebně 
technický průzkum ani stavebně historický průzkum, aby bylo zjištěno přesné množství azbestu (jak 
vyplývá např. z Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 z 17.2.2021) 
 
S ohledem na uvedené tímto žádám o poskytnutí informací, zda a kdy a v jakém rozsahu, jste byli 
informování o pracech s materiály, obsahujícími azbest ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a souvisejících předpisů, a jakým způsobem bude zajištěna ochrana zdraví nejen 
zaměstnanců, ale i dalších osob, které se v okolí demolovaného objektu každodenně pohybují, či 
v okolí objektu bydlí; a jakým způsobem budou orgány hygieny vykonávat v tomto ohledu dozor. 
 
Vzhledem k tomu, že objekt se nachází v samotném centru Ostravy, kde se kolem něj denně pohybuje 
řada lidí a okolo něj se i nachází obytné domy, dovoluji si zároveň požádat a činím podnět k tomu, 
aby byla přijata opatření, aby byla při demolici zajištěna ochrana zdraví nejen zaměstnanců firem, které 
budou demolici provádět, ale i ostatních osob, které se v oblasti pohybují, či zde bydlí, a to nejen před 
azbestem. 
 
Odpověď prosím zaslat do mé datové schránky. 
 
Děkuji. 
 
S pozdravem 
 
 
 

 
 


