Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
územní pracoviště v Karviné
tř. Těreškovové

2206/38
734 01 Karviná, Mizerov
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OzfuµnQvat~l:
_
k proyedení. k<rntrolypro:vozoyny'llfl, adrese;
Orlov4> F.S. Tůmy 1200(cláleje11J)Provozovna11 ).

:dálejen 11oznamovatel") podává'podnět

Podnikatelskou čín...11ošt v Jxóvdzovµě provádí společnost: JIMA company s.r.o., sídlem
OrlQY(\, Lutyně,;Katla DvořM~a ii74,
OS03599.6 .(dále jen "provozovatel").
.. · · • ProvoZ()vna slou.ží Ic;.hostuíské čiwlc9sti jako restaurace a současně jsou zde pofád~yhudebllÍ
::produkce(diskotéky~kot19é:rty hudebJlÍQh skupin), kterých se účastní 100 i více osob.·
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§3.0Qdsí.. I) zák.č. .. ;qss/JoorJ}~b. o .ochraně veřejného zdrayf každá osoba,která/e

pořt(dqtelem.veřefné produkc;.ť hudpy J~povinna technickými, orgánfzačnfmi

a dciJšimi opqtfentmi

zajistit, aby hluk neph;krqčofal hygieniČki limity upravené prováděcím právním předpisem pro
.chráněné. vnitřníprQffOry S/aJl.efxa pro chráněné venkovní prostory staveb.
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·: ~ Ppqit J.~hó zjištělt,Í 'Yiif
.ť ~\J?.9.řádW1ím ·hudebních proťukcí nebyla ani: ~raq1gťf?a ~ď
hhlkov~ ť11d1e, .PrQvoro~l:l n~.nf '9dhlu~p.ěn~,. Provozovna nem vybavena vzduchot~lfuikou a
venkoYiiLhluk pfelcr~čŮJ~ hlpko~é limity.. Provozov11aje zkolaudována jako restaurace, není však
určen~pro pořádání hudebních produkcí, di~kotékči živých vystoupení.
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~ ,ťže 4tlctéž provozuje hostinskou čiimost a pořádá hudební

. produk;ge, a považuje z~ n~pdf;-y9dniteln'.ě,\~ nelcalosoutěžní, pokud shora uvedené nviiyio5;ti
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Z[ qůvodů. uv~deriých ?výše oZílam()yatef žádá o provedení kontroly dodržovaní l;tluk;ových

lirrµtů. ď J>
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Oznamovatel podle zákona
106/1999 Sb. o svÓbolJ~
sdělení o výsledku provedené kontroly dodržování bJukovýf~Jimitp; · / '
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V Orlovednel&.10.2017
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PRO'{OKOL

KHSMS 54815/2017/KA/HOK

O OHLEDÁNÍ

1. Místo ohledání: Restaurace Orel, F .S. ·1:umy 1200, Orlová - Lutyně
čas

2. Datúm a

ohledání: 26,10.2017v 10:40 hod.

J;, úzni!čenfúkonu; mísfilf šetřeni fa účelem zjištění, zda jsou v této restauraci. pořádány
hudébňí produkc~,{gfo~otéky, kbticertýjmdebních skupin) a zda je zde jejich pořádání
pgyoleno
··
·

·:práV11ěJá.11':řeJllQsobirKHS: Ornéno, přijmení, č. sl.průkazu)

4. ci;iedání

MUDr. Pa\lla Urbánková (4705)1 Bc.Roman Purmenský (4535)

5. Obledií.ní se zúčastnili:
Provozovatel restaurace Orel ~statutární zástupce
Hokynář
··

společnosti

JIMA company s.r.o. - pan

Jiří

6. VyJíčenfijrůoěhu.ohledá~ít.

D11~26JQ.20L1 bylo prov~d.eno mísfut"~et~nfy prpvozovně Orel, F,S .. Tumy 1200 v. Orlové Lut)'lli ~ účelem. zjištění; zda jsou'ytéto restauraci pořádány hudební produkce (<iiskotéky, ·
koncerty hudebních.skupin) a zdaje zdejejich pořádání povoleno. Jednání byl přítomen pan Jiří
Hokynář - statut/irnfz;ásfopce společnosti)IMApompany s.r.o., která restauraci provozuje. Bylo
zjištěno, že n1aJitekiň objektu je CQOP 1'Beskydy~ spotřební družstvo, Tovární 283/13, 737 Ql
Ceský Těšín,• fto'[ozovatel re~,taurace Orel společnost JIMA company s:r.o. je zde v nájml:J,,, V
p;QfOZO\'pě sé·.nacházf. pqqium •~. vžqy zde )1ucJ.ební zábavy byly pořádány. Pan Hokyn~ř nemá
kdispozfct~dný doklacJ. o povolení jejich pořádání. Sděluje, že požádá stavební úřad MěU Orlová .
o infqmmci, k jakémµ úč~JÚ byly 9 prq§tqry yrčeny a jak zkolaudovány. Po obdr~i1í informace
l?ude Kl:.IS MSK..koii,tajctoyat
IJ.pJpoŽclěji v t~rmím.d O. 11.2017.

Ohledání ukóu~eno dne 2(í.1(),~2017 v 11:30 ~o~.

!>odpisy ~ú.časťňěných ()SO~: .

ptacovníd v ochraně veřejného.zdlJI.VÍ
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
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Ohlecf~.qf proyedl: MUDr. Pavla Urbánková, Bc. Roman PU!lXI~nský
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Úkdnl

hoijiny:

ponděll, středa

g:00 - 17:00

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
Ostravě
NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

se sídlem v

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

18.10.2017

SPIS. ZNAČKA:
ČÍSLO JEDNACÍ:
VYŘIZUJE:

S-KHSMS 56882/2017/0V/OPa~
KHSMS 57115/2017/0V/OPaK I
Bc. Gabriela Kozáková

TEL.:
E-MAIL:

595 138 182
gabriela.kozakova@khsova.cz

DATUM:

02.11.2017
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Dne 19. 10. 1O17 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ( dále jen
„KHS MSK"), jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení §2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
říst u k informacím, ve znění pozd ·v,
ředpisů (dále jen „zákon č. I 06/1999 Sb.), žádost rávnické osoby
která byla
podána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. V souladu s ustanovením § 14 odst. 5písm. d) zákona
č. 106/1999 Sb. poskytuje Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě požadované
informace.
Jednalo se o poskytnutí následujících informací:
Sdělení výsledku provedené kontroly dodržování hlukových limitů provozovny Orel, F. S. Tůmy v Orlové
Lutyni, kde svou podnikatelskou činnost provádí právnická osoba JIMA company s. r. o., IČ 05035996.
KHS MSK poskytuje následující informace:
Dne 26. 10. 2017 bylo provedeno místní šetření ve výše zmíněné provozovně. Výsledky kontroly jsou vylíčeny
v Protokolu o ohledání č. j. KHSMSK 54815/2017/KA/HOK ze dne 26. 10. 2017, který je přílohou tohoto
sdělení.

Mgr. Zuzana Babišová v. r.
vedoucí oddělení právního a kontrolního
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského
kraje se sídlem v Ostravě
Rozdělovník:

Počet výtisků

vyhotoveného dokumentu: 2
lx adresát, počet listů I + příloha 1/1 - DS
1x spis, počet listů l

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

Úřední hodiny:
pondělí, středa

8:00 - 17:00

