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V Ostravě dne 20. června 2018 
 
 
Žádost o informace 
 
 
V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí těchto informací: 
 
a) 
Krajská hygienická stanice v Ostravě obdržela dne 30. dubna 2018 Zkušební list č.M/5038/2018 TESO 
Ostrava, s.r.o. a Protokol o zkoušce č.H 146/18 LABTECH, s.r.o. Paskov o měření hluku. Dokládají 
hodnoty stávajícího silničního hluku ve čtyřech lokalitách v Ostravě-Zábřehu na ul. Čujkovově, 
Rodimcevově a Pavlovově, což potvrdila dopisem ze dne 14.5.2018, spisová značka S-KHSMS 
22679/2018/OV/HOK, číslo jednací KHSMS 22679 2018/OV/HOK. 
 
Zkušení list i protokol o měření shodně konstatují, že měřením hluku z dopravy je prokazatelně 
překročen hlukový limit pro denní a pro noční dobu. Dle protokolu je příspěvek z dopravy významný. 
 
Vzhledem k tomu, že limity hluku překročují zákonem stanovené limity, žádám o informaci, jak s údaji 
z měření KHS naložila a jaká uložila opatření na ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku. 
 
 
b)  
KHS je správní úřad dle zákona o ochraně veřejného zdraví. KHS vydává závazná stanoviska 
k projektové dokumentaci ve vztahu k hluku, kdy stavební řízení toto závazné stanovisko požaduje.  
 
Žádám o poskytnutí informace jaká je průměrná doba na vydání závazného stanoviska a to doba ve 
dnech mezi podáním žádosti na KHS a vydáním závazného stanoviska (nikoliv nabytí právní moci) a to 
za období roku 2017 nebo za období posledních dvanácti měsíců. 
 
 
c) 
KHS je správní úřad dle zákona o ochraně veřejného zdraví. KHS vydává povolení pro překročení  
hygienických limitu hluku. 
 
Žádám o poskytnutí informace, kolik žádostí o překročení hygienických limitu hluku KHS obdržela, 
kolika žádostem vyhověla, kolika žádostem nevyhověla a jaká byla průměrná doba ve dnech mezi 
podáním žádosti na KHS a vydáním rozhodnutí (nikoliv nabytí právní moci) a to za období roku 2017 
nebo za období posledních dvanácti měsíců. 
 
 
S pozdravem 
 



 

 

VÁŠ DOPIS ZN.:   

ZE DNE: 12. 06. 2018 

 

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 31402/2018/OV/OPaK 

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 32608/2018/OV/OPaK 

VYŘIZUJE: Bc. Gabriela Kozáková 

TEL.: 595 138 182 

E-MAIL: gabriela.kozakova@khsova.cz 

 

DATUM:  18. 06. 2018 

 

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

pozdějších předpisů 

 

Dne 12. 06. 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 datové schránky. V souladu s ustanovením §14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 

poskytuje KHS MSK požadované informace. 

 

Žadatel v předmětné žádosti požaduje následující informace:  

 

Žadatel požaduje informace, týkající se stavby „Silnice III/4787 Ostrava, ul. Výškovická, mosty 4787-3 a 4787-

4“, kdy KHS MSK k projektové dokumentaci výše uvedené stavby, dne 07. 05. 2015 vydala závazné 

stanovisko, č. j. KHSMS 17843/2015/OV/HOK, vázané podmínkou, že veškerá stavební činnost bude 

prováděna pouze v denní době, a to od 7.00 hodin do 21.00 hodin. Žadatel k tomuto dále sděluje, že tato 

podmínka je zároveň uvedena ve stavebním povolení. 

Dále žadatel ve své žádosti sděluje, že dle tiskové zprávy Statutárního města Ostravy, KHS MSK v této 

souvislosti vydala povolení k provádění nočních prací, č. j. KHSMS 27956/2018/OV/HOK, přičemž o 

poskytnutí tohoto povolení žádá.  

Dále pak žádá o poskytnutí dokumentu Žádost o povolení nočních prací, a to vč. jeho příloh.  

 

Správní orgán na základě žádosti žadatele poskytuje následující dokumenty, které jsou přílohou tohoto sdělení: 

 

1. Rozhodnutí č. j. KHSMS 27956/2018/OV/HOK ze dne 31. 05. 2018.  

2. Žádost o udělení výjimky pro práce v nočních hodinách k předmětné stavbě, ze dne 28. 05. 2018.  

3. Hlukové studie, která tvoří přílohu žádosti o udělení výjimky pro práce v nočních hodinách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 

 

 

 

 

IČ: 71009167 

ID datové schránky: w8pai4f 

web: www.khsova.cz 

 Úřední hodiny: 

pondělí, středa 8:00 – 17:00 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Zuzana Babišová v. r. 

vedoucí oddělení právního a kontrolního 

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se 

sídlem v Ostravě 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník: 

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2 

1x adresát, počet listů1- DS  

1x KHS, OPaK, počet listů 1 


