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Krajská hygienická statrice Moravskoslezského
kraie se sidlem r ostt,avě
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702 00 Ostrava

l]A]'Ul\{:

ŽátJost o poslytnutí informací ve smyslu zák, č. 1061199 Sb. o sdělení informací KHS MSK
Ostrava k opatření ve věci ,,Měření hluku y obytné zástavbě z dopravního provozu
na pozemní komunikacilll464 v k.ú. Nová Horka v obci Studénka

obdrželo rozdělovníkem vaše sděIení
ohledně výsledků rrlěření hluku v místní části Nová Horka z provozu na p
komunikaci lll461.jehož výsledkem bylo že podnět k přenlěření hlučnosti vdenních i nočních
hodinách byl oprár něnÝ v části - ..Hluk z doprav_v v noční době".

+, ,,Zádáme tímto o irrtbrmaci. jaké krokv KHS MSK Ostrava učinila a.iaké opatření bylo přijato
v této záležitosti,

Úře,]ní ho,jinr-,
ponrtělí. slředa 8:00 - 17:00



Krajská hygienická stanice Moravskoslezsltého kraje
se sídlem v ostravě
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DATUM: 29"1*.2a21

Poslrytnutí inf,ormací dte § t4 orlst. 5 písm. d} zákana č. t06/1999 Sb., o svolrodném přistupu k
informacim, ye znění pozdějšich předpisů

ŽadateL

Dne 18.10.2021 olrdržela Krajská }iygienická stanice Moravskosiezskélro kraje (dáte jen,,správní orgán") jako
povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č, 106/]999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějšich předpisů (dále jen ,zákón č. 1CI6l1999 Sb,") žádost shora uvedeného žadatele, která byla
podána prcstřednictvim veřejné datové sítě d}e zákor,a č. 300/2008 Sb., o elekíronických úkonech a
autorizované konveryi dokilmentů, ve znéní pozdě"iších předpisťr,

Žadatel se v př,edrnětné žádosti domáhal poskýnout následující informace:

,,Jttké lcrofu KHS MSK astravcl učinila a jaké opatřell{ bylo přijato v zdležitos{i ,,Měřeni hluku v obytné
zástat,bě z dopravníhtl provzzlt na pozemní kamunikaci IY464 v k.ú. Novd Horka v obci Stuďénka".

Po posouzeni obsahu žádosti správní orgán tímto poskýuje žadateli v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm"
d) zákona č. rcil§gg Sb. požadované inťonrrace, kdy sděluje:

V důsledku podaného podnětu postupovala KHS MSK v souladu se zákonem ó, 2551201i2 Sb., o kontroie
(konťolní řád) a zákonem é" 258l2aa0 Sb., o ochraně veřejného zdravi a o zrrrěně rrěkter;ých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v lokalitě provedla, ve spolupráci se Zdravctním ústavem se sidlem
v Ostravě, státní zdravotní clozor spojený inspekčrrím rněřením lrlrrku v chráněrrém venkovnínr prostoru objektu
rodinného domu.

Stábrí zdravotní dozor prokázal porušení ustanovení § 30 odst" 1 zákona č. 25812000 Sb. a § i2 odst. 1 a 3

příloha č, 3 část A nařizení vlády č. Z7Z{2011 Sb. V následném správním řízeni b1lla kontrolované osobě Správa
silrric Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace pravomocně uložena pokuta za přestupek dle
ustanovení § 92g oclst. 1zákana č.258i2000 Sb., spočívající v překročení hygienického limitu hluku pro hluk
z doptalry na silnici Ii. třídy v noční době. Vzlrledem k veirni nízkémrr překročeni hygienického limitu hluku
byla uložena pokuta ve ýši i5.000,- Kč, dále lryla uložena náhrada nákladů měř:ení ve qiši 23.113,42 Kč a
náhrada reákladů iízeni.

Na žádost správc* komunikace bylo dále ve věci vydáno rozhodnutí o časově omez*ném pavolení pro
překrr:čení tr3,,gienického limitu lrluku do poloviny roku 2024. Správci komunikace je ui*žen* předložit KHS
MSK hlukovou studii s návrhern protihlŇových opaťení, dále pruběžně informovat KHS M§K o postupu prací,

lČ:71009167 úředrrí ho<liny:
ÍD datové schrár]g,: w8pai4i pondělí, středa 8:00 - 17:00
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a konzultovat s KHS MSK předběárý návrh protihlukových stěn v návaznosti na aktuální limiry, hluku a po
realizaci protihlukcvých opaďení předložit na KHS MSK protokoly o měření hluku.

Mgr. Eva Siejová v. r.
vedoucí oddělení právního a kontrolního

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se
sidlem v ostravě
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