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Krajská hygienická §tanice

Moravskosleeského kraje se sídlem v §stravě

Na Bělidle 7

70? 0ů čstrava

Dolní Domaslavice 5, 1]_.Z02 1

žÁogsr

yř §rfiy§ftJ § 4a zúkona ť. 306/1999 Sb., a svabgdném přístupu k infarmacim

V souladu s ustanovením § 4a, ůdst 2, písm, b} zákona č. 10611999 Sb, žádáme o poskytnutí l<opie

d*kurnentů v ananymizované podobě v části osobních úclajů, a to:

r Pisemného stanoviska Krajské hygienické stanice* která bylo zaslá*o Magislrátu města rnýdku.
MÍstku, stavebnímu úřadu, ienž toto obdržel dne 5.B.ž023-, aŤa na základě provedené kgntrglní
prohlídky stavby RD Č,p,4BS Dolní Domaslavice dne 3,8-202]. ve věci,,F§souzeííhtuku odtahu
digestoře vyvedeného ve ťasádě rodinného domu č.p.4B0 Dolni Domaslavice" *a pezemku
par.č- 638/XB9 v katastralním území Volovec

r inforrnaci" kLený pracovník KHS se dotyčné kantrotní prohlídkir stavby dne 2.8,2O21 rlčastnit a
jakÉm časovém rozmezí

Předmětné informare požadujete poslrytnout v elektrcnické podobě a odeslané pouze na níže
uvedený e-ma il žadatelky.
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Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v ostravě

xa gĚrDLE 7,702 aa oSTRAVA

vÁš oopts zN
ZE DNE:

spts. zNačxR:
číst o rpnNací.
vyŘtztl.tg:
TEL,:
E-MAlL:

M8r

DATtjM: 15.1 1 .2021

Poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatelé:

Dne 8.11.202l obdržela Krajská lrygierrická stanice Moravskoslezskélro kraje (dále jen..správní orgán") jako
povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. I zákona č. 106/l999 Sb., o svobodném přístupu k irrformacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen .,zákon č. 10611999 Sb.") žádost výše uvedených žadatelů. která byla
podána osobně na podatelrrě povinného subjektu.

Žadatelé se v předrnětné žádosti domáhají poskytnout následující infontrace:
,,V souladu s § la, odst. 2, písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o poskytnutí kopie dokumentu

v anonymizované podobě v části osobních údajů, a tcl:
- písemného stanoviska Krajské hygienicke stanice, které bylo zaslúno Magístrátu města Fýdku-Iúktku,
stavebnímu úřadu, jenž íoío obdržel elne 5.B.202 ], a to na základě prot edené kontrolní prohlídlq stavb v- kD č.p.
1B0 Dolní Domaslqvice dne 3.8.2a2l ve věci,,Posouzení hluku tldtahu digestoře v-yuedeného ve íbsáclě
rodinného domu č,p. 180 Dolní Domaslavice" na pozentku par.č. 63Bi l09 v futtestrálním území Volovec
- inJbrmaci, kíerý pracovník KHS .se dotyčné kontrolní prohlídlql sta,-by dne 2.B.2{)2 ] účastnil a iclkém časovént
ronnezí"

Po posouzení obsahu žádosti správní orgán poslcyhlje v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č.
|0611999 Sb. požadované informace a přikládá v elektronické podobě sdělení KHS MSK ve věci žádosti o
posouzení hluku z odtalru digestoře na fasádě rodinnélro domu ze dne 3.8.202l lydané pod čj,

rmaci,žekontrolrríprohlídkysedne3.8.202lzúěastnilapracovnice
oddělení obecné a komunální, územní pracoviště Fýdek-Místek, paní [ng. Petra Konstantinidu, a to
v časovém rozmezi od 1 1.00 do 1 1.30 hodin.

Vzhledem k tomu, že žadatelkaaýslovně požádala o poskytnutí informací v elektronické podobě a odeslané na
je tato informace poskýována prostředrrictvím e-mailové poš§

Rozdělovník:
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 1

1x adresá! počet listů l + l - e-mailem

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

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se
sídlem v ostravě

lČ: 71009l67
lD datovó schránky: rv8pai,lí'
lveb: www,khsova.cz

Úřeilní hodin1,:
ponděli, středa 8:00 _ 17:00
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Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v ostravě

xa gĚLtpLE 7,702 0O oSTRAVA

vÁš oopIs zlt.:
ZEDNE: 2l,1 .2021

spis. zNRčrR,
číslo rrnNací
vvŘlzulp:
TEL.:
E-MAIL:

petra konstantinidu

SděIení ve věci žádosti o posouzení hluku z odtahu digestoře na fasádě rodinného domu č. p. 180. 739 38
Dolní Domaslavice

Dne 21. 7.2021 přijala Krajská hygierrická stanice Moravskoslezského kraje se sídlern v Ostrarě 1dále jen
,,KHS MSK") Vaši žádost o součinnost KHS MSK při kontrolní domu č p, ;l80.

