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K R A J S K Á  H Y G I E N I C K Á  S T A N I C E  
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ  

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE 

dle zákona č. I 06/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Fyzická osoba (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště a sídla, popř. jiná adresa pro doručování):
 

 
 

POŽADOVANÁ INFORMACE: 
Žádám o poskytnutí informace o tom, zda bylo v minulosti provedeno měření venkovního hluku u silnice 4787 vedle 
bytového domu 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650 na Výškovické ulici v Ostravě, část Zábřeh. Hluk je zde 
způsoben především tramvajovou dopravou, brzděním a rozjížděním tramvají od zastávky Zábřeh Vodárna a 
„kvílením" tramvají v oblouku směrem na Pavlovovu ulici. 
Podle hlukové mapy z roku 2012, která byla vypracována Ministerstvem zdravotnictví ČR, se hodnoty hluku ze 
silničnídopravy před bytovým domem na Výškovické ulici pohybují na mezních hodnotách. 

V případě provedení takového měření v minulosti požaduji informaci o jeho výsledku. 

Datum: 28. 11. 2018 Podpis: 

Telefon:  



VÁŠ DOPIS ZN.:   
ZE DNE: 28. 11. 2018

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 63775/2018/OV/OPaK 
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 64484/2018/OV/OPaK 
VYŘIZUJE: Bc. Gabriela Kozáková 

TEL.: 595 138 182 
E-MAIL: gabriela.kozakova@khsova.cz 

DATUM:  03. 12. 2018 

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

Dne 28. 11. 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 „žadatel“), která 
byla podána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.  

Žadatel v předmětné žádosti požaduje následující:  

Žadatel požaduje informace, zda bylo KHS MSK v minulosti provedeno měření venkovního hluku u silnice 
č. 4787, a to vedle bytového domu č. 2645, 2646, 2647, 2648, 2649 a 2650 na ulici Výškovické v Ostravě – 
Zábřehu, souvisejícího s tramvajovou dopravou od zastávky Zábřeh Vodárna směrem na ulici Pavlovovu, 
přičemž poukazuje na hlukovou mapu Ministerstva zdravotnictví České republiky z roku 2012, podle které se 
hodnoty hluku ve výše uvedené lokalitě měly pohybovat na mezních hodnotách. 

V souladu s ustanovením §14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., KHS MSK poskytuje požadované 
informace. 

K výše uvedené žádosti KHS MSK sděluje, že v uvedené lokalitě nebyl k dnešnímu dni proveden žádný státní 
zdravotní dozor, který by byl spojen s akreditovaným měřením hluku z dopravy.  

                                                                                                 Mgr. Zuzana Babišová v. r. 
                                                                   vedoucí oddělení právního a kontrolního 

                                                                  Krajské hygienické stanice Moravskoslezského  
                                                                 kraje se sídlem v Ostravě 
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