
Vážená paní Vrbická, 
děkuji za přeposlání zprávy, delší dobu jsem byla mimo republiku, proto jsem nereagovala na 
Vaše telefonáty. Chápu, že se na oblastním ředitelství snažili vyhnout jakékoliv zmínce o tom, 
zda a jaké dodržují platné vyhlášky či předpisy. Z přiložené zprávy mi nevyplývají žádné 
konkrétní opatření, které lze ověřit kromě toho, že hluková stěna a "zeleň" stojí a má zamezit 
hluku či vibracím z drážního prostoru.  
Bohužel, jak ředitelství přiznává je v nočních hodinách provozováno skoro polovina stávající 
vytíženosti stanice, což se mi zdá sice hodně, ale nemohu proti tomuto mít námitek, pokud to 
legislativa dovoluje a jsou splněny hlukové limity. 
Prosím proto o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, 
kdy naposled a s jakým výsledkem byl příslušným orgánem veřejné správy měřen hluk, 
vibrace případně jiné informace o kontrolách ze strany úřadu kontrolujícího imise v 
prostorách infrastruktury železniční stanice Opava Východ. 
Děkuji za odpověď 
S pozdravem 
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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů 

Dne 12. 07. 2019 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 e – mailu bez zaručeného 
elektronického podpisu. 
Žadatelka v předmětné žádosti požaduje následující:  

Žadatelka požaduje informace týkající se železniční stanice Opava – východ a to, kdy naposledy byl 
v prostorách předmětné stanice měřen hluk či vibrace. Dále žadatelka žádá o jiné informace, týkající se 
případné   provedené kontroly imisí v prostorách infrastruktury ve výše uvedené železniční stanici. 

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

Na základě podnětu ze dne 29. 03. 2007, souvisejícího s hlukem z provozu depa kolejových vozidel 
na provozním pracovišti Českých drah a. s.  Opava (dále jen „ČD“), KHS MSK dne 26. 07. 2007 zahájila 
jednání se zástupci ČD, kdy tito předložili protokol o zkoušce č. 1642-085-07, zpracovaný společností Revita 
engineering. Předmětné měření vycházelo ze simulovaného pohybu lokomotiv v místě depa provozního 
střediska Opava s tím, že na straně jedné měřením porušení, v té době platného nařízení vlády č. 148/2006 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, prokázáno nebylo, na straně druhé však 
z předložených tabulek vyplynulo, že orientačním měřením provozování lokomotiv bylo zjištěno, že došlo 
k překročení hlukových limitů. V této souvislosti ČD provedly opatření, kdy vydaly vyhlášku - vnitřní 
organizační opatření pro zlepšení stavu okolí v okolí depa. 
Dne 25. 07. 2008 KHS MSK rozhodla a vydala časově omezené povolení překročení hygienického limitu hluku 
pro provoz ČD, depa kolejových vozidel Olomouc, provozní pracoviště Opava, a to do 30. 06. 2009 s tím, že 
do 31. 12. 2008 bude ČD zrealizována protihluková stěna a KHS MSK bude předložen výsledek kontrolního 
měření hluku z provozu depa v noční době.  
Dne 04. 08. 2009 byla v rámci kolaudačního řízení KHS MSK provedena kontrola výstavby protihlukové stěny, 
kdy byl KHS MSK předložen protokol o zkoušce č. H 106/09 – měření hluku z provozu depa včetně odborného 
stanoviska, které dne 03. a 04. 03. 2009 provedla a zpracovala společnost Green Gas DPB, a.s. Paskov. Měření 
bylo provedeno před RD ul. Jánská č. 1761/32, Opava, při provozu areálu depa kolejových vozidel Opava ČD.  
Požadavek na dodržení ekvivalentní hladiny hluku ve vnitřním chráněném prostoru staveb bylo dle shora 
citovaného nařízení, splněno. 
Následně, dne 10. 08. 2009, byl vydán kolaudační souhlas s provedením protihlukové stěny na ulici Jánská 
v Opavě, s podmínkou, že ČD budou v depu kolejových vozidel dodržovat opatření v souladu se shora 
uvedenou vyhláškou. 
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Na závěr KHS MSK sděluje, že na základě shora uvedeného podnětu akreditované měření neprováděla, a žádný 
jiný podnět související s hlukem v dané lokalitě ČD neřešila.  

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