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S-  KHSUL 44561/2015 
 

 
 
 
 
Žádost o poskytnutí informace – zjištění hladiny hluku v Žatci měřením v noční době  
 
Dne 27. 10. 2015 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad 
Labem  (dále jen krajská hygienická stanice) žádost ze dne 27. 10. 2015 o poskytnutí 
informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákona) evidovanou pod č.j. KHSUL 44561/2015, kterou 
žadatelka  požadovala poskytnutí informace:   
1. Je již znám předpokládaný termín měření v Žatci v noční době mezi 22:00 – 6:00 na 

základě žádosti S-KHSUL 36330/2015 ve věci měření hluku na Třídě Rooseveltova? 
2. Kdo, kde a jak dlouho zajišťuje archivaci protokolů o provedených měřeních hluku 

uskutečněných ve městě Žatec v předchozích letech?  
3. Komu, kdy a jak oznamujete KHS UL nebo jiný subjekt termíny ohledně zjišťování 

hladin hluku měřením na území měst Žatec v mimopracovním prostředí důsledkem 
provozu nebo podobných zařízeních? 
 

Přípisem č.j. KHSUL 44840/2015 ze dne 29. 10. 2015 poskytl žadatelce povinný subjekt  
požadované informace na podané dotazy.   
Ad. 1  Ve dnech 1. 10. 2015 – 2. 10. 2015 v noční době, tj. od 22:00 do 06:00 bylo provedeno 

měření hluku z provozu závodu HP-Pelzer s.r.o. - skladovací prostory v bývalé 
Šroubárně Žatec. Měřící místo bylo zvoleno v ulici Purkyněho, na základě již dříve 
přijatého podnětu z této lokality. Měření provedl Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad 
Labem, protokol bude vyhotoven do 30 dnů po ukončení měření. O zahájení kontroly 
byla kontrolovaná osoba, tj. HP-Pelzer s.r.o, Pod Kyjovem 349/18, 322 00 Plzeň – 
Radčice, informována písemně v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole. 
V souladu s tímto zákonem bude i postupováno v dalším řízení. Měření hluku v jiné 
lokalitě provedeno zatím nebylo. 

Ad. 2 Archivace protokolů podléhá Spisovému a skartačnímu řádu krajské hygienické stanice, 
doba skartace je závislá na tom, zda je protokol součástí běžného spisu nebo spisu 
správního. Nejdelší lhůta pro skartaci je 10 let po uzavření spisu a počíná běžet prvním 
dnem následujícího roku po jeho uzavření. Jak již bylo sděleno v přípise č.j. KHSUL 
37147/2015 měření hluku za provozu HP Pelzer s.r.o., Raisova 1187, 438 01 Žatec a 
v okolí firmy nebylo provedeno. 

Ad. 3  Krajská hygienická stanice při měření postupuje zcela v souladu s ustanoveními 
zákona č. 255/2015 Sb., o státní kontrole a speciální úpravou v zákoně č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákona č. 258/2000 Sb.). Znamená to tedy, že dle 
ustanovení § 88 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., státní zdravotní dozor, který je 
vykonáván nad dodržováním hygienických limitů hluku, vibrací, neionizujícího záření 
a jakostí vod, je zahájen prvním kontrolním úkonem předcházejícím podání informace 
kontrolované osobě o zahájení státního zdravotního dozoru, součástí informace je 
seznam kontrolujících. Měření je prováděno v souladu s Metodickým pokynem 
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Ministerstva zdravotnictví – hlavního hygienika ČR pro měření a hodnocení hluku 
v mimopracovním prostředí č.j.: HEM-300-11.12.01-34065 ze dne 11. 12. 2001 a 
taktéž dle tohoto pokynu je zvoleno místo měření. Dotčenému subjektu je 
s dostatečným předstihem sděleno datum a čas, kdy bude měření prováděno a za 
jakých podmínek.  

 
 
Žadatelce byly dále povinným subjektem sděleny ještě doplňující informace na základě její 
žádosti:  
Pokud se týče žádosti o zaslání našich doporučení popř. instrukcí ve snaze vyhnout se 
případnému nedorozumění nebo zdržení při vyřizování podávaných žádostí žateckými občany 
k problematice hladiny hluku ve městě Žatec, lze pouze konstatovat, vzhledem k množícím se 
podnětům resp. žádostem o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., obsahujícím 
stejné požadavky, aby si žatečtí občané zvolili svého mluvčího popř. společného zmocněnce 
v souladu s ustanovením § 35 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, který bude komunikovat 
s dotčenými orgány.  
 
 
Ústí nad Labem dne 20. 10. 2015 
zapsala: JUDr. Irena Wolfová 
              ředitelka správního odboru 


