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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vážená paní
dne 24. 07. 2017 obdržel Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje (dále jen „HZS Ústeckého
kraje“), jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), Vaši žádost
ze dne 24. 07. 2017 o poskytnutí informací týkajících se výkonu státního požárního dozoru ve
vztahu ke stavbě nazvané „Ekologizace kotlů K1 a K2 v Žateckého teplárenské, a.s.“ v areálu
výtopny Perč společnosti Žatecká teplárenská, a.s. (dále jen „stavba“).
Ve své žádosti požadujete sdělení, zda v souvislosti s výše uvedenou stavbou byla HZS
Ústeckého kraje předložena stavebníkem projektová dokumentace včetně požárně
bezpečnostního řešení na stavební úpravy kotelny, tzn. vestavby nosné ocelové konstrukce,
umístění 3 ks olejových hořáků, jednotlivě o výkonu 1,5 MW do prostoru, který sloužil před
rekonstrukcí výhradně pouze pro odpopelnění kotlů, kde vypadával popel na transportní pás a
dopravu mimo kotelnu. Hořáky byly instalovány za účelem zapalování nově osazených kotlů
prostřednictvím extra lehkého topného oleje přivedeného z prostoru mimo kotelny.
Dále požadujete sdělení, zda úpravy stávající kotelny, provedené v souvislosti s osazením a
provozem kotlů K1 a K2, včetně startovacích hořáků, provedené v r. 2015 – 2016 a užívané do
doby případného částečného odstranění, svým provozem ovlivnily požární bezpečnost stavby. A
žádáte též o zaslání kopie stanoviska HZS Ústeckého kraje v uvedené záležitosti, pokud již bylo
vydáno.
S ohledem na skutečnost, že nebyly shledány důvody pro neposkytnutí Vámi požadovaných
informací, sděluji Vám na Vaši žádost následující:
Projektová dokumentace, včetně požárně bezpečnostního řešení, ve věci Vámi popisovaných
stavebních úprav nebyla dosud stavebníkem předložena s výjimkou přivedení extra lehkého
topného oleje z prostoru mimo kotelnu. K této projektové dokumentaci bylo vydáno ze strany
HZS Ústeckého kraje nesouhlasné závazné stanovisko ze dne 02. 08. 2017, č. j. HSUL 441212/ŽA-2016, které Vám zasíláme v příloze.
Vzhledem k tomu, že HZS Ústeckého kraje nebyla dosud předložena kompletní projektová
dokumentace včetně požárně bezpečnostního řešení, nelze posoudit, zda provedené úpravy
ovlivnily požární bezpečnost stavby, či nikoliv.
HZS Ústeckého kraje provedl v poskytnutých dokumentech opatření k zamezení čitelnosti
osobních údajů, které není možné poskytnout bez souhlasu subjektu údajů podle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZOOÚ“). Jedná se o jména, telefonní čísla, adresy a jiné kontaktní údaje,
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které jsou osobními údaji ve smyslu § 4 písm. a) ZOOÚ, které HZS Ústeckého kraje obdržel při
výkonu kontrolní činnosti na úseku státního požárního dozoru. Tyto osobní údaje podléhají
ochraně ZOOÚ. Podle ustanovení § 4 písm. e) ZOOÚ se zpracováním osobních údajů rozumí
jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky
provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních
údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava
nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání,
výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace. HZS Ústeckého kraje je v takovém
případě správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ a jako takový může v souladu
s ustanovením § 5 odst. 2 ZOOÚ zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu
údajů, nebo v případech vymezených tímto ustanovením. Vzhledem ke skutečnosti, že subjekt
osobních údajů neposkytl souhlas se zpracováním osobních údajů za tímto účelem a nejedná
se ani o jeden z případů zpracování osobních údajů uvedených v ustanovení § 5 odst. 2 písm.
a) až g) ZOOÚ, nelze požadované osobní údaje tímto způsobem zpracovávat.
Nadto se dodává, že podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona povinný subjekt neposkytuje
informace, které získal od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové
nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na
ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo
zneužitím. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly
jeho činností. Osobní údaje obsažené v poskytnutých dokumentech jsou informacemi, které
podléhají ochraně podle ustanovení § 89 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů.
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vrchní rada
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