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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 13. 08. 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,
(dále jen „žadatelka“), která byla
podána prostřednictvím datové schránky.
Žadatelka v předmětné žádosti požaduje následující informace:
1. Poskytnutí výsledků měření hluku/akustického tlaku, tedy kompletní zprávu odborné firmy, jenž bylo
zadáno ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR, a to v úseku nové silnice I/11 Oldřichovice - Bystřice.
2. Poskytnutí informace, jaké stanovisko po seznámení se s výše uvedenými podklady KHS MSK vydala.
Po posouzení žádosti, KHS MSK žadatelce dne 17. 08. 2018 zaslala sdělení o prodloužení lhůty pro poskytnutí
informace týkající se výsledků měření hluku odbornou firmou, neboť vzhledem k povaze požadované
informace, byla v souladu s ustanovením § 14 odst. 7 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. nutná konzultace s jiným
povinným subjektem, který měl vážný zájem na rozhodnutí o žádosti.
Současně byla dne 17. 08. 2018 právnické osobě Ředitelství silnic a dálnic ČR, jako objednateli zkoušky,
spočívající v měření akustického tlaku ze silniční dopravy ve výše uvedeném úseku silnice, odeslána žádost
o sdělení, resp. o souhlasné či zamítavé stanovisko s poskytnutím požadovaného dokumentu žadatelce, tedy
Zkušebního protokolu č. ZP18124, zpracovaného akreditovanou Technickou zkušebnou INSET CZ.
Dne 24. 08. 2018 KHS MSK od výše uvedené právnické osoby obdržela podání, ve kterém tato sděluje, že
souhlasí s poskytnutím Zkušebního protokolu č. ZP18124, zpracovaného akreditovanou Technickou zkušebnou
INSET CZ s výsledky měření hluku/akustického tlaku silnice „I/11 Oldřichovice – Bystřice“, žadatelce.
K výše uvedené žádosti správní orgán sděluje následující:
K bodu 1) žádosti, týkající se poskytnutí výsledků měření hluku/akustického tlaku, úseku nové silnice I/11
Oldřichovice - Bystřice a dále k bodu 2) žádosti, poskytnutí závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu
pro objekty silniční stavby I/11 Oldřichovice - Bystřice, KHS MSK současně s tímto sdělením poskytuje
požadované podklady:

•
•
•

Zkušební protokol č. ZP18124 – Měření hluku v chráněných venkovních prostorách staveb.
Příloha č. 3 ke Zkušební protokolu ZP18124 –: Fotodokumentace
Závazné stanovisko KHS MSK ke kolaudačnímu souhlasu pro objekty silniční stavby I/11 Oldřichovice
- Bystřice.
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