
Dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí kopie: 

1/ protokolů z měření hluku 5.11. v ranních hodinách v bytě tř. Svobody 20, Olomouc 

2/ soupis spisu vedeného na základě podnětu týkajícího se obtěžování hlukem z hudební produkce v 

klubu Belmondo 

 

děkuje a zdraví 

Ing. arch. Jan Dohnal  

tř. Svobody 20, Olomouc, 77200  

tel: 608 975 305 



K R A J S K Á  H Y G I E N I C K Á  S T A N I C E  
OLOMOUCKÉHO  KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI 

Wolkerova 6,  779 11  Olomouc,  tel. 585 719 111,  e-mail: podatelna@khsolc.cz,  ID: 7zyai4b 

 
                                                                                                   V Olomouci dne 20.12.2016 

Č.j.: KHSOC/32122/2016/OC/HOK 
Sp. značka: KHSOC/32122/2016                                                                               
Vyřizuje:  Ing. Barbora Nechvátalová 
Č.j. odesílatele: neuvedeno 
 
Adresát 
Ing. Arch. Jan Dohnal 
Tř. Svobody 20 
779 00 Olomouc 
e-mail: jenadohnal@seznam.cz 
 
Poskytnutí informací povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 

Dne 9.12.2016 obdržela Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v 
Olomouci, (dále jen KHS), prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného 
subjektu, Vaši žádost o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - zaevidovaná pod č.j.: 
KHSOC/32122/2016/OC/HOK (dále jen žádost). Žádost se týkala poskytnutí kopie protokolů 
z měření hluku provedeného dne 5.11.2016 v ranních hodinách v bytě tř. Svobody 20, 
Olomouc a soupisu spisu vedeného na základě podnětu týkajícího se obtěžování hlukem 
z hudební produkce v klubu Belmondo ze dne 23.6.2016, č.j.: KHSOC/16629/2016/OC/HOK. 
Dne 13.12.2016 byla předmětná žádost Vámi telefonicky upřesněna (viz. záznam o 
telefonickém hovoru č.j. KHSOC/32323/2016/OC/HOK), o požadavek poskytnutí obou 
protokolů Zdravotního ústavu s výsledky předmětného měření i protokolu o kontrole 
zpracovaného KHS na základě provedeného státního zdravotního dozoru. 

 
K žádosti Vám KHS sděluje následující: 

 
KHS Vám v příloze posílá Vámi požadovanou informaci, a to protokol o kontrole č.j. 

KHSOC/32152/2016/OC/HOK včetně příloh – protokolů o měření  Zdravotního ústavu: 
protokol č. 65803/2016 ze dne 23.11.2016 a protokol č. 65804/2016 ze dne 23.11.2016 
Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, Partyzánské nám. 7, Ostrava, a sběrný arch spisu sp. 
značka: KHSOC/16629/2016 ke dni 20.12.2016.  

 
      
otisk úředního razítka                                  Ing. Barbora Nechvátalová 

        vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Olomouc 
 
 
Rozdělovník: 
1. KHS – spis 
2. Adresát – jenadohnal@seznam.cz + příloha: protokol č. 65803/2016, protokol č. 

65804/2016, protokol o kontrole č.j. KHSOC/32152/2016/OC/HOK a sběrný arch spisu 
sp. značka: KHSOC/16629/2016 
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K R A J S K Á  H Y G I E N I C K Á  S T A N I C E  
OLOMOUCKÉHO  KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI 

Wolkerova 6,  779 11  Olomouc,  tel. 585 719 111,  e-mail: podatelna@khsolc.cz,  ID: 7zyai4b 
 

 
PROTOKOL  

o  k o n t r o l e  č.j.  KHSOC/32152/2016/OC/HOK  
 

pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),  
a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“)  
 
1. Pravomoc k výkonu kontroly: 
 
§ 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb.  
 
