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Váš dopis ze dne: 2. 7. 2018

Sdělení požadovaných informací a vyřízení stížnosti na postup při vyřizování

žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane doktore,

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo") obdrželo Vaše podání ze dne 2. 7.

2018, v němž si stěžujete na postup ministerstva při vyřizování Vaší žádosti o informace

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon č.

106/1999 Sb.') ze dne 14. června 2018.

Touto žádostí jste požádal o poskytnutí přehledu o všech přezkumných řízeních

ukončených ministerstvem v letech 2008 až 2012, pokud předmětem takových řízení byl

přezkum závazných stanovisek vydaných krajskými hygienickými stanicemi, k záměrům,

jejichž předmětem byl provoz s produkcí hluku (jehož vlivy byly krajskými hygienickými

stanicemi takto posuzovány), konkrétně provoz takových závodů, jejichž charakteristickou

činností je strojní obrábění dřeva (tj. pily, truhlárny apod.). Následným jste svoji žádost

upřesnil.

Úvodem tohoto dopisu dovolte, abychom se Vám omluvili za nedodržení 15 denní lhůty

pro poskytnutí Vámi požadovaných informací dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona

č. 106/1999 Sb. způsobené nutností prostudovat obsáhlou spisovou dokumentaci.

K Vaší žádosti ze dne 14. června 2018 Vám sdělujeme toto:

Odbor ochrany veřejného zdraví ministerstva vletech 2008 - 2012 přezkoumával na

základě žádosti Krajského úřadu Středočeského kraje závazné stanovisko Krajské

hygienické stanice Středočeského kraje č.j. 4152/241/982/09/KO ze dne 23.9.2009,

vydané k projektové dokumentaci pro dodatečné povolení stavby „Truhlárna v areálu Pila

Vrátkov v k.ú. Vrátkov", a to na základě odvolání fyzické osoby proti rozhodnutí
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stavebního úřadu Český Brod. Závazné stanovisko bylo potvrzeno (č.j. MZDR

25865/2010-2/OVZ). Pokud jde o Váš požadavek na označení osoby, která přezkumné

řízení iniciovala, nezbylo než rozhodnout o odmítnutí žádosti s ohledem na ochranu

osobních údajů této fyzické osoby.

V požadovaném období ministerstvo přezkoumalo 113 závazných stanovisek krajských

hygienických stanic. Jiné závazné stanovisko k obdobným věcem však nebylo

ministerstvem zdravotnictví přezkoumáváno.

Vzhledem ktomu, že bylo ve smyslu ustanovení § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.

Vaší stížnosti ve lhůtě 7 dnů ministerstvem zcela vyhověno a požadovaná informace

Vám byla zčásti sdělena a zčásti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, považujte

prosím tímto předmětnou stížnost za vyřízenou.

S pozdravem,
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