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KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE 
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PODNĚT 
ve smyslu§ 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 

OBSAH PODNĚTU: 

Jako vlastník a uživatel nemovitosti na adres ych si ; . 
t t • I I I I I dovolil tímto podat podnět k provedení kopie chraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvise:jících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, při výkonu 
státního zdravotního dozoru, když: 

V objektu bývalého JZD v Opavě - Suchých Lazcích je vlastníkem pozemků číslo 886/1 a 886/8, jejíž 
součástí je stavba bez čp/če - zemědělská stavba, pan Vít Halška, DiS, který zde provozuje provoz 
společnosti MERKURO spol. s r.o. Do minulosti se zde jednalo jen o "hřebíkárnu", pro kterou byl i 
povolen provoz kolaudačním rozhodnutím v roce 2004. 

Od měsíce května 2018 byl v objektech zahájen provoz linky na výrobu lisovaných paletových přířezů 
(viz www.merkuro.cz), který je realizován v průběhu pracovních dnů v nepřetržitém provozu, a to i v 
nočních hodinách od 22:00 do 06:00 hodin. Tento provoz je značně hlučný a v důsledku toho v zásadě 
nelze nerušeně spát ani při zavřených oknech (a v mém případě i při stažení venkovních rolet). Hluk je 
tvořen monotóním mírně oscilujícím zvukem metoru, čerpadla, generátoru, něbo něčeho obdobného. 

Měřením pomocí mobilní aplikace v okně obývané nemovitosti vykazuje hodnoty 48 až 65 dB v 
průběhu celé noci. (viz printscreen obrazovky mobilního telefonu - měření 20. 9. v 03:32 hodin. 

Odbor výstavby Magistrátu města Opavy se ji.ž v dané věci snaží postupovat, ale dosud nebyl schopen 
(nebo ochoten) sjednat jakoukoli nápravu. 

Nedokážu posoudit, zda hluk produkuje povolený provoz či provoz nový, neoodiskutovatelně ale hluk 
trvá a situace je neúnosná nejem pro podatele, ale i ostatní obyvatele řadových domů na ulici 
Přerovecké, ale i obyvatel rodinných domů na ulici Sedlické. 

Ze strany Vašeho úřadu bylo v dané věci vydáno rozhodnutí, resp. podmínky dne 16. 8. 2004 pod zn. 
3082/241.1/2004 a podmínkou i bylo, aby provozovatel předložil měření hluku v pracovním prostředí 



do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o povolení zrněny užívání prostoru (PM nabylo dne 4. 1. 2005), 
o čemž je možno pochybovat, že takové bylo doloženo. 

Současně žádám dle zákona o svobodném přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění 
pozdjajších předpisů o poskytnutí informace, zda byla na základu podnětu komple~ kontrola 
pro}eáena, s jakým výsledkem a v případě, že v této souvislosti bylo vydáno rozhodnutí ve smyslu ust. 
§ 84 a násl. zákona č . 258/2000 Sb., žádám o poskytnutí i takovéhoto rozhodnutí. 

Jsem připraven poskytnout podrobnější informace i poskytnout součinnosti při prováděném měření 
hladiny hluku v obydlí podavatele. 

Děkuji 

Požaduji zaslání sdělení správního orgánu o učiněných opatřeních 

Datum: 10. říjen 2018 

"'i, 



VÁŠ DOPIS ZN.:   
ZE DNE: 10. 10. 2018 

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 56010/2018/OV/OPaK 
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 56487/2018/OV/OPaK 
VYŘIZUJE: Bc. Gabriela Kozáková 
TEL.: 595 138 182 
E-MAIL: gabriela.kozakova@khsova.cz 

DATUM:  24. 10. 2018 

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

Dne 10. 10. 2018 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen „KHS 
MSK“) obdržela prostřednictvím datové schránky, podnět fyzické osoby,  

 (dále jen „žadatel“), k provedení 
komplexní kontroly ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, týkající se provozu linky na výrobu lisovaných paletových 
přířezů na pozemcích číslo 886/1 a 886/8, objekt bývalého JZD Opava – Suché Lazce, který provozuje 
právnická osoba MERKURO s.r.o., IČ: 43964427 a byl zahájen v květnu 2018, přičemž je realizován v průběhu 
pracovních dnů v nepřetržitém provozu, a to i v době od 22:00 do 06:00 hodin, kdy tento je značně hlučný.  
K výše uvedenému KHS MSK sděluje, že předmětný podnět žadatele bude vyřízen samostatným přípisem. 

Součástí výše uvedeného podnětu byla žádost o poskytnutí informací 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.“).  

Žadatel v předmětné žádosti požaduje následující informace:  
Zda a s jakým výsledkem byla na základě výše uvedeného podnětu provedena komplexní kontrola a v případě, 
že bylo v této souvislosti vydáno rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 84 a násl. zákona č. 258/2000 Sb., žadatel 
požaduje jeho poskytnutí. 

KHS MSK jako povinný subjekt, v souladu s ustanovením §14 odst. 5 písm. d) citovaného zákona, poskytuje 
požadované informace. 

K výše uvedené žádosti KHS MSK sděluje následující: 
KHS MSK sděluje, že na základě výše uvedeného podnětu, byl KHS MSK, a to odborem hygieny práce 
a odborem hygieny obecné a komunální, dne 19. 10. 2018 v provozovně právnické osoby MERKURO s.r.o., IČ: 
43964427, umístěné v areálu bývalého JZD, Suché Lazce, zahájen státní zdravotní dozor, který k dnešnímu dni 
nebyl ukončen a dále k tomuto KHS MSK sděluje, že o výsledku kontroly bude žadatel informován 
samostatným přípisem, jak uvedeno výše. 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě
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vedoucí oddělení právního a kontrolního 
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