2. Kontrolující  (jméno, příjmení, titul, č. služebního průkazu):    
   
Ing. Barbora Nechvátalová, číslo služebního průkazu 0051 
Miroslav Žáček, číslo služebního průkazu 0043 
 
Vedoucí kontrolní skupiny (jméno,  příjmení, titul): Ing. Barbora Nechvátalová 
 
Přizvané fyzické osoby (jméno, příjmení, titul, číslo a datum vydání pověření zaměstnance 
zdravotního ústavu, název zdravotního ústavu/jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření jiné 
odborně způsobilé fyzické osoby) a důvod jejich přizvání:  
RNDr. Vladimír Navrátil, Irena Zedníková - pověření pro přizvané osoby č.j. 
KHSOC/28260/2016/OC/HOK ze dne 3.11.2016, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 
Partyzánské nám. 7, Ostrava 
Důvod přizvání – měření hluku (viz bod 10) 
 
3.     Místo kontroly (název a adresa provozovny nebo jiný přesný popis místa): 
 
a/ chráněný venkovní prostor stavby – bytové jednotky Tř. Svobody 20, Olomouc 
b/ chráněný vnitřní prostor stavby -  obytná místnost bytové jednotky Tř. Svobody 20, Olomouc 
– hluk z veřejné produkce hudby, pořádané v provozovně hudební klub Belmondo, 
Mlýnská 938/4, Olomouc (viz bod 10 tohoto protokolu) 
 
4.      Kontrolovaná osoba: 
právnická osoba (obchodní firma/název, sídlo, IČO):  
obchodní firma/název: xxxx 
sídlo:  
IČO:  
 
podnikající fyzická osoba (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého bydliště a sídla, IČ, 
popř. obchodní firma 
jméno, příjmení, titul: Jiří Skřivánek 
datum narození:  7.5.1965 
adresa trvalého bydliště:  
adresa sídla: Mlýnská 938/4, Olomouc 
IČO: 60285834 
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5. Osoby přítomné na místě kontroly:  
 

kontrolovaná osoba (jméno a příjmení fyzické osoby podnikající /jméno a příjmení, datum narození, 
adresa trvalého bydliště člena/členů statutárního orgánu oprávněného/oprávněných jednat za 
právnickou osobu:  
…………xxxxxxxx.................................................................................................................... 
………………….............................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................... 
(ověřeno dle průkazu totožnosti…………………………………..……číslo…..…………………) 
 
povinná osoba (jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, vztah ke kontrolované osobě 
ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu):  
jméno a příjmení ………xxxxxxxx….......................................................................................... 
datum narození……………………………………………………………………………………. 
adresa trvalého bydliště…………………………………………………………………………… 
(ověřeno dle průkazu totožnosti…………………………………..……číslo…..…………………) 
 
vztah ke kontrolované osobě  ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního 
řádu………………………………………………………………………….……………………. 
 
6.      Kontrola zahájena dne:      5.11.2016             ve 3:34   hodin. 
       
úkonem: měření hluku z veřejné produkce hudby, pořádané v provozovně hudební klub 
Belmondo, Mlýnská 938/4, Olomouc v noční době, v chráněném venkovním a chráněném 
vnitřním prostoru stavby – bytová jednotka Tř. Svobody 20, Olomouc 
 
7.      Předmět kontroly : 
 
Plnění povinností stanovených v  § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve  spojení  s § 11 odst. 3    
a § 12 odst. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  
a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 
 
8.      Vzorky odebrány:                 ne                   ano  
 
Poučení: Podle § 11 odst. 2 kontrolního řádu a § 90 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. za odebraný 
vzorek zaplatí orgán ochrany veřejného zdraví příslušný k výkonu kontroly osobě, jíž byl vzorek 
odebrán, náhradu ve výši ceny, za kterou tato osoba věc v době jejího odebrání běžně na trhu 
prodává; nelze-li tuto cenu určit, pak náhradu ve výši ceny, za kterou věc pořídila, případně náhradu 
ve výši účelně vynaložených nákladů. Náhradu orgán ochrany veřejného zdraví zaplatí, pokud o ni 
kontrolovaná osoba požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy byla seznámena se skutečností, že 
výrobek splnil požadavky stanovené právními předpisy, rozhodnutím nebo opatřením orgánu 
ochrany veřejného zdraví. Podle § 90 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se náhrada neposkytne za 
vzorek vody a vzorek písku z pískovišť a dále v případech upravených v § 11 odst. 3 kontrolního 
řádu.  
 
