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Žádost o po§kytnutí informa§í dle zákgna č. {06/1999 §B,, O §v§bodném
přistupu k infornnacírn, v platném znění

dne 3. prosince 2a21

Vážená paní, Vážený pan3,

žádám tímto o poskytnuní iníorrnace ve smyslu zákona č, 106/1999 Sb., o
svcbodném přístupu k informacim, v platnénr znění, a to iníormaci, podle kterého
zákona či nařízení je umožněna kostelu sv. Barbory, adresou Těšínská 602,
Leuky,733 0,! Karviná, opakovaně překračovat denní hlukové limity
reprodukováním zvukového záznamu kostelního zvonu pomocí výkonného
reproduktgru-

ŽaCar"n o poskytnuní inlormace do datové schránky, ze které byla tato žádost
odeslána.
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DATUM 9.12.2021

Poskytnutí informaci dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. t06l1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatelz

Dne 2.12.2021 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem vOstravě (dále jen

,.správní orgán"), jako povirrný subjekt ve smyslu ttstanovení § 2 odst. 1 zákona č.10611999 Sb, Vaši žádost
o infotmace ve smyslu zákona č. 10611999 Sb., která byla podána prostřednictvím datové schránky.

Žadatel se v předmětné žádosti domáhal poskytnutí informací, blíže specifikovarrých následovně:

,,žáddm tímto o poskytnuní informace ve smyslu zákona č- 106/l999 Sb., o
svobodném přístupu k tnfarmacím, v platném znění, a trs informaci, podle kterého
zókona čt nařízení je umožněno kostelu sv. Barbory, adresou Těšínská 602, Louky,
733 0l Karvinó, opakovaně překračovat denní hlukové limity reprodukováním
zvukollého záznamu kostelního zvonu pomocí výkonného reproduktoru"

Po posouzení obsahu Vaší žádosti povinný subjekt poskytuje v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d)
zákona č. 106l1999 Sb. předrnětnou infonnaci:

Správnímu orgánu nepřísluší v režimu zákona ě. 10611999 Sb. poskýovat stanoviska k aplikaci právníclr
předpisů. Závazný qýklad může podat pouze soud. Nicméně nad rámec uvedeného Vám sdělujeme, že
problematika kostelních zvonů ve vztahu k působenému hluku byla v minulosti řešena na úrovni Pracovní
skupiny Ministerstva zdravotnictví ČR (v podrobnostech se obratte přímo na MZ) . Závěry této analýzyjsou, že
netzebez dalšího takový zvon (kostelní věž) a související zařizeni (např. reproduktor) označit za zdroj hluku a
příslušnou právnickou osobu (např. katolickou farnost) za provozovatele zdroje hluku ve smyslu § 30 odst. 1

zákona č. 25812000 Sb. Pouze určité odbíjení má funkci oznamovat čas, zatímco jiné má účel náboženský,
související se zachováváním určitého církevního obřadu. Zde sejiž dostáváme do ústavněprávní roviny (čl. 16
odst. 1 Listiny základních práv a svobod - svoboda projevu náboženství). Není v působnosti orgánu ochrany
veřejného zdtavi takoý ,,zdroj hluku" podřizovat výkonu státního zdravotního dozoru.

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