Krajský hygienická stanice
Na bělidle 7
702 00 Ostrava

Bohumín 4. ledna 2017

Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.
Dobrý den, podle § 13 zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím Vás v
souvislosti se stavebním řízením vedeném pod č.j.: MUBO/50754/2016/STAV/Ra ve věci
„Objektu venkovního občerstvení při restauraci U Haladů v Bohumíně Skřečoňi na ul. 1. máje
184“ žádám o zodpovězení následujícíh otázek:
•
zda KHS řešila stížnost týkající se této venkovní předzahrádky,
•
co bylo obsahem šetření na místě samém, zda došlo provozovatelem restaurace Vít
Ves Trade k naddimenzování předzahrádky a jaké konkrétní stanovisko bylo zaujato,
•
kolik bylo napočítáno venkovních stolů posezení, kolik lidí a stolů bylo KHS schváleno
či doporučeno pro tuto předzahrádku v roce 2015,
•
zda bylo vaším odborem v roce 2015 po provozovateli restaurace požadována hluková
studie v souvislosti s venkovním posezením ve vztahu k chráněné stavbě rodinného domu
586 na parcele 1856 v k.ú. Skřečoň,
•
zda bylo KHS vydáváno závazné stanovisko v souvislosti s provozem předzahrádky,
•
zda bylo obsahem tohoto stanoviska venkovní posezení (dle projektu 13 stolů) nebo
pouze zděná stavba, nově umísťovaná na parcele 1855,
•
zda byla KHS zohledňována již stávající hluková zátěž beachvolejbalového hřiště
umístěného taktéž na pacrele 1855 ve vztahu k nejbližší nemovitosti rodinného domu 586.
Požadované zašlete do mé datové schránky, předem děkuji za vyřízení mé žádosti, s
pozdravem
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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů
Dne 4. 1. 2017 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,
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 č. 106/1999 Sb.“), žádost fyzické osoby
(dále jen „žadatel“), která byla podána
prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, která byla žadateli zřízena dle zákona
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších
předpisů. V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytuje Krajská
hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě požadované informace podle
uvedeného zákona.
Žadatel se v předmětné žádosti domáhal poskytnutí následujících informací v souvislosti se stavebním
řízením vedeném pod č.j. MUBO/50754/2016/STAV/Ra ve věci „Objektu venkovního občerstvení při
restauraci U Haladů v Bohumíně Skřečoni na ul. 1. Máje 184“:
1. zda KHS řešila stížnost týkající se této venkovní předzahrádky,
2. co bylo obsahem šetření na místě samém, zda došlo provozovatelem restaurace
vít Ves Trade k naddimenzování předzahrádky a jaké konkrétní stanovisko bylo
zaujato
3. kolik bylo napočítáno venkovních stolů posezení, kolik lidí a stolů bylo KHS
schváleno či doporučeno pro tuto předzahrádku v roce 2015
4. zda bylo vaším odborem v roce 2015 po provozovateli restaurace požadována
hluková studie v souvislosti s venkovním posezením ve vztahu k chráněné stavbě
rodinného domu 586 na parcele 1856 v k.ú. Skřečoň,
5. zda bylo KHS vydáváno závazné stanovisko v souvislosti s provozem předzahrádky
6. zda bylo obsahem tohoto stanoviska venkovní posezení (dle projektu 13 stolů)
nebo pouze zděná stavba, nově umísťovaná na parcele 1855
7. zda byla KHS zohledňována již stávající hluková zátěž beachvolejbalového hřiště
umístěného taktéž na pacrele 1855 ve vztahu k nejbližší nemovitosti rodinného
domu 586.
K otázce č. 1 a č. 2 povinný subjekt sděluje, že dne 4. 8. 2015 byl v provozovně proveden státní
zdravotní dozor na základě podnětu. Provozovatel byl upozorněn na poddimenzování soc. zázemí pro
hosty venkovní předzahrádky – provozovatel sdělil, že toto bude řešit přístavbou soc. zařízení.
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Dne 21. 3. 2016 bylo vydáno souhlasné stanovisko k PD stavby „Stavební úpravy objektu rest.
U Haladů Bohumín“, ve které je řešeno sanitární zázemí pro návštěvníky restaurace – dojde
k navýšení WC a to následovně: WC M 2 kabiny a 4 pisoárová stání a WC ženy 2 kabiny, vše
s předsíňkami a umývadly.
Dne 14. 9. 2016 bylo vydáno závazné stanovisko k PD stavby „Objekt venkovního občerstvení při
rest. U Haladů Bohumín“, ve které je rovněž řešeno další sanitární zařízení pro hosty restaurace, a to
následovně: WC muži 1 kabina a 2 pisoárová stání a WC ženy 2 kabiny, vše s předsíňkou
a umyvadlem (v současné době se čeká na stavební povolení obou staveb).
Propočtená kapacita sociálních zařízení k počtu míst k sezení bude po realizaci staveb dostatečná.
K otázce č. 3 povinný subjekt sděluje, že v roce 2015 bylo napočítáno 13 dřevěných lavic s možností
posezení pro cca 100 osob, což bylo nedostatečné s ohledem ke kapacitě stávajícího sociálního
zařízení, na což byl provozovatel upozorněn. Posuzování předzahrádky nebylo předmětem závazného
stanoviska.
K otázce č. 4 povinný subjekt sděluje, hluková studie nebyla požadována, předzahrádka byla
provozována společně s restaurací mnoho let zpětně, nešlo tedy o nic nového, stížnosti obyvatel
okolních RD nebyly do srpna 2015, v předzahrádce nebyly provozovány žádné hudební produkce
a hlasové projevy osob KHS neřeší (viz nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění).
K otázce č. 5 a č. 6 povinný subjekt sděluje, restaurace s předzahrádkou funguje již dlouhou dobu,
stížnosti v minulosti žádné nebyly. Závazné stanovisko v souvislosti s provozem předzahrádky
vydáváno nebylo.
K otázce č. 7 povinný subjekt sděluje, že z hlediska hlukové zátěže bylo v závazném stanovisku
samostatně posuzováno pouze beachvolejbalové hřiště.

„otisk razítka“

prom. práv. Jaroslav Dembiňák, v.r.
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Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2
1x adresát, počet listů 1 – DS
1x spis, počet listů 1

IČ: 71009167
ID datové schránky: w8pai4f
web: www.khsova.cz

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 – 17:00

