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 24.9.2019

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 27.8.2019 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:
i)

ii)

akustické studie týkající se areálu Klenovice na Hané 292 ze dne 4.8.2018, která je
zmíněna na str. 5 protokolu o zkoušce č. 131a/19 ze dne 12. 7. 2019 vypracovaného
společností EKOME, spol. s r.o., který byl povinnému subjektu předložen jako
podklad pro závazné stanovisko ze dne 19.7.2019, č.j. KHSOC/19908/2019/PV/HP,
zápisů
povinného
subjektu
č.j.
KHSOC/21746/2019/PV/HP
a
č.j. KHSOC/21747/2019/PV/HP ze dne 3.7.2019, pořízených v rámci místního šetření
na stavbě haly na pozemku parc. č. st. 393 a haly na pozemku parc. č. st. 391 k.ú.
Klenovice na Hané.

Dne 10.9. 2019 zaslal povinný subjekt žadateli požadovanou informaci v plném rozsahu, a to
(citace):
„Ad. i)
Vámi požadovanou akustickou studii týkající se areálu Klenovice na Hané 292 ze dne 4. 8.
2018, která je zmíněna na str. 5 protokolu o zkoušce č. 131a/19 ze dne 12. 7. 2019,
vypracovaného společností EKOME, spol. s r.o., která byla KHS předložena jako podklad pro
vypracování závazného stanoviska ze dne 19. 7. 2019, č. j.: KHSOC/19908/2019/PV/HP (dále
jen „akustická studie“), KHS nedisponuje a ani nemá povinnost ji mít. Z hlediska povinného
subjektu se jedná o neexistující informace, a proto z tohoto důvodu KHS vydala samostatné
rozhodnutí
o
částečném
odmítnutí
žádosti
o
poskytnutí
informací
č. j.: KHSOC/28721/2019/OC/HP, ze dne 10. 9. 2019.
Ad.ii)
V příloze Vám zasíláme Vámi požadované dokumenty, a to: zápis z místního šetření
č. j.: KHSOC/21746/2019/PV/HP, ze dne 3. 7. 2019 a zápis z místního šetření
č. j.: KHSOC/21747/2019/PV/HP ze dne 3. 7. 2019.
Obsah poskytnutých informací byl anonymizován, tzn., že byly znečitelněny osobní údaje
fyzických osob.
Informace, které KHS v zaslaných dokumentech anonymizovala, nejsou poskytnuty z důvodu
ochrany osobních údajů v souladu s § 8a zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení s § 5 odst. 2
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů, o čemž KHS vydala samostatné rozhodnutí o částečném odmítnutí
žádosti o poskytnutí informace č. j.: KHSOC/28721/2019/OC/HP, ze dne 10. 9. 2019.“Konec
citace.
V rámci zaslané informace byly poskytnuty také tyto přílohy v anonymizované verzi:
 zápis z místního šetření č. j.: KHSOC21746/2019/PV/HP, ze dne 3. 7. 2019
 zápis z místního šetření č. j.: KHSOC/21747/2019/PV/HP, ze dne 3. 7. 2019

Mgr. Zuzana Švarcová
ředitelka odboru správního

