
K R A J S K Á  H Y G I E N I C K Á  S T A N I C E  
OLOMOUCKÉHO  KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI 

Wolkerova 74/6,  779 00  Olomouc,  tel. 585 719 111,  e-mail: epodatelna@khsolc.cz,  ID: 7zyai4b 

 

V Olomouci dne  13. 07. 2022 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

 

Dne 21. 06. 2022 obdržela Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem 

v Olomouci, (dále jen povinný subjekt), žádost o poskytnutí informace na základě zákona č. 

106/1999 Sb., o poskytnutí informací, ve znění pozdějších předpisů, kdy žadatel požadoval 

poskytnutí následujících informací: 

 

„zpřístupnění spisu, týkajícího se měření hlučnosti v objektu Věra Prejzová, Přichystalova 

1079/44, 779 00 Olomouc a informaci, jakým způsobem a zda bylo přistoupeno k nápravě“. 

 

Dne 01. 07. 2022 zaslal povinný subjekt požadované informace v anonymizované podobě 

a v následujícím rozsahu: 

 

KHS Vám v příloze tohoto přípisu zasílá požadovaný spis.   

 

Ve věci „informace, jakým způsobem a zda bylo přistoupeno k nápravě“ Vám KHS sděluje, 

že ze strany provozovatelky nebylo přistoupeno k nápravě.  

 

Nad rámec výše uvedeného Vám KHS sděluje, že provozovatelka v dopise, který KHS 

obdržela dne 7.4.2022 (zaevidováno pod č.j. KHSOC/11600/2022/OC/HOK) sdělila, že se ke 

dni 30.4.2022 rozhodla ukončit provozování prodejny potravin. Tímto opatřením by 

z pohledu řešení podnětu na hluk z provozování předmětného zdroje hluku byla ustanovena 

nová kontrolovaná osoba. KHS provedení uvedeného opatření prověřila místním šetřením ve 

dnech 2.5.2022 a 30.5.2022, kdy bylo opakovaně zjištěno, že došlo ke změně odpovědného 

vedoucího, nikoliv však kontrolované osoby – provozovatele prodejny potravin, který je na 

dveřích vstupu do prodejny uveden pod IČO 446 15 261. Nahlédnutím na veřejně přístupné 

stránky živnostenského rejstříku bylo ověřeno, že pod uvedeným IČO je zaregistrována 

fyzická osoba podnikající Věra Prejzová, s uvedenou provozovnou č. 1012093964 - 

Přichystalova 1079/44, 779 00, Olomouc– Hodolany pro předmět podnikání Výroba, obchod 

a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a Prodej kvasného lihu, 

konzumního lihu a lihovin (www.rzp.cz – stránky platné ke dni 30.5.2022).  

 

Dne 19.5.2022 obdržela KHS opakovaný podnět k prošetření hluku z předmětného zdroje 

(zaevidováno pod č.j. KHSOC/18524/2022/OC/HOK), ve kterém je uvedeno, že „Hluk 

neustále přetrvává, stavební úpravy, které proběhly teprve nedávno, považuji za 

nedostačující“. Zjištění o překročení limitních hodnot hluku proto předala KHS přípisem č.j. 

18524/2022/OC/HOK ze dne 30.5.2022 v souladu s § 25 odst. 4 zákona č.  255/2012 Sb.  

o  kontrole  (kontrolní řád) Magistrátu města Olomouce, odbor stavební, odd. pozemních 

staveb, k nařízení nezbytných stavebních úprav stacionárních zdrojů hluku umístěných na 

zadní stěně prodejny Potraviny Prejza, Přichystalova 44, Olomouc (§ 137 odst. 1 písm. a) 

zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších zákonů) tak, aby byly limitní hodnoty hluku 

stanovené § 12 odst. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, v noční době dodrženy. 

 

                      Mgr. Zuzana Švarcová 

                                ředitelka odboru správního  

http://www.rzp.cz/

