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Žádost o poskytnuti informací dle zákona č. 106/1999 Sb , o svobodném přístupu
k informacím

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále jen Krajská hygienická
stanice) obdržela dne 7.5.2021 pod č.j.: KHSLB 07530/2021 podání, ve kterém dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádáte
o informaci, zda Krajská hygienická stanice obdržela od Krajského úřadu Libereckého kraje
dopisem . ze dne 17.3.2021 oznámení o zahájeni
správního řIzení ohledně sníženi emisí hluku ze silnice lll/2874 a kopii našeho vyjádření
k danému řIzenI.

K výše uvedenému sdělujeme, že Krajská hygienická stanice výše uvedené oznámení
o zahájení řízení neobdržela a zároveň se k němu také nevyjadřovala.

Dále žádáte o informaci, jaké sankce, nebo jiné kroky jsme podnikly proti Libereckému kraji, aby
přijal nějaké protihlukové opatřeni na pozemní komunikaci llV2874. V neposlední řadě se
dotazujete, jakým způsobem byla řešena skutečnost, že původně navrhované protihlukové
opatřeni Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace bylo Krajským úřadem
zamítnuto a z jeho strany nebylo nové protihlukové opatřeni aplikováno.

K výše uvedenému sdělujeme, že Krajský úřad Libereckého kraje není správce pozemní
komunikace lll/2874 ve smyslu § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejÍcÍch zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Daným správcem
pozemní komunikace je Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace.
Z tohoto důvodu tedy není možné po Krajském úřadu Libereckého kraje vymáhat povinnost
zajistit dodržování limitu hluku dle § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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