
Krajská hygienická stanice 
                  místně dle doručení 

Věc: Žádost o informace ve smyslu zákona 106 /1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Do roku 1980 jsem pracoval tako technik v OUNZ Rokycany a prováděl jsem mimo jiné  i
údržbu  zařízení  a  přístrojů  na  OHESu.  Po  okrese  byly  rozmístěny  nádoby  a  jímání  spadu
prachu, který byl po té v laboratoři OHESu měsíčně analyzován co do množství a složení. Na
okrese bylo umístěno 40 sběrmých nádob v různých vybraných místech okresu. Sběr nádob
zajišťovala  Dopravní Zdravotní Služba (sanitky), která byla součástí OUNZ.

Zajímá mě, zda místně příslušný KHES provádí měření spadu do sběrných nádob, kolik
jich je v rámci kraje istalováno a následně druh spadu vyhodnocen a protokolován. Pokud ano,
žádám o zaslání protokolů o množství a chemickém složení spadu od počátku roku 2022,
abych si vytvořil mapu spadové zátěže Česka s.r.o (ltd).

Pokud spad laboratorně nevyhodnocujete a vůbec měření spadu neprovádíte, sdělte mi
tuto skutečnost rovněž s uvedením důvodu, proč toto měření neprovádíte.  Doplňující dotaz -
postrádáte v tom případě kvalifikované pracovníky a zařízení? 
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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 16. 3. 2022 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., o svobodném 

přístupu k informacím (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) žádost pana  

 (dále jen „žadatel“) o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 

která byla podána prostřednictvím datové zprávy. 

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

„Do roku 1980 jsem pracoval tako technik v OUNZ Rokycany a prováděl jsem mimo jiné i údržbu zařízení a 

přístrojů na OHESu. Po okrese byly rozmístěny nádoby a jímání spadu prachu, který byl po té v laboratoři 

OHESu měsíčně analyzován co do množství a složení. Na okrese bylo umístěno 40 sběrmých nádob v různých 

vybraných místech okresu. Sběr nádob zajišťovala Dopravní Zdravotní Služba (sanitky), která byla součástí 

OUNZ. 

Zajímá mě, zda místně příslušný KHES provádí měření spadu do sběrných nádob, kolik jich je v rámci kraje 

istalováno a následně druh spadu vyhodnocen a protokolován. Pokud ano, žádám o zaslání protokolů o 

množství a chemickém složení spadu od počátku roku 2022, abych si vytvořil mapu spadové zátěže Česka s.r.o 

(ltd). Pokud spad laboratorně nevyhodnocujete a vůbec měření spadu neprovádíte, sdělte mi tuto skutečnost 

rovněž s uvedením důvodu, proč toto měření neprovádíte. Doplňující dotaz - postrádáte v tom případě 

kvalifikované pracovníky a zařízení?“ 

Po posouzení obsahu žádosti správní orgán poskytuje žadateli v souladu s ustanovením  

§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. požadovanou informaci. 

Správní orgán žadateli sděluje, že výše uvedený druh měření neprovádí ani nevyhodnocuje, neboť se jedná o 

činnost na úseku ochrany ovzduší. Krajské hygienické stanice nepředstavují orgán ochrany ovzduší ve smyslu 

zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a nejsou tedy zákonem zmocněny k provádění výše popsaných 

činností. 
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