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S-KHSUL 28961/2019 

Žádost o poskytnutí informace – Letní kino Chomutov 

Dne 17. 6. 2019 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad 
Labem  žádost ze dne 23. 4. 2019 o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. KHSUL 
28961/2019, kterou žadatel požadoval poskytnutí informace: 
1.  Kopie platných kolaudačních rozhodnutí areálu. 
2. Sdělení, zda areál odpovídá dnešním stavebním předpisům, zejména pak v oblasti 

nechanické odolnosti a bezpečnosti. 
3. Sdělení, zda areál odpovídá dnešním stavebním předpisům, zejména pak v oblasti hygieny 

práce. 
4. Sdělení, zda areál odpovídá dnešním stavebním předpisům, zejména pak v oblasti hygieny 

komunální. 
5. Sdělení, zda areál odpovídá dnešním stavebním předpisům, zejména pak v oblasti ochrany 

veřejného zdraví. 
6. Sdělení, zda areál odpovídá dnešním stavebním předpisům, zejména pak v oblasti 

stravovacího zařízení. 
7. Sdělení, zda areál odpovídá dnešním stavebním předpisům, zejména pak v oblasti požární 

bezpečnosti. 
 
Na základě jeho žádosti o poskytnutí informace dle zákona přípisem ze dne 18. 6. 2019 č.j. 
KHSUL 29310/2019 mu byla poskytnuta požadovaná informace, když mu bylo sděleno:  
 
ad. 1 – Krajská hygienická stanice nemá k dispozici kolaudační rozhodnutí, je třeba se obrátit 

na  Magistrát města Chomutova, odbor stavební úřad. 
ad. 2.  Tato žádost o informaci nespadá do kompetence krajské hygienické stanice  
ad. 3 – 6 
Krajská hygienická stanice k tomuto musí konstatovat, že novela zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), účinná od 1. prosince 2015, vyjmula 
dozor nad hlukem z veřejné hudební produkce z kompetence orgánů ochrany veřejného zdraví 
v ustanovení § 30 odst. 2, který zní následovně (tučně je vyznačen dotčený text): 
„Hlukem se rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož imisní hygienický limit 

stanoví prováděcí právní předpis. Vibracemi se rozumí vibrace přenášené pevnými tělesy na 

lidské tělo, které mohou být škodlivé pro zdraví a jejichž hygienický limit stanoví prováděcí 

právní předpis. Za hluk podle věty první se nepovažuje zvuk působený hlasovým projevem 

fyzické osoby, nejde-li o součást veřejné hudební produkce v budově, hlasovým projevem 
zvířete, zvuk z produkce hudby provozované ve venkovním prostoru, zvuk z akustického 

výstražného nebo varovného signálu související s bezpečnostním opatřením, zvuk působený 

přelivem povrchové vody přes vodní dílo sloužící k nakládání s vodami, zvuk působený v přímé 

souvislosti s činností související se záchranou lidského života, zdraví nebo majetku, řešením 

mimořádné události, přípravou jejího řešení nebo provádění bezpečnostní akce nebo 

mimořádné vojenské akce. Za vibrace podle věty druhé se nepovažují vibrace působené 

přelivem povrchové vody přes vodní dílo sloužící k nakládání s vodami a vibrace působené v 

přímé souvislosti s činností související se záchranou lidského života, zdraví nebo majetku, 



řešením mimořádné události, přípravou jejího řešení nebo prováděním bezpečnostní akce nebo 

mimořádné vojenské akce.“ 
To, že se v citovaném ustanovení uvádí pouze pojem „produkce hudby“ znamená, že jde o 
veškeré produkce hudby, tedy nejen veřejné, ale i jiné produkce hudby. Regulace této kategorie 
hluku je v plné kompetenci obcí. 
Co se týče o vyjádření ke způsobilosti areálu ke konání hudebních produkcí, není krajská 
hygienická stanice kompetentním orgánem k vyřízení, a to ani v případě zda areál odpovídá 
dnešním stavebním předpisům, zejména pak v oblasti hygieny komunální, ochrany veřejného 
zdraví. Podle ustanovení § 132 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o  územním  plánování  a 
stavebním  řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vykonávají stavební úřady 
soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných 
zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinnosti vyplývajících z tohoto 
zákona a právních předpisů vydaných k jejich provedení. Z tohoto důvodu je příslušným 
orgánem k řešení Magistrát města Chomutova, odbor stavební úřad. 
Tato skutečnost Vám byla v minulosti několikrát sdělována např. přípisem ze dne 6. 6. 2017 
č.j. KHSUL 25847/2017.  
Pokud se týče sdělení, zda areál odpovídá dnešním stavebním předpisům, zejména pak v oblasti 
hygieny práce je třeba konstatovat, že se nejedná o trvalá pracoviště a krajská hygienická 
stanice nemá informace o porušování předpisů v této oblasti.  
Dále pak pokud se týče sdělení, zda areál odpovídá dnešním stavebním předpisům, zejména 
pak v oblasti stravovacího zařízení, je třeba konstatovat, že krajská hygienická stanice 
neeviduje v areálu Letního kina žádný typ veřejného stravování. 
ad. 7.  Tato informace nespadá do kompetence krajské hygienické stanice  

  

Ústí nad Labem, 20. 11. 2019 
zapsala: JUDr. Irena Wolfová, ředitelka správního odboru  

 

 
 
 
 


