KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
OLOMOUCKÉHO KRAJE S E SÍDLEM V OLOMOUCI
Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc, tel. 585 719 111, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, ID: 7zyai4b

V Olomouci dne 30.8.2019
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 2.8.2019 obdržela Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci,
(dále jen povinný subjekt), žádost o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb.,
o poskytnutí informací, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v poskytnutí informací
týkajících se „nahlášení zápachu z obalovny“ - Obalovna Lipník s.r.o., se sídlem Pražská tř.
495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČO: 05637589 :
„abyste mi zaslali výsledek Vašeho šetření provozu obalovny, a to podle zákona o poskytnutí
informací“.
Dne 16.8. 2019 zaslal povinný subjekt žadateli požadovanou informaci v plném rozsahu, a to
(citace):
K Vaší žádosti KHS sděluje následující:
V období od 1. 1. 2019 až dosud byl u právnické osoby Obalovna Lipník s.r.o., se sídlem
Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČO: 05637589, jakožto
kontrolované osoby, na provoze Obalovna Lipník s.r.o., průmyslová zóna parc. č. 3124/55,
3124/88, 3124/89 a 3124/90, 751 31 Lipník nad Bečvou, ze strany KHS zahájen státní
zdravotní dozor (dále jen „SZD“), a to dne 24. 6. 2019. Při výkonu SZD, který byl zaměřen na
bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci, nebylo u kontrolované osoby zjištěno
porušování platné a účinné legislativy z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany
veřejného zdraví.
Dále Vám k věci KHS sděluje, že podání, která od Vás KHS obdržela ve dnech 10. 6. 2019
(vedené na KHS pod č. j. KHSOC/19161/2019/PR/HP), 22. 7. 2019 (vedené na KHS pod č. j.
KHSOC/23968/2019/PR/HP) a 2. 8. 2019 (vedené na KHS pod č. j.
KHSOC/25360/2019/OC/HP) byla z hlediska řešení problematiky zápachu a škodlivých emisí
v ovzduší z provozu obalovny v Lipníku nad Bečvou vždy postoupena věcně a místně příslušné
České inspekci životního prostředí, Oblastnímu inspektorátu Olomouc, Tovární 1059/41, 779
00 Olomouc, a to vzhledem k tomu, že KHS jako orgán ochrany veřejného zdraví není dle
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani jiného právního předpisu, kompetentní (věcně
příslušná) k řešení problematiky zápachu respektive škodlivých emisí vyskytujících se v
ovzduší. O každém z těchto postoupení Vás KHS vždy písemně informovala.
Konec citace.
Mgr. Zuzana Švarcová
ředitelka odboru správního