DATTIM 3. 8.202I

lČ:7l009167
ID datové schranky: w8pai4f
web: wrvw.khsova.cz

739 38 Dolní Domaslavice, z důvodu podnětu podaného

e"u hluk z odtahu digestoře ná východní fasádě
416,k. ú. Volovec.

una parc

úře<lní hodiny:
pondělí" středa 8:00 - 17:00

Dne 3. 8. 2021 v ] 1,00 hodin byla oddělením stavebního řádu Magistrátu města Frydek-Místek za účasti
pověřenépracovniceKHSMSKIng.PetryKonstantiniduamajiteleobjekfuÚrovedena
kontrolní prohlídka objektu rodinného domu za účelem zjištění skutečného stavu věci. ŇáffiTě samém bylo
zjiŠtěno, že se jedná o větrací otvor odtahu digestoře vyvedený na východní fasádu rodinného domu ve výšce
cca Z m nad terénem, kryqý protidešťovou žaluzli, Vedlejší sousední pozemek parc. č. 638133, k. ú. Volovec je
vzdálen cca 3,5 m a rodinný dům na tomto pozemku je zastíněn souvislým pásem zeleně (křoviny, jehličnany),
ve směru emitovaného hluku není úplná přímá viditelnost k domu. Dle sdělení majitele objektu č. p. 480
rtje digestoř uživámanepravidelně, občasně pouze při vaření, pouze v době děnní. Jedná se o digestoř
Electrolux LVF 616K, umístěnou nad varnou deskou, 3 stupně ýkonu. Jevwživán stupeň ě, l a2, stupeň č. 3
nenívyužíván, Digestořnení lyužívána jakozaŤizeníkvětrání. V|ýdnuod 19.7.-25.7.202l byladigestoř
vprovozu 1 hodinu a 42 minut v!ýdnu od26. 1. - 1.8.2021 54 minut. Součástí ohledání na místě byl
techniclg' náměr hlukoměrem typu UM-T UT351. Ve vzdálenosti cca 1 m od zdroje hluku byla naměřena
okamžitá hladina akustického tlaku na úrovni cca L4gq,16: 55 dB při výkonu digestoře na stuprri č. 1, La"q,1*= 65
dB při výkonu digestoře na stupni č. 2. Nejedná se o akreditované měření hluku, pouze orientační zhodnocení
situace. Výsledkem je naměřená okamžitá hladina hluku, při hodnocení hluku stacionárního zdroje je třeba
polžít stanovení pro 8 souvislých na sebe navazujících nejhlučnějších hodin v době denní, měření provedené
akreditovanou laboratoří.

Předrnětná stavba na pozemku parc. č. st. 416, k. ú. Volovec je uživána jako rodinný dům k bydlení. Zařízení
pro odtah kuchyňských par s vyústěním odtahového potrubí na qýchodní fasádě tohoto domu není podle § 2
písm. p) nařízeni vlády č.27212011 Sb., oochraně zdravi před nepříznivými účinky hluku avibrací, ve znění
pozdějších předpisů stacionárním zdrolem hluku. Naopak podle tohoto zněni se jedná o zdroj související
s činnostmi spojenými s běžným uživáním rodinného domu a obvykle se vytržívá nepravidelně, nárazově ne
dlouhodobě, Nejedná se o zařízení pro věřání. Větrání výše uvedeného rodirrného domu je přirozené. Nejbližší
chráněný-veŇovní prostor kvýše uvedenému zařízení není pozemek parc. ě.638133, k. ú. Volovec, jelikož
tento je v katastru nemovitostí veden jako orná půda. Nejbližší chráněný venkovní prostor stavby je podle § 30
odst. 3 zákona ó,25812000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některlých souvisejících zákonů, ve znéni
pozdějších předpisů tedy rodinný dům č. p.396 na pozemku parc. č. st.327, k. ú. Vo|ovec do vzdálenosti 2 m
před částí jeho obvodového pláště qýznamného z hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného vniřního
prostoru rodinného domu - tedy před okrry jeho obýnýclr místností. Vzdálenost mezi výše uvedenýrni
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2. strana sclčlcní Krajské hygienické stanice Moravskoslczského kraje se sídlem v Ostravě č. j.

dne 3. 8. 202l
Ze

rodinn;ými domy činí cca 2a m, která se jeví jako dostatečná i pro subjektivně vnímaný občasqý obtěžující
provoz vyistění zařizení na odtah par.

Majitel rodinného dom  jako potenciální provozovatel zdroje hluku (v případě instalace venkovní
jednotky klimatizace) seznámen spovinnostrni lyplývajicimi z§ 30 zákona ě.25a2aa0 Sb., o ocbíaně
veřejnélro zdraví ve zftéfrí pozdějších předpisů ve spojení s nařízením vlády č. 272l2a11 Sb., o ochraně před
nepřízniwými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů.

v. z. Ing. Jaromír Košt'ál
Mgr, Adam Volný

vedoucí oddělení hvgieny obecné a komunální
Kraj ské hy gi en i cké stan i ce Morav skos lezského kraj e

se sídlern v c)stravě
územní pracoviště Fýdek-M ístek

Rozdělov+ík:
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 1

1x adresrát, 1 list, DS
lxKHS, odd. HOK" 1 list
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