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KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ
NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE
dle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Povinný subjekt: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
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Fyzická osoba (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště a sídla, popř. jiná adresa pro doručování):
Ing. Martin Vojtko,
datum narození: 21. 03. 1987,
trvalý pobyt: Cínska 2528/8, Košice, SR
doručovací adresa: Výškovická 2645/61, 700 30 Ostrava-Zábřeh

POŽADOVANÁ INFORMACE:
Žádám o poskytnutí informace o tom, zda bylo v minulosti provedeno měření venkovního hluku z dopravy, v
denní a v noční době, u silnice III/4787 na Výškovické ulici v Ostravě, část Zábřeh.
Pokud měření bylo v minulosti provedeno, tak žádám o poskytnutí výsledků, zda byl spiněn nebo nespiněn
hygienický limit pro denní a noční dobu podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. a jaká hladina akustického tlaku
LpA [dB] (průměrná a maximální) byla u silnice naměřena v denní a v noční době.

Datum: 20. 02. 2019

Podpis:

E-mail: m.vojtko87@gmail.com

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

20.02.2019

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

S-KHSMS 9081/2019/OV/OPaK
KHSMS 9081/2019/OV/OPaK
Mgr. Zuzana Babišová
595 138 184
zuzana.babisova@khsova.cz

DATUM:

26.2.2019

Ing. Martin Vojtko
Výškovická 2645/61
700 30 Ostrava-Zábřeh

Žadatel: Ing. Martin Vojtko, trvale bytem Čínská 2528/8, Košice, Slovenská republika
De 20.2.2019 byla na Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ( dále jen „správní
orgán“) doručena Vaše žádost o poskytnutí informace učiněná v elektronické podobě prostřednictvím emailu bez
zaručeného elektronického podpisu. Obsahem byla žádost o poskytnutí následujících informací:
Zda bylo v minulosti provedeno měření venkovního hluku z dopravy v denní a v noční době, u silnice III/4787 na
Výškovické ulici v Ostravě, část Zábřeh. Pokud měření bylo v minulosti provedeno, žadatel žádá o poskytnutí
výsledků, zda byl splněn nebo nesplněn hygienický limit pro denní a noční dobu podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. a
jaká hladina akustického tlaku LpA [dB] (průměrná a maximální) byla u silnice naměřena v denní a noční době.
Po posouzení obsahu Vaši žádosti správní orgán poskytuje následující informace.
Správní orgán sděluje, že na ulici Výškovické v Ostravě v celé její trase, tj. od křížení s ul.Plzeňskou po ul.Blanickou
správní orgán neprováděl výkon státního zdravotního dozoru, který by byl spojený s akreditovaným měřením hluku z
dopravy a jeho výsledky tedy nemá k dispozici. Vzhledem ke skutečnosti, že skartační doba pro protokoly ze státního
zdravotního dozoru podle Spisového a skartačního řádu činí 5 let, poskytuje správní orgán uvedenou informaci za
období od roku 2012.
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Mgr. Zuzana Babišová
vedoucí oddělení právního a kontrolního
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se
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