 
9.     Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:    
 
Obdržení protokolů č. 65803/2016 a č. 65804/2016 od zpracovatele Zdravotní ústav se sídlem 
v Ostravě, Partyzánské náměstí 7, Ostrava 
den jeho provedení: 24.11.2016 
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10.    Kontrolní zjištění včetně uvedení podkladů, ze kterých vychází: 
 
10.1 – měření hluku z veřejné produkce hudby, pořádané v provozovně hudební klub Belmondo, 

Mlýnská 938/4, Olomouc v noční době -  bylo provedeno dne 5.11.2016 v chráněném 
venkovním prostoru stavby v době od 3:34 do 5:00 hod., v chráněném vnitřním prostoru 
stavby v době od 3:35 do 4:45 hod., po ukončení měření hluku z veřejné produkce hudby 
probíhalo měření zbytkového hluku 

 
10.2 – měřící místo  

a/ v chráněném venkovním prostoru stavby – bytová jednotka ve 3. NP objektu k bydlení Tř. 
Svobody 20, Olomouc – mikrofon umístěn ve vzdálenosti 1,8m před fasádou objektu 
k bydlení, ve výšce 11 m nad terénem, směřovaný ke zdroji hluku 
b/ v chráněném vnitřním prostoru stavby – obytná místnost bytové jednotky ve 3. NP 
objektu k bydlení Tř. Svobody 20, Olomouc, mikrofon umístěn ve vzdálenosti 1,0 m od 
stěny s oknem, ve výšce 1,5 m nad podlahou, směřovaný ke zdroji hluku 

10.3 – v průběhu měření byla monitorována teplota, relativní vlhkost a barometrický tlak na místě 
měření (viz. protokoly ZÚ).  

 
10.4 – pořadatelem veřejné produkce hudby pořádané v provozovně hudební klub Belmondo, 

Mlýnská 938/4, Olomouc dne 5.11.2016 v noční době je fyzická osoba podnikající Jiří 
Skřivánek, IČO 60285834, sídlo Mlýnská 938/4, Olomouc – údaje ověřeny nahlédnutím do 
veřejně přístupných stránek Živnostenského rejstříku dne 12.7.2016 

 
10.5 – zbytkový hluk (hluk pozadí) byl měřen po ukončení měření hluku z veřejné produkce hudby 

na odvrácené straně budovy, v akustickém stínu vytvořeném vlastním objektem k bydlení 
10.6 – pod č.j. KHSOC/28723/2016/OC/HOK ze dne 7.11.2016 byla kontrolovaná osoba  

informována o zahájení kontroly. Uvedená informace byla kontrolovanou osobou převzata 
22.11.2016 (viz doručenka) 

 
10.7 – dne 24.11.2016 obdržela KHS, odd. HOK od akreditované laboratoře – Zdravotní ústav se 

sídlem v Ostravě, Partyzánské nám. 7, Ostrava – protokol č.65803/2016 (chráněný venkovní 
prostor stavby - viz. příloha č. 1) a protokol č. 65804/2016 (chráněný vnitřní prostor stavby 
– viz. příloha č. 2) 

 
10.8 - dne 12.12.2016 vyhodnotila KHS obdržené protokoly od akreditované laboratoře – Zdravotní 

ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské nám. 7, Ostrava: 
a/  Protokol č. 65803/2016 (chráněný venkovní prostor stavby) : 

• Mikroklimatické podmínky v měřícím místě (viz bod 10.3): prům. teplota vzduchu 
4,6°C, relativní vlhkost vzduchu 69 %, barometrický tlak 982 hPa, rychlost proudění 
vzduchu 0,4m/s 

• LAeq,1h = 46,6 dB (výsledná ekvivalentní hladina hluku v noční době nekorigovaná na 
zbytkový hluk, viz níže, bez rušivých vlivů). 

• Zbytkový hluk (hluk pozadí) - měřeno před oknem obytné místnosti orientované do 
dvorního traktu na odvrácené straně budovy, v době od 5:02 do 5:09 hod. – 35,5 dB, 
vzhledem k rozdílu mezi hlukem zdroje a zbytkovým hlukem větším než 10 dB se 
v souladu s ČSN ISO 1996-2:2009, odst. 9.6. korekce na zbytkový hluk neprovádí.  

• Hygienický limit hluku upravený § 12 odst. 3 příl. č.3 k NV č. 272/2011 Sb. je   
LAeq,1h = 35,0 dB v noční době při použití korekce na hluk s tónovými složkami, 
kterým je vždy hudba nebo zpěv  

• výše uvedeným měřením bylo zjištěno, že naměřená hladina hluku  
LAeq,1h prokazatelně překračuje stanovený hygienický limit hluku o plus 11,6 dB, což 
znamená porušení ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v návaznosti na  
§ 12 odst. 3 příl. č. 3 k NV č. 272/2011 Sb. 
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b/  Protokol č. 65804/2016 (chráněný vnitřní prostor stavby) : 
• Mikroklimatické podmínky v měřícím místě (viz bod 10.3): prům. teplota vzduchu 

