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Žádosti o stanoviska k dokumentacím k řízení podle stavebního zákona
Plníme povinnosti dotčeného orgánu státní správy v ochraně veřejného zdraví v řízeních podle
stavebního zákona, tj. vydáváme závazná stanoviska k projektovým dokumentacím pro nové
stavby nebo rekonstrukce staveb, změnám v užívání, zkušebním provozům a k uvedení stavby
do zkušebního/trvalého provozu v oblasti hygieny práce. Závazná stanoviska vydáváme na
základě posouzení souladu s požadavky nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví
podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a dle § 30 zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (vliv stavby na hluk ve chráněných venkovních prostorech,
chráněných vnitřních a venkovních prostorech staveb).
Žadatel o vydání stanoviska k projektové dokumentaci stavby (např. ke stavebnímu řízení,
k územnímu řízení, ke změně užívání stavby atd.) musí předložit Krajské hygienické stanici
Libereckého kraje se sídlem v Liberci následující dokumenty:
1. Písemnou žádost o vydání stanoviska adresovanou Krajské hygienické stanici
Libereckého kraje se sídlem v Liberci (vzor žádosti o vydání stanoviska).
V žádosti by mělo být uvedeno:
▪
▪
▪
▪
▪

přesný název stavby, která je předmětem podané žádosti
umístění stavby (adresa, pozemek, informace o parcele – stavební parcela,
pozemková parcela, parcelní číslo, katastrální území)
identifikaci žadatele (název právnické osoby, příp. fyzické osoby podnikající, příp.
fyzické osoby sídlo/místo podnikání, identifikační číslo), kontaktní údaje (např. telefon,
e-mail)
v případě, že je stavebník zastupován, je nutno uvést přesné identifikační údaje
zástupce a doložit platnou písemnou plnou moc k zastupování
datum podání žádosti, podpis žadatele (nebo zplnomocněné osoby)

2. Zpracovanou projektovou dokumentaci, která musí obsahovat:
▪

situační plánek z katastrální mapy (umístění provozovny vzhledem k nejbližší obytné
zástavbě, především k rodinným domům, bytovým domům, školským zařízením,
zdravotnickým zařízením, jiným provozovnám atd.),

▪

zda se jedná o výrobní prostory,

▪

technickou zprávu, v níž bude uvedeno:

a) upřesnění provozované činnosti a provozní doby stavby
b) dispoziční uspořádání stavby - prostorové rozměry místností vč. světlých výšek,
c) popis technologie s uvedením seznamu strojních a technologických zařízení,
zpracovávaného materiálu, surovin (vč. chemikálií) apod.:
•
•

pokud jsou na pracovišti instalovány zdroje hluku - informace o předpokládané úrovni
hluku na pracovišti,
pokud může hluk pronikat do chráněného venkovního prostoru staveb nebo jsou zdroje
hluku umístěny vně stavby - posouzení úrovně hluku (např. hluková studie),
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•

pokud při provozované technologii může docházet k vývinu prachu nebo chemických
látek do pracovního ovzduší – údaje o předpokládaných koncentracích (dodržení
stanovených limitních hodnot),

d) počet zaměstnanců (celkem z toho muži a ženy), směnnost (při více směnném provozu
uvést počet zaměstnanců v nejsilněji obsazené směně s rozlišením počtu mužů a žen),
e) způsob zajištění osvětlení v místnostech, typy osvětlení (denní, umělé nebo sdružené)
vč. výpočtů jeho intenzity dle příslušných norem, druh osvětlovacích těles,
f) způsob řešení výměny vzduchu (přirozené, nucené větrání); zajištění odsávání v případě
předpokládaného vývinu prachu nebo chemických látek z technologie do pracovního
prostředí,
g) způsob vytápění,
h) sanitární zařízení (šatna, umývárna, WC s předsíňkou), místnost pro odpočinek event.
další pomocná zařízení, pokud se zřizují,
i) zásobování pitnou vodou (studna nebo veřejný vodovod) a způsob zajištění ohřevu
teplé vody,
j) způsob odkanalizování stavby (např. veřejná kanalizace, jímka na vyvážení, čistírna odp.
vod),
k) v případě bouracích prací je nutno doložit průzkum na přítomnost azbestu.

aktualizováno:5/2022, Eitlerová
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