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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

K Vaší žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne  

2. srpna 2022, evidovanou pod č.j. xxx, prostřednictvím které jste vznesl následující 

dotazy: 

„Vaším dopisem ze dne 11.července 2022 č.j. xxx jste mne informoval, že na podkladě 

mého podnětu zaslaného Hl. hygieničce MUDr. Svrčinové proběhlo v první polovině 

června 2022 osobní jednání na úrovni ředitelky KHS ÚL, ředitelky odboru správního a 

hlavní hygieničky ČR. 

Protože od Vámi uvedeného jednání v polovině června 2022 proběhlo již nejméně 6 

týdnů, tak si Vás dovoluji požádat ve smyslu zákona č.106/ 99 Sb. o informaci co bylo 

konečně ve prospěch řešení naší záležitosti učiněno. Konstatuji, že jsme zatím nikdo 

z obyvatel žijících v dosahu nesnesitelných emisí hluku žádné opatření orgánů státní 

správy nezaznamenali, a to přestože jak píšete v závěru Vašeho shora uvedeného 

dopisu: MZ v neposlední řadě KHS uložilo, aby předmětné správní řízení bylo řešeno 

bez zbytečných průtahů a s ohledem na principy dobré správy.“ 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

V předmětné věci sdělujeme, že KHS Ústeckého kraje dne 13. 7. 2022 provedla spojení 

probíhajících správních řízení o přestupcích do jednoho řízení. Nadto je v druhé půli 

08/2022 pánováno ústní jednání s účastníkem řízení v předmětné věci.  

S ohledem na skutečnost, že nejste účastníkem řízení, není Ministerstvo zdravotnictví 

oprávněno Vám sdělovat bližší informace z probíhajícího řízení mezi KHS Ústeckého 

kraje s xxx.  

Ministerstvo zdravotnictví dále pro informaci sděluje, že t. č. je odborem ochrany 

veřejného zdraví vyhodnocována další stížnost proti postupu KHS Ústeckého kraje. 

 

S pozdravem 

 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
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