
Krajská hygienická stanice

|',4oravskoslezsl<ého kraje se sídlenr v Ostravě

Na Bělidle 7

702 O0 Ostrava

6,17.2a21

žÁoosr

ve smyslu § 4a zúkana č. 10611999 Sb., a svoboc}ném přístupu k infarmacínl

V souladu S uStanovením § 4a, odst. 2, písrn. b} zákona č.106/1999 Sb, žádáme o posl<ytnittí i<opie
dokumentŮ ve věci instalace a ltmístenívenl<ovní klimatizačníjednotky s furrkcítepelného čerpaclia u
RD Č.P.480 Dolní Domaslavice, na pozemcíclr par.č. st.416, par.č,63B/109 v katastrá]ním územíVolovec
v anonymizované podobě v části osobních údajů, a to:

" závazrrého pisemného stanovisl<a Krajské hygienické stanice k této stavbě
g žádost stavebníků 

-včetně 

doložené dol<umentace a poclklaclů
k žádosti ve věci umístění a instalace kIimatizačnijednotl<y

Předmětné infcrmace požadujete poskytnout velektronické podobě a odesiané pouze na níže
uvedený e-mail žaclatelky.
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Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v ostravě

xa gĚLtoLE 7,702 0O oSTRAVA

vÁš ooprs zN.:
ZEDNE:

spts. zNačr,q:
číst o lpoNRCi.:
vyŘtzulp;
TEL.:
E-MAIL:

DATUM: 2a.12,202I

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

Žadateté:

Dne 8.12,202l obdržela Krajská hrgienická stanice Moravskoslezského kraje (dále jen ..správní orgán") jako
povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. I zákona č. 106l1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ..zákon č. 10611999 Sb.") žádost výše uvedených žadatelů, která byla
podána osobně na podatelně por inného subjektu.

Žadatelé se v předmětné žádosti domáhají poskytnout následující infonnace:
,,V souladu s § 4a, odst. 2, písnt. b,l zákona č. 106/]999 Sb. žádáme o posxv\ítttttí kopie dokurnentttye věci
instalace a tttnístěnívenkovní klinruti:ační jednotky sfttnkcítepelného čerpacllu u RD č.p. 180 Dolní
Domaslavice. na pozemcích par.č. st,1]6, par.č.638/109 y kaíasírálním území Voloyec y anonvntizované podobě
v čásri o,sohnich úclajů, a to:
- závazného síanoyisku stanice k téío stat,bě
- žádost stat,ebníků llčetně doložené doktuneníace cl pcldkladu k žádosti ve věci
umístění a instalace klimatizační

Po posouzení obsahu žádasti správní orgán poskYuje v souladu sustanovením § 14 odst, 5 písm. d) zákona č.
106l19q9 Sb. požadované informace a přikládá v elektronické podobě v anonymizované kopii: závazné
stanovisko KHS MSK ze dne 20.I0.2a21, žádost stavebníků. dále dokumentaci katastr*vzdálenosti, půdorys,
koordinační situace, Technický list.

Vzhledem k tomu, že žadaíelé výslovně požádali o poskytnutí informací v elektronické podobě a odeslané na e-
*uil 

- 

je tato infotmace poskytována prostřednictvím e-mailové pošty.

Rozdělovnik:
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 1

lx adresát poěet listů 1 + 5 - e-mailem

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

Krajské lrygienické stanice Moravskoslezského kraje se
sídlem v ostravě

lČ:7l009l67
lD datové schránkv: w8pai4f
wcb: rvrvw.khsova-cz

úředni ho<liny:
pondčli. středa 8:00 - 17:00
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Krajs$tá hyg§emická gtaníe e lWor&v§k*s§ez*k*h* knaj*
se sídlem v ostravě

Ne *ĚrmLE ?, 702 *0 *STRAvÁ

vÁ§ n*pre rl{,;
ZEfrNE: ];l" j0. 2i]] j

spls" zi.gačId,4:
čism xnNeei,:
ryŘrzum:
TEL.:
FÁX:
E-MAIL:

DATt-}§"{: ?*. 1&,2&?1

u ÁvÁ§NE §TÁNůvr§Ků

Fo ehg,dn**ení sowledu předt*Žených pcdktad* s p*žadavky předpisft v cblasti ocbrany veřejného zdraví, K_rajská
hYgi*rrieká stani*e Moravskoslezského kraje se sídlern v ú,strJvě vy,dává v řízení pnclie 

-§ 
I49 adst_l uákn*a

Č. 5fiŮ§fi'&4 §b" správní řád" vE zněnl poxdějších předpisů, podte ustanovení 6 *Z *asr ? písm" i} zákona
č" 258f2fiú{} §b, tott zavaarré stanovisko:

§,P,ředl*Žen*u Proj*lttovcrr ďpkuínelttaeí pro sp*lečné ťtz*rnní a §tavební ř{zení stavby ,,Urnístěni venisrvní
kíimgti?fičnl jednoť§5ť', na pozernku parc. č" 63&/1*9, parc. č. sí, 4l6, k" ú. Voigvec

§Ouh!así.
{,}tltivtld nén í;

