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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů, ve věci dodatečného zaslání veškerých podkladů,  stanovisek, zá-

vazných stanovisek a rozhodnutí ke stavbě „Stavební úpravy RD č.p. 8 spojené se změnou 

účelu užívání stávající stodoly: Pilnice – dřevozpracující dílna u RD č.p. 8, Franclina“  

 

 

Na základě vaší žádosti ze dne 04.05.2018 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci poskytnutí veškerých podkladů, stanovisek, 

závazných stanovisek a rozhodnutí ke stavbě „Stavební úpravy RD č.p. 8 spojené se změnou účelu 

užívání stávající stodoly: Pilnice – dřevozpracující dílna u RD č.p. 8, Franclina“ Vám Krajská hygi-

enická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) v příloze zaslala foto-

kopie požadovaných dokumentů (závazné stanovisko k projektové dokumentaci dne 11.1.2016 a 

vyjádření k podanému odvolání pro Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad 

ze dne 8.1.2018). 

 

Přípisem ze dne 14.05.2018 jste vyzval KHS k doplnění poskytnutých informací, a sice o poskytnu-

tí podkladů, na jejichž základě vydala KHS závazné stanovisko k projektové dokumentaci dne 

11.1.2016 a vyjádření k podanému odvolání pro Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a 

stavební úřad ze dne 8.1.2018. 

 

K vaší žádosti KHS sděluje, že závazné stanovisko KHS i vyjádření byly vydány na základě předlo-

žené projektové dokumentace, jejíž součástí byla i hluková studie. Tyto materiály KHS nearchivuje 

a vrací je žadateli zpět. Projektové dokumentace jsou k dispozici na příslušných stavebních úřadech, 

v tomto případě na Městském úřadu Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad. 
 

 

 

 

 

 

              Ing. Ivana Odehnalová 

        ředitelka odboru hygieny práce 


