
CHARAKTERISTIKA SPRÁVNÍHO ÚŘADU     

  

Název:     Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci  

Sídlo:        Husova 186/64, 460 31  Liberec 1 

IČ:         710 093 02  

Právní forma: organizační složka státu 

orgán státní správy v ochraně veřejného zdraví   

Nadřízený orgán: Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Kontaktní telefon: 485 253 111 

Email:   sekretariat@khslbc.cz 

Datová schránka: nfeai4j 

 
 
Územní pracoviště 

ÚP v České Lípě  ul. 5. května 813, 470 42 Česká Lípa  
ÚP v Jablonci nad Nisou Podhorská 62, 466 01 Jablonec nad Nisou 
ÚP v Semilech  Ke Stadionu 204, 513 01 Semily 
 
 
Přístupnost budov 

Liberec – objekt je přístupný pro imobilní občany přes boční vchod a pomocí výtahu je 
přístupná celá budova. Nutno předem domluvit termín návštěvy na čísle 485 253 111. 

Česká Lípa – pro imobilní občany je přes zvedací plošinu přístupná podatelna. Doporučeno 
předem kontaktovat na čísle 487 820 001. 

Jablonec nad Nisou – objekt není přístupný pro imobilní občany. Pro možnost podání 
podnětu nebo osobního jednání nutno předem domluvit termín návštěvy na čísle 483 
368 511. 

Semily – objekt není přístupný pro imobilní občany. Pro možnost podání podnětu nebo 
osobního jednání nutno předem domluvit termín návštěvy na čísle 481 623 661. 
 
 
Vznik  

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci vznikla k 1. 1. 2003 v rámci 
restrukturalizace veřejné správy. Byla zřízena § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů jako správní úřad, 
působící ve správním obvodu pro území okresů Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a 
Semily. Zřízení bylo deklarováno prohlášením ministryně zdravotnictví o zřízení krajských 
hygienických stanic čj. 31334/2002 ze dne 11. 11. 2002.  

V čele KHS stojí ředitel, který je v souladu se zákonem o státní službě vedoucím služebního 
úřadu a služebním orgánem. Nadřízeným služebním orgánem ředitele je státní tajemník 
v ministerstvu zdravotnictví. 
 

mailto:sekretariat@khslbc.cz


Činnost správního úřadu 

Je dána zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o ochraně veřejného zdraví) a dalšími zvláštními právními 
předpisy k ochraně veřejného zdraví. Její podstatnou část tvoří zejména: 

• státní zdravotní dozor v zákonem vymezených oblastech; 

• plnění povinností dotčeného správního úřadu při rozhodování ve věcech upravených 
zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany 
veřejného zdraví, zejména v řízeních podle stavebního zákona;  

• prevence infekčních onemocnění, nemocí souvisejících s prací a nemocí z povolání; 

• hodnocení a řízení zdravotních rizik; 

• monitorování zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí; 

• usměrňování činnosti zdravotnických zařízení v ochraně před infekčními 
onemocněními včetně infekcí spojených se zdravotní péčí, nemocemi podmíněnými 
prací a jinými poškozeními zdraví z práce; 

• kontrola proočkovanosti; 

• ověření pracovních podmínek pro účely posuzování nemocí z povolání; 

• ochrana zdraví při práci;   

• ukládání dat do informačních systémů MZ ČR; 

• správní rozhodování, vydávání povolení a osvědčení; 

• nařizování mimořádných opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku; 

• podílení se na úkolech integrovaného záchranného systému; 

• spolupráce při tvorbě zdravotní politiky regionu, při tvorbě zpráv o zdravotním stavu 
obyvatel; 

• epidemiologie drogových závislostí. 


