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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

V Praze dne 27. června 2018
Váš dopis ze dne 13. 6. 2018

Odpověď

Ministerstva

zdravotnictví

na

žádost

o

informaci

dle

zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dopisem ze dne 13. 6. 2018 označeným jako žádost o informace dle zákona č. 106/1999
Sb.,

o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.") jste požádal

o informace ve věci povolení provozu zdroje hluku.

K Vašim dotazům sdělujeme následující:

Krajské
nelze

hygienické stanice (obecně) vydávají

z vážných

důvodů

hygienické

limity

povolení
dodržet,

provozu zdroje hluku, u něhož
podle

ustanovení

§

31

zákon

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
V

ustanovení

§ 31 odst. 1 se uvádí: „(...) Orgán ochrany

veřejného zdraví časově

omezené povolení vydá, jestliže osoba prokáže, že hluk nebo vibrace budou omezeny
na rozumně dosažitelnou míru. (...)".
2:

„Žádost podle

obsahovat popis

odstavce

Náležitosti žádosti specifikuje ustanovení § 31 odst.

1 musí

zdroje hluku nebo

kromě náležitostí

stanovených

správním řádem

vibrací, změřené

hodnoty hluku

v referenčních

kontrolních bodech, popřípadě v těchto bodech vypočtené hodnoty hluku v chráněných
prostorech

uvedených

v §

30 odst. 3 nebo změřené

hodnoty vibrací

v chráněných

vnitřních prostorech staveb, odhad počtu fyzických osob vystavených nadlimitnímu hluku
nebo vibracím, důvod překročení

hygienického limitu, návrh nadlimitní

hodnoty hluku

nebo vibrací a doby trvání povolení, přehled provedených a navrhovaných protihlukových
a antivibračních opatření, rámcový harmonogram jejich provedení, odhad jejich účinnosti
a skutečnosti svědčící o omezení

hluku nebo vibrací na rozumně dosažitelnou míru.

Referenčním kontrolním bodem se rozumí místo, které bylo měřením nebo výpočtem
vyhodnoceno jako nejvíce zasažené zdrojem hluku.".
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ý

Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra
Palackého náměstí 4,128 01

Praha 2, www.mzcr.cz

safe;
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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Pokud žadatel splní všechny podmínky stanovené v ustanovení § 31 odst. 2, místně
příslušný orgán ochrany veřejného zdraví

nemá možnost časově omezené

nevydat.

S pozdravem

ištš'słrn'

Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, www.mzcr.cz

povolení

