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Krajská hygienická stanice
Libereckého kraje
Husova 64
460 31 Liberec

Žadatel:

Frank Bold advokáti, s.r.o., lČ: 28359640, se sídlem Údolní 567/33, Brno-město, 602 00 Brno

povinný subjekt:

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Husova 64, 460 31 Liberec

Žádost o poskytnutí informace dle zákona o svobodném přístupu
k informacím

žadatel dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto žádá Krajskou
hygienickou stanici Libereckého kraje o zasláni anonymizovaných kopií závazných stanovisek,
vydaných Krajskou hygienickou stanici Libereckého kraje jako příslušným orgánem ochrany
veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a to v období od
1. 1. 2001 do dne podánitéto žádosti, k záměrům těžby štěrkopísku.

Pokud by závazných stanovisek, vyhovujÍcÍch výše uvedeným kritériím, bylo vÍce než 15, žádá
žadatel, aby mu byl zaslán jen seznam těchto závazných stanovisek s uvedením dat jejich
vydánía lokalit, jichž se týkaly.

Poskytnuti požadovaných informaci žadatel ve smyslu § 4a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.
preferuje v elektronické podobě, a to zasláním : ,

: ,

Za poskytnutí informací předem děkujeme a jsme s pozdravem.

V Brně dne 11. 4. 2019

Frank Bold advokáti, s.r.o.

Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Údolní 567/33 602 00 Brno

info@fbadvokati.cz
T +420 545 213 975

IČO 283 596 40, DIČ CZ28359640
OR KS v Brně, oddíl C, vložka 63531



isKRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI

V Liberci dne 15.04.2019

č.j.: KHSLB 07566/2019
Sp. značka: S-KHSLB 07566/2019
Počet listů/příloh: 1/0

Frank Bold advokáti, s. r. o.
Údolní 567/33
602 00 BRNO

ROZHODNUTÍ

Krajská hygienická stanice Libereckého kaje se sídlem v Liberci (dále jen Krajská
hygienická stanice) jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon Č. 106/1999 Sb."),
v řízení podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve věci žádosti o poskytnutí informací dle
zákona č. 106/1999 Sb., vydává toto

rozhodnutí:

žádost o informace zaslaná na Krajskou hygienickou stanici právnickou osobou Frank Bold
advokáti, s. r. o., se sídlem Údolní 567/33, 602 00 Brno, IČO 28359640, (dále jen ,,žadatel"),
kterou Krajská hygienická stanice obdržela dne 11.04.2019, a v níŽ žadatel požaduje
poskytnutí všech závazných stanovisek, která Krajská hygienická stanice vydala v období od
01.01.2001 do dne podání žádosti, tj. l l. 04.2019, k záměrům těžby štěrkopísku, se v souladu
s § 15 odst. l zákona Č. 106/1999 Sb., z důvodu neexistence požadované informace

odmítá.

Odůvodnění:
Dne ll. 04. 2019 byla Krajské hygienické stanici doručena od výše uvedeného žadatele
,,Žádost o poskytnutí informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím", (dále jen
,,žádost"), ve které žadatel na základě zákona č. 106/1999 Sb. požádal o ,,...zaslání
anonymizovaných kopií závazných stanovisek vydaných Krajskou hygienickou stanicí
Libereckého kraje jako příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona
Č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a to v období od 1.1.2001 do dne podání této
žádosti, k záměrům těžby štěrkopísku."

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci
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Strana 1 (celkem 2)



č.j.: KHSLB 07566/2019

Krajská hygienická stanice v období specifikovaném v žádosti, tj. od 01.01.2001 do dne
podání žádosti, nevydala k předmětným záměrům těžby štěrkopísku, žádné závazné
stanovisko. Na základě výše uvedeného tedy Krajská hygienická stanice nemůže žadateli
poŽadované informace zaslat.

Podle § 15 odst. l zákona č. 106/1999 Sb. pokud povinný subjekt žádosti byt' jen z části
nevyhoví, vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti.
Vzhledem k tomu, že žadatel požaduje poskytnutí informace, o které Krqjská hygienická
stanice nemá Žádnou evidenci, tedy informaci, jež Krajská hygienická stanice nemá
k dispozici, nelze žádosti vyhovět, a proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku
tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání:
Podle § 16 odst. l zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se lze proti tomuto rozhodnutí odvolat ve lhůtě 15
dnů ode dne jeho oznámení.

Odvolání se podává u Krajské hygienické stanice Libereckého kaje se sídlem v Liberci,
Husova 64, Liberec l a rozhoduje o něm Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

Ing. Jana Loosová, Ph.D.
ředitelka odboru hygieny obecné a komunální
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