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DOPORUČENÉ
Krajská hygienická stanice v OSTRAVÉ
Na .Bělidle 7
702 00 OSTRAVA

Ve F-M dne 5.1.2018
Věc: Žádost o poskytnutí informaci

Vážení,
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném pfístupu k informacím, Vás laskavě
žádám o poskytnutí výsledků všech měření venkovního hluku na ůzemí Chlebovic
okres Frýdek-Místek, jejichž jste byli objednatelem nebo zhotovitelem či které máte
k dispozici.

Za kladné vyřízení této žádosti předem děkuji.
S pozdravem

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

05. 01. 2018

SPIS. ZNAČKA:
ČÍSLO JEDNACÍ:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

S-KHSMS 00915/2018/OV/OPaK
KHSMS 02675/2018/OV/OPaK
Bc. Gabriela Kozáková
595 138 182
gabriela.kozakova@khsova.cz

DATUM:

16. 01. 2018

Dagmar Zlá
Ke Kůtám 176
739 42 Frýdek Místek

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 08. 01. 2018 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
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.), žádost fyzické osoby
Dagmar Zlá, Ke Kůtám 176, 739 42 Frýdek Místek (dále jen „žadatelka“), která byla podána prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb. V souladu s ustanovením §14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.
poskytuje KHS MSK požadované informace.
Žadatelka v předmětné žádosti požaduje následující informace:
- poskytnutí výsledků všech měření venkovního hluku na území Chlebovic, okres Frýdek-Místek, které má KHS
MSK k dispozici.
K výše uvedené žádosti správní orgán sděluje následující:
V uvedené lokalitě bylo provedeno měření hluku z provozu silnice R48, která byla do provozu uvedena v r.
2013 a které zajišťovalo Ředitelství silnic a dálnic ČR ke kolaudačním účelům.
V rámci státního zdravotního dozoru bylo na území Chlebovic, v období od r. 2012 do r. 2017 na žádost KHS
MSK provedeno prostřednictvím Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, v období 27. – 28. 05. 2015, pouze
jedno měření hluku, a to z provozu již výše zmíněné silnice R48.
KHS MSK sděluje, že výsledkem měření hluku v chráněném venkovním prostoru stavby (rodinný dům), byly
prokázány hladiny hluku LAeqT v denní době 55,9 dB při limitu 60 dB a LAeqT v noční době 49,8 dB při limitu
50 dB.

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