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Žádost o poskytnutí informaci ve věci hlučnosti z provozovny Mountfield a.s , Borská č
p. 3392, 470 01 Česká Lipa - žádost o poskytnuti informaci v souladu se zákonem č.
106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím podané Krajskou hygienickou stanicí
Libereckého kraje se sídlem v Liberci

vážený pane

dne 22. 09. 2020 byla Krajské hygienické stanici doručena Vaše žádost, ve které na základě
zákona č. 106/1999 Sb. požadujete poskytnutí informací týkajici se:

l) jakým způsobem se v těchto případech a při učinění podnětu na porušováni povinnosti
v oblasti ochrany veřejného zdraví podle § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonu, ve znění pozdějších předpisů,
zjišt'uje možné překročení hygienických limitů hluku?

Ad l) Měřeni hluku probíhá za podmínek stanovených § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve
spojeni s nařízením vlády č. 272/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibraci, ve znění pozdějších předpisů a dále upraveno Metodickým návodem MZ pro měřeni a
hodnoceni hluku v mimopracovním prostředí, Věstník MZ, částka 11/2017. Pokud bychom
definovali zcela obecně, musí být jednoznačně určen zdroj hluku, současně pro možnost
měření hlukové expozice je nezbytná Vaše spolupráce ve smyslu umožněni vstupu do Vaši
bytové jednotky, navržení nejvhodnějšího dne a času měřeni (denní či noční doba), přičemž
denní doba je měřena souvislých osm hodin, noční doba je směrována k jedné nejhlučnější
hodině. Dále je důležitá jednoznačná specifikace místa měřeni (ideálně nejvíce exponovanou
pobytovou místnost - obývací pokoj, ložnice atp.). Za obytnou místnost se nepovažují chodby,
sociální zařIzenI, kuchyně.

2) Pokud při kontrole nedojde ke zjištění překročeni hygienických limitů hluku a porušení
povinnosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, kdo konkrétně nese náklady vzniklé při výkonu
státního zdravotního dozoru (§ 97 zákona č. 258/2000 Sb.)?

Ad 2) výkon státního zdravotního dozoru je vždy financován ze státních prostředků.

3) Eviduje již Krajská hygienická stanice v Liberci podnět na porušování povinnosti v oblasti
ochrany veřejného zdraví v souvislosti s výše uvedeným skutkovým dějem?
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Ad 3) Podnět na uvedenou provozovnu Krajská hygienická stanice se sídlem v Liberci
neeviduje.

4) Udělila již Krajská hygienická stanice v Liberci v minulosti sankci za porušení povinnosti v
oblasti ochrany veřejného zdraví v souvislosti s výše uvedeným skutkovým dějem?

Ad 4) Protože podnět na uvedenou provozovnu nebyl evidován, nedošlo ani k vlastní realizaci
měření a současně tedy nebyla udělena sankce.

5) Pokud je odpověď' na otázku č. 4 kladná, žádám o poskytnuti anonymizované verze
rozhodnutí o porušeni a uloženi sankce.

Ad 5) Sankce nebyla uložena.

Krajská hygienická stanice konstatuje, že k uvedené provozovně Mountfield a.s. na adrese
Borská č.p. 3392, 47001 Česká Lípa nedisponuje žádnými podklady, které by se týkaly výkonu
státního zdravotního dozoru nad dodržováním hygienických limitů hluku resp. souladu s
ustanovením § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejicich zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s nařIzenIm vlády č. 272/2000
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
S ohledem na výše uvedené tedy Krajská hygienická stanice nemůže žadateli požadované
informace zaslat.

S pozdravem

Mgr. et Mgr. Pavla Procházková
vedoucí odděleni hygieny obecné a komunální
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