KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
OLOMOUCKÉHO KRAJE S E SÍDLEM V OLOMOUCI
Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc, tel. 585 719 111, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, ID: 7zyai4b

V Olomouci dne 14.3.2019
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 7.2. 2019 obdržela Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci,
(dále jen povinný subjekt), žádost o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb.,
o poskytnutí informací, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v poskytnutí informací:
1.

„Informace o měření hluku provedeného 14.12.2010, č.j. M2SU2909S/2010 KHS a kdo
fyzicky provedl měření.“
2. „Informace o dokladu, kterým by bylo možné prokázat fyzickou přítomnost KHS při tomto
měření v našem bytě dne 14.12.2010.“
3. „Informace jestli existuje náš souhlas s tímto měřením.“
4. „Informace na koho se obrátit s pochybnostmi, že měření neproběhlo fyzicky v našem bytě
a na jehož základě byl povolen noční provoz firmě Slezský kámen a.s. Mikulovice“
Dne 21.2.2019 poskytnul povinný subjekt žadateli požadovanou informaci v plném rozsahu, a
to (citace):
K bodu č. 1:
Předně je třeba uvést, že dne 14. 12. 2010 neproběhlo žádné měření hluku. Tohoto dne bylo
KHS vydáno závazné stanovisko č. j.: M3SU2909S/2010 k dodatečnému povolení a uvedení
stavby do provozu „Úprava výrobní haly pro montáž velkookotoučové pily Euromasiv EMP
300“ (dále jen „závazné stanovisko“). Podkladem pro vydání tohoto závazného stanoviska
byl protokol č. 48500/2010 o měření hluku v životním prostředí, v chráněném venkovním
prostoru stavby – byt paní xxxxxxx, ulice xxxxx č. xxxx v Mikulovicích (dále jen „protokol
ZÚ“), který předložil KHS stavebník Slezský kámen a.s., se sídlem Josefa Hory 679, 790 01
Jeseník, IČO: 45192154 (dále jen „stavebník“) dne 9. 12. 2010, jako přílohu k žádosti o
vydání závazného stanoviska. Měření v chráněném venkovním prostoru stavby – byt paní
xxxxxxx, ulice xxxxx č. xxxx v Mikulovicích (dále jen „chráněný venkovní prostor stavby“)
provedl dne 15. 11. 2010 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí č. 7,
Ostrava, Centrum hygienických laboratoří (Ing. Jindřich Koutecký) (dále jen „ZÚ“).
Z protokolu vyplývalo, že hygienický limit pro denní a noční dobu byl v chráněném
venkovním prostoru stavby prokazatelně dodržen. KHS s dodatečným povolením předmětné
stavby souhlasila. Protokol ZÚ není součástí spisu vedeného KHS. Tento protokol byl po
prostudování KHS vrácen stavebníkovi společně se závazným stanoviskem.
K bodu č. 2:
Při měření, které provedl ZÚ v chráněném venkovním prostoru stavby dne 15. 11. 2010,
nebyl přítomný žádný zaměstnanec KHS, neboť toto měření bylo objednáno stavebníkem,
nikoli KHS. Z tohoto důvodu nemá KHS žádný doklad k fyzické přítomnosti zaměstnanců
KHS při uvedeném měření.

K bodu č. 3:
KHS není známo, zda existuje Váš souhlas s předmětným měřením, neboť měření, které
provedl ZÚ ve „Vašem bytě“ dne 15. 11. 2010, neobjednala KHS, ale stavebník.
K bodu č. 4:
S pochybnostmi o nesprávně provedeném měření se můžete obrátit na Městský úřad Jeseník,
Odbor stavebního úřadu a územního plánování, Tovární 4/1287, 790 01 Jeseník, který vydal
rozhodnutí o dodatečném povolení stavby a souhlas s užíváním ze dne 10. 1. 2011, č.j.
MJ63323/2010/04/OSMI/Š, ve věci předmětné stavby.
Pro doplnění KHS uvádí, že měření bylo dne 15. 11. 2010 provedeno v chráněném
venkovním prostoru stavby, což je podle § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění platném v době
provedeného měření, prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro
školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných
staveb, a proto nemuselo být měření provedeno přímo ve Vašem bytě. (konec citace)
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