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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 150074/2018
spisový znak: KHEJ 146225/2018/kakr/3

datum: 10.12.2018

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Dne 29.11.2018 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 29.11.2018, v níž požadujete poskytnutí
následujících informací:
v dubnu tohoto roku jsem na KHS v Jindřichově Hradci podala podnět na hluk z provozovny pana Milana Tarase -Tarasova pila,
Mlýnská 527, Studená 37856, IČ 70955425.
Dne 17.7.2018 proběhlo v provozovně pana Tarase měření hluku, které si na doporučení KHS objednal a kterému jsem já a
moje rodina byla přítomna (jsme nejbližší sousedi jeho provozovny).
Prvního srpna tohoto roku byl vyhotoven protokol z tohoto měření, který obdržel místní Stavební úřad. Po mnoha naléhání jsem
nakonec odpověď dostala a to 8.11.2018. Avšak pouze Hodnocení Protokolu, ze kterého není zřejmé, jaké hodnoty byly vůbec
naměřené.
Obracím se tedy na vás proto, že mě zajímá, zda jako účastník tohoto řízení a jako stěžovatel, který podal podnět, mám nárok
na vydání kopie celého vypracovaného protokolu podle zákona č. 106/1999 Sb.

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

z Vaší žádosti není zcela zřejmé, před jakým orgánem se vede řízení. V případě, že stavební úřad vede řízení, ve kterém
využívá jako jeden z podkladů zmiňovaný protokol z měření hladiny hluku, a vy jste účastnicí tohoto řízení, pak máte jako
účastník řízení právo nahlížet do spisu a s ním spojené právo na pořizování kopií (§ 38 správního řádu). Zároveň je ale možné
zažádat o kompletní protokol v režimu zákona č. 106/1999 Sb.
Pokud stavební úřad žádné řízení nevede a protokol mu slouží pouze k nějakému předběžnému šetření, případně nejste
účastníkem řízení, můžete podat žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb. Podle zákona č. 106/1999 Sb. máte právo na
kopii celého vypracovaného protokolu. (§ 3, odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. – Informací se pro účely tohoto zákona rozumí
jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na
listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.)
V případě, že stavební úřad (povinný subjekt) žádosti nevyhoví a rozhodne o odmítnutí žádosti, máte právo podat odvolání
podle § 16. Pokud povinný subjekt žádosti vyhoví, ale pouze z části, je možné podat stížnost na postup při vyřizování žádosti
o informace podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.
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S pozdravem

Mgr. Petr Soukup
vedoucí odboru
- podepsáno elektronicky –
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