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S -  KHSUL 40140/2017 

 
Žádost o poskytnutí informace – hluk z obilného sila společnosti AGRO Teplice a.s.  
 
Dne 28. 8. 2017 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad 
Labem  (dále jen krajská hygienická stanice) žádost ze dne 25. 8. 2017 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 40140/2017, kterou 
žadatelka  požadovala poskytnutí informace:   
1. Kdy a s jakým výsledkem bylo provedeno kontrolní měření hluku, zda je dodržován 

zákonný limit hluku v tomto výrobním areálu, který je umístěn v blízkosti rodinných domů 
a výduch z hlučného provozu je nasměrován na obytnou část města, bez jakýchkoliv 
opatření ke snížení hluku (tlumičů).  

2. V případě, že provedeným měřením bylo zjištěno překročení limitu, sdělte prosím, jaká 
byla nařízena a provedena opatření. 

Přípisem dne 29. 8. 2017 č. j. KHSUL 40343/2017 poskytl žadatelce povinný subjekt  
požadované informace  a sdělil jí, že v červenci 2016 bylo na základě jejího podnětu 
provedeno měření hluku z uvedeného zdroje v chráněném venkovním prostoru stavby č.p. 
1465, třída Rooseveltova, Žatec. Vzhledem k tomu, že nedošlo k překročení hygienického 
limitu hluku pro denní dobu, daného nařízením vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů,  další kontrolní měření nebylo provedeno. Jiný podnět na obtěžování hlukem z 
provozu obilného sila společnosti AGRO Teplice a.s., středisko Žatec, nebyl a není na 
Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje evidován. 
 
Přípis byl žadatelce zaslán dne 29. 8. 2017 na e-mailovou adresu.  
 
Ústí nad Labem dne 29. 8.  2017  
zapsala: JUDr. Irena Wolfová 
              ředitelka správního odboru 
 


