
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje 
se sídlem v Ostravě 
Na Bělidle 7 
702 00 Ostrava 

V Ostravě dne 27. února 2019 

Žádost o informace 

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí informací. 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydala dne 7.5.2015 závazné 
stanovisko, číslo jednací KHSMS 17843/2015/OV/HOK ke stavbě „Silnice III/4787 Ostrava u. 
Výškovická, mosty 4787-3, 4787-7. 

V rámci závazného stanoviska stanovila podmínky. Bod 2. podmínek stanoví, že veškerá činnost bude 
prováděna pouze v době denní mezi 7.00 – 21.00 hod. 

Žádám o informace: 
a) jakým způsobem je podmínka kontrolována,
b) kolikrát byla kontrola podmínky provedena,
c) datum a čas provedení kontroly a zápisy z kontroly.

Údaje poskytněte v zákonem stanovené lhůtě. 

S pozdravem 



VÁŠ DOPIS ZN.:   
ZE DNE: 27. 02. 2019 

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 10560/2019/OV/OPaK 
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 11802/2019/OV/OPaK 
VYŘIZUJE: Bc. Gabriela Kozáková 
TEL.: 595 138 182 
E-MAIL: gabriela.kozakova@khsova.cz 

DATUM:  06. 03. 2019 

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

Dne 27. 02. 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 „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:  

Žadatel požaduje informace, týkající se stavby „Silnice III/4787 Ostrava, ul. Výškovická, mosty 4787-3, 4787-
7“, k níž bylo KHS MSK vydáno závazné stanovisko, č. j. KHSMS 17843/2015/OV/HOK, jehož součástí byla 
podmínka, stanovující, že veškerá činnost bude prováděna v denní době mezi 07:00 – 21:00 hod. 

Žadatel v této souvislosti požaduje sdělení: 
1. jakým způsobem je podmínka kontrolována, 
2. kolikrát byla kontrola podmínky provedena, 
3. datum, čas kontroly a zápis z kontroly. 

K výše uvedené žádosti KHS MSK sděluje následující: 

K bodu 1) žádosti, jakým způsobem je kontrolována podmínka stanovená výše uvedeným závazným 
stanoviskem, KHS MSK sděluje, že kontrola tohoto typu je prováděna v rámci státního zdravotního dozoru 
spojeného s akreditovaným měřením hluku, a to na základě podnětu nebo na základě vlastního zjištění.  

K bodu 2) a 3) žádosti, v kolika případech byla předmětná kontrola provedena, včetně uvedení data, času 
a zápisu z kontroly, správní orgán sděluje, že v tomto smyslu nebyla v rámci státního zdravotního dozoru 
provedena žádná kontrola. 

Pro úplnost KHS MSK sděluje, že podmínka uvedená v závazném stanovisku č. j. KHSMS 
17843/2015/OV/HOK stanoví „stavební činnost“, nikoli tedy veškerá činnost, bude prováděna v denní době 
mezi 07:00 – 21:00 hod. 

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 