}la záie]arič žáclosti: i''"'' l-ffi orl.ci:lrrí ,,il]řffi
doruč*vací adresa
pnc úzenrní a §tevební řízení st*vby ,,Urnístění toenkcvní

i<limaíizxční jedn$ncy'"" na pommku par*. č, 63E/i ů9, parc, č" st. 4i6, k. ú. Vclovec, poso*dfXa Krajskáhygienická
stg,mic* M*ravskgslec§kéh* kraje se sídtrenr v ůstlavě "fakc dotčený správnf ůřad s*rrlad předicžerrýclr podkladťr
§ p*žad*vky pfudpi*ťt v obiastí ochrany veře.lrréh* edraví,

Fť*dioŽená dgkunruentace {ka*rdinaění qfkres * z,ákres urnístění venlqovní jednotky klímatizace} řďf instalaci
klín:atieaČrrí jedn*tb v pr*.lekttr rodinnéhg damu. -íe navržena klirnatizačni jednotka §atrsumg Wind_ťr*e
CglŤrť** ÁRiZTXFCÁii/KX§IJ, jejiž venk*vni jednotka bude uxrístěna fi& §€,{eř!lí straně a§ektu rodinné}ro
d*r*u před *knem 1ái§ 

{ntístr,last č. 1.fiž}, Kliruntizaee je tec}an*logie, kterájt považovitna aa zdroj hluku. yýrohce
kiimatizace u-vacli íiladínn altusti*kéjrc wýk*nu vankovní jednotky }=w= 64 dB. Nejbiižší ehi*něný venkovní
Fťs§t$ť statŮy se na*házi ve vzdáleno§ti eea 25 nr qfe}rodně itodinný dům č, p. 3Q6, parc" č. st. 3?1, nc" ú,
Volcve*}" § ohledern na allusti*ké parefte{ry, trmístění technol*gií a vzdiilenost nejbližší obytné zástavby lze
předp*leládat, ž* využívánirn, r,lebude docházet k p*ru§ování pcvirrn*s{í vyptrývajících z § 30 zákana č, 25si2fi§,0

IČ: ŤnSS916T
lD datevÉ wŤrrri,n§: rv&pai4ť
rttbl lg,ovrv. klhsova *z

Uřerlni hodiny;
po*dělí, sťeda §;úS * 1Ť:S$

l

§F,R.??,3

I

*__]

ir r,: i,s il.ii h1, gi erri c ltii s{anica &{*ravskasieeskéfuo kraje se sírllem v sstravě, jakg ntistnč a věcně přísiušný spri&vní
úřaď p*díe § 82 odst. 1 a odst" ž písnr. i} rákcna č. ?58/2SOS §b,, o *chraně veřejnéh* z&avíaCIaměněněkených
s*uvisejících zák*nů, ve rfiění pezdějších předpisů {ďále jen ,,aákon č. 258ižSS0 §b, "},jak* d*tčený správní iiřad
ve srnyslu § 7? *dst. í zákqna č. 258 /ZSeů §b, a § 4 cdst. 2 zák*na 8 j,'200r: §b., c úzenrliin: piánr.r,ání a1

stav*hnini řáďu (sinv*bní zá xoil ). 1liis* uiii i lr žiid cl-qi ;

a vydání zívaznéh* a stelťební řízení stavby,"Umístění
vcirkovní ki i matizační , na pczemku p*rc" č, 63§/lůS, parc, č. st" 416, lt" ú. Y*lovec.



l. slt,aitl zlil liz;tc]liú st;ittcr.iskir K1,1iskj 1rl'gi*nir:ité stittii1,1 .'ullt,:r,:kos]tr:;ilcitrr kr.;tjt sr: sírl j*rn r, (l;ir.lr,č č j 

--*cilc20, 

l0 ]U:]

§b." o cchrgně veřejrébo edraví, ve spůj§n{ § Fťfrváděcím právním předpisem * íímify dle § 12 nařízení vlé,dy
Č, 2?2$011 §b"- o ochraně zdraví před n*přizni§nti ňčinky hluku a vibra*í, y€ zn§ní pozdějšíeh předpisů.

Fr*jekt*vá dokrtmentac* *dpovídá požadavkůnn rákona č.258l20Sů Sb. ve znění pozdějších a sowisejících
předpisů.

Mgr. Ádant Volný
veďgucí addělení hygieny *becné a konrunální

KrajskÉ irygierrické staniee lvloravskoslezského kraje
se sídiem v ůstravč

ú zemní praeoviště Frýdek-Mistek

Ilttgtlě|ovnilg
Fúčet výti§t*l vyh*fo' e*éit* tloliutt*cntu; 1

ix adresát, počet Xistr1 i& str., D§
!xKH§, g,d;děíeaú H$K, počet lisf& 3l2 str.

r

§1,1t 2t,]



B*hr-ý d*n"
žádám vós a vyjádření k *nrístění venkevní k}irnatizační jednotky.

K].imatiza** nqá b
trJolov*c, pance}.n

;ýt ur*ístěna v cbcí So].ní fiomaslavice, katastrálni územíí čj.glo §3§lJ,69, adresa Bnlní Sgmas].avj,ce 48B.

t/ pří3.a,ee easí].ám;

3.} situačn:í. výkresy se rákresem **iístěrrí klímatíaační jednotky

2} utnístění z katastru nernovitostí

3} teehrrí,cký list §<].inatieac* - jednó se o 3.5 kr,t verzj, {druhý sloupec}

Za vyříz,
s ch ránky

i- lfa §g vyjádření pr"*sím raš}ete d* datuvé

- 

trv, byteln
bydtiĚtě +_f,

Děkuj1 a pňeji pĚkný rJ*,,,,

ení

součas*ó