18,2°C, relativní vlhkost vzduchu 42,1 %, barometrický tlak 985 hPa,  
• LAmax = 23,4 dB (výsledná maximální hladina hluku v noční době korigovaná na 

zbytkový hluk, viz níže, bez rušivých vlivů). 
• Zbytkový hluk (hluk pozadí) – měřeno v obytné místnosti s oknem do dvorního traktu 

na odvrácené straně budovy, od 4:45 do 4:55 – 18,5 dB, vzhledem k rozdílu mezi 
hlukem zdroje a zbytkovým hlukem do 10 dB se v souladu s ČSN ISO 1996-2:2009, 
odst. 9.6. provedla korekce na zbytkový hluk.  

• Hygienický limit hluku upravený § 11 odst. 3 příl. č.2 k NV č. 272/2011 Sb. je   
LAmax = 25,0 dB v noční době při použití korekce na hluk s tónovými složkami, kterým 
je vždy hudba nebo zpěv  

• výše uvedeným měřením bylo zjištěno, že naměřená hladina hluku  
LAmax nepřekračuje stanovený hygienický limit hluku, což znamená plnění ustanovení 
§ 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v návaznosti na § 11 odst. 3 příl. č. 2 k NV  
č. 272/2011 Sb. 
 

10.9 – výše uvedené nedostatky budou řešeny ve správním řízení 
 
11.  Požadavek kontrolujícího na podání písemné zprávy o odstranění nebo prevenci 
nedostatků zjištěných kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu: 
  
Kontrolovaná osoba předloží písemnou zprávu o odstranění/prevenci zjištěných nedostatků 
ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto protokolu 
 
12.    Poučení: 
a) Podle § 13 kontrolního řádu námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o 
kontrole může kontrolovaná osoba podat Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje se 
sídlem v Olomouci ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají 
písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat 
odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním. 
 
b) Při postupu podle § 88 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. může kontrolovaná osoba podat 
námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole Krajské hygienické 
stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci  ve lhůtě 3 dnů ode dne předání protokolu o 
kontrole na místě kontroly. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému 
kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním 
zjištěním. 

 
 
13.    Protokol vyhotoven dne:  12.12.2016 v 10:00  hodin.                
 
14.    Protokol obsahuje:  
 
Počet stran bez příloh: 5 
 
Přílohy / počet stran jednotlivých příloh: 
 
Příloha č. 1 - protokol č.65803/2016, zpracovaný Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, 
Partyzánské nám. 7, Ostrava, dne 23.11.2016 – 11 stran 
 
Příloha č. 2 - protokol č.65804/2016, zpracovaný Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, 
Partyzánské nám. 7, Ostrava, dne 23.11.2016 – 10 stran 
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V rámci kontroly byla pořízena fotodokumentace, jenž je součástí kontrolního spisu, kdy osoba 
přítomna na místě kontroly byla seznámena se všemi snímky pořízené fotodokumentace: 

 
ano  ne 

 
Protokol byl vyhotoven ve  2  stejnopisech. 
  
15.    Podpisy kontrolujících: 
 
Barbora Nechvátalová, Ing. 
jméno, příjmení, titul                                                                
 
Miroslav Žáček, v.r. 
jméno, příjmení, titul   
 
Za správnost vyhotovení Ing. Barbora Nechvátalová                                                             
 
 
16.    Potvrzení převzetí protokolu o kontrole na místě kontroly: 
 
a) kontrolovanou osobou přítomnou na místě kontroly ……………………….…./uvedenou 
výše v bodu 5.:  
 
Potvrzuji převzetí stejnopisu protokolu o kontrole. 
 
Dne ……………….…… v ……………….. hodin 
 
…………………………………………………… 
jméno, příjmení, titul                     podpis 
 
 
b) povinnou osobou přítomnou na místě kontroly 
…………………………………./uvedenou výše v bodu 5., 
 
které byl protokol o kontrole předán na místě podle § 88 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.; 
předání protokolu o kontrole povinné osobě má účinky doručení protokolu o kontrole 
kontrolované osobě.  
 
Potvrzuji převzetí stejnopisu protokolu o kontrole. 
 
Dne ……………….…… v ……………….. hodin 
 
…………………………………………………… 
jméno, příjmení, titul                     podpis 
 
 
17.    Vzdání se práva podat námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o 
kontrole: 
 
xxxx 
 
 






