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VÁŠ DOPIS ZN.:   
ZE DNE:  
 
SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 269665/2022/OV/OPaK 
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VYŘIZUJE:  

  
E-MAIL:  
 
DATUM:  1.9.2022 
 
 
Poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Žadatelka:  
 
Dne 26.8.2022 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen 
„povinný subjekt“) ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost o informace podle 
zákona č. 106/1999 Sb.  
  
Žadatelka se v předmětné žádosti domáhala poskytnutí informací, blíže specifikovaných následovně: 
 
„Žádám o informaci, zda v obci Hněvošice bylo provedeno hygienické měření hluku zvonění Kostela Krista 
dobrého Pastýře. Pokud měření provedeno nebylo, žádám o jeho provedení a v případě překročení hygienického 
limitu o zajištění nápravy.“ 
 
Po posouzení obsahu Vaší žádosti povinný subjekt poskytuje v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) 
zákona č. 106/1999 Sb. předmětnou informaci: 
 
V obci Hněvošice nebylo provedeno měření hluku kostelních zvonů.  
 
Nad rámec výše uvedeného Vám sdělujeme, že problematika kostelních zvonů ve vztahu k působenému hluku 
není v působnosti KHS jako orgánu ochrany veřejného zdraví. Takový „zdroj hluku“ nelze podřizovat výkonu 
státního zdravotního dozoru a není tak v pravomoci KHS ani ukládat v této souvislosti pokuty či činit jakákoliv 
opatření. 
 
Tato problematika byla v minulosti řešena na úrovni Pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví ČR (v 
podrobnostech se případně obraťte přímo na MZ). Ze závěrů analýzy plyne, že nelze bez dalšího takový zvon 
(resp. kostelní věž) a související zařízení (např. reproduktor) označit za zdroj hluku a příslušnou právnickou 
osobu (např. katolickou farnost) za provozovatele zdroje hluku ve smyslu § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., a 
to s ohledem na ústavněprávní ochranu svobody víry a náboženského přesvědčení. 
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