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Statutární město Ostrava 
Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
odbor místního hospodářství 

Vaše značka, 
Ze dne: 
Č. j.: MH 099967/2017/MH/Nem 

Sp. zn.: SZ MH 08475 /2017 

Vyřizuje: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail: 

Datum: 18.08.2017 

Krajská hygienické stanice 
Moravskoslezkého kraje 

Na Bělidle 7 
Ostrava 

702 00 

Žádost o poskytnuti informace ve smyslu zákona č. 106/1992 Sb,, o svobodném 
přístupu k informacím 

Úřad městského obvodu Mariánského ~bor místního hospodářství (dále jen „Úřad 
městského obvodu") obdržel podnět paní.........-, datum narození- trvalým pobytem 
- , která však pobývá na ul.-, Její s!ížnost 
~·ého rušení, které má vznikat při činnosti právnické osoby Duhová zahrada s.r.o., IC: 294 
50 489, se sídlem Ostrava - Hulváky, Matrosovova 751/21, 709 00, která má areál na ul. Bedřišská la v 
Ostravě - Hulvákách. K opakovanému obtěžování hlukem, zápachem, případně prašností dochází dle jejího 
sdělení jak přes pracovní týden tak i během víkendů. Hluk má pocházet z činnosti a pojezdu motorové 
techniky (například malý kolový nakladač typu Locust nebo Kramer), nákladních vozidel a při manipulaci 
se stavebním a zahradnickým materiálem, který je v areálu uložen. Rovněž má přitom docházet ke zvýšené 
prašnosti. Podatelka považuje za obtěžující také šíření zápachu z acetonových barev, které jsou používány 
při údržbě technického zařízení a budovy (konkrétně plechové střechy budovy nacházející se v areálu 
společnosti). 

Ve výše uvedené věci se obracíme na Vás se žádostí o poskytnutí informace, zda jste v období října 2016 až 
do současnosti prováděli ve výše uvedené věci šetření (včetně hlukových měření) v areálu na ul. Bedřišská č. 
1 a v Ostravě - Hulvákách, kde má docházet k opakovanému překračování hygienických limitů hlučností 
mechanismů, v omezené míře také k prašnosti. Rovněž nám sdělte, zda byla ze strany Vaší organizace 
uložena společnosti Duhová zahrada s.r.o. nějaká opatření k nápravě. 

Stížnost na možné porušování hygienickým předpisů ve výše uvedené věcí mohla být také ve vymezeném 
období adresována Vašemu úřadu manželem odatelk datum narození 

Děkujeme Vám za spolupráci 

Ing. Jana Kučová 
vedoucí odboru místního hospodářství 

Přernyslovcú 63, 709 36 Ostrava 
www.marianskehory.cz 

IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451 
Číslo účtu 



 

 
VÁŠ DOPIS ZN.:   

ZE DNE:  

 

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 42391/2017/OV/ OPaK 

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 43910/2017/OV/OPaK 

VYŘIZUJE: Mgr. Jakub Vraník 

TEL.: 595 138 181 

FAX: 595 138 109 

E-MAIL: jakub.vranik@khsova.cz 

 

DATUM:  31. 8. 2017 

 

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

znění pozdějších předpisů 

 

Dne 17. 8. 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 Statutárního 

města Ostrava, Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odboru místního hospodářství, 

Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava, která byla podána prostřednictvím veřejné datové sítě 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 následující informace: 

 

„Úřad městského obvodu Mariánského Hory a Hulváky, odbor místního hospodářství (dále jen „Úřad 

městského obvodu") obdržel podnět paní  

 která však pobývá na  

 Její stížnost se týkala opakovaného rušení, které má vznikat při činnosti právnické osoby 

Duhová zahrada s.r.o., 1Č: 294 50 489, se sídlem Ostrava - Hulváky, Matrosovova 751/21, 709 00, 

která má areál na ul. Bedřišská 1a v Ostravě — Hulvákách. K opakovanému obtěžování hlukem, 

zápachem, případně prašností dochází dle jejího sdělení jak přes pracovní týden tak i během víkendů. 

Hluk má pocházet z činnosti a pojezdu motorové techniky (například malý kolový nakladač typu 

Locust nebo Kramer), nákladních vozidel a při manipulaci se stavebním a zahradnickým materiálem, 

který je v areálu uložen. Rovněž má přitom docházet ke zvýšené prašnosti. Podatelka považuje za 

obtěžující také šíření zápachu z acetonových barev, které jsou používány při údržbě technického 

zařízení a budovy (konkrétně plechové střechy budovy nacházející se v areálu společnosti). 

 

Ve výše uvedené věci se obracíme na Vás se žádostí o poskytnutí informace, zda jste v období října 

2016 až do současnosti prováděli ve výše uvedené věci šetření (včetně hlukových měření) v areálu na 

ul. Bedřišská č. 1a v Ostravě — Hulvákách, kde má docházet k opakovanému překračování 

hygienických limitů hlučností mechanismů, v omezené míře také k prašnosti. Rovněž nám sdělte, zda 

byla ze strany Vaší organizace uložena společnosti Duhová zahrada s.r.o. nějaká opatření k nápravě. 

Stížnost na možné porušování hygienickým předpisů ve výše uvedené věci mohla být také ve 

vymezeném období adresována Vašemu úřadu manželem podatelky, panem  

IČ: 71009167 

ID datové schránky: w8pai4f 

web: www.khsova.cz 

 Úřední hodiny: 

pondělí, středa 8:00 – 17:00 

 

Statutární město Ostrava 

Úřad městského obvodu 

Mariánské Hory a Hulváky 

Přemyslovců 63 

709 36 Ostrava 
 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 

 



2. strana poskytnutí informací Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě č.j. KHSMS 

43910/2017/OV/OPaK ze dne 31. 8. 2017 

 

 IČ: 71009167 

ID datové schránky: w8pai4f 

web: www.khsova.cz 

 Úřední hodiny: 

pondělí, středa 8:00 – 17:00 

 

, pošta pro 

doručování písemností:  

 

K výše citované žádosti povinný subjekt sděluje, že v předmětném období (říjen 2016 až současnost) 

nebylo v uvedené věci ze strany Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem 

v Ostravě provedeno žádné šetření v areálu na ul. Bedřišská č. 1a v Ostravě Hulvákách, ani nebylo 

uloženo společnosti Duhová zahrada s.r.o. žádné opatření k nápravě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Dembiňák 

ředitel odboru správního 

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   

 


