
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  11. 07. 2022 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

 

Dne 24. 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: 

 

„2……Denního hlukového limitu v obývaných prostorách (/věznice), který mohou tvořit 

pracovní stroje. Ve věci jde o vysokozdvižnou plošinu desta, užívanou Věznicí Mírov (tu 

modrou, ostatní „ještěrky“ červené a žluté barvy jsou mnohem tišší) k nakládce a vykládce 

elektromotorů a hluk, jaký to působí v celách na 5A oddíle (zejm. 301 a 302), nemluvě o 

smradu z dieselového motoru….Neměl by se v prostorách věznice, kde žijí lidé, užívat 

elektrický pohon?“ 

 

Dne 04. 07. 2022 zaslal povinný subjekt požadované informace v následujícím rozsahu: 

 

Podle § 34 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) 

„Prováděcí právní předpis upraví hygienické limity hluku a vibrací pro denní a noční dobu, 

způsob jejich měření a hodnocení.“ Tímto prováděcím právním předpisem je nařízení vlády  

č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „nařízení č. 272/2011 Sb.“). 

 

Uvedená legislativa nestanovuje v případě pohybu „vysokozdvižné plošiny desta“ samostatné 

hygienické limity hluku. Hygienické limity hluku jsou upraveny pro chráněný vnitřní prostor 

staveb pro zdroje stacionární „jako celek“ provozované „jedním“ provozovatelem.  

 

Ustanovení § 11 odst. 2 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.  stanoví, že „Hygienický limit 

ekvivalentní hladiny akustického tlaku A se stanoví pro hluk pronikající vzduchem zvenčí a 

pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu součtem základní hladiny akustického tlaku  

LAeq,T = 40 dB   a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době 

podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení.“ 

 

 

V návaznosti na uvedené ustanovení KHS odkazuje na přílohu č. 2 nařízení č. 272/2011 Sb. 

včetně vysvětlivek: 

 

„Příloha č. 2  

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb 

 

https://next.codexis.cz/legislativa/2722011-sb-narizeni-vlady-o-ochrane-zdravi-pred-nepriznivymi-ucinky-CR24761_2018_11_09?dokumentVyraz=272#L349


 
 

Pro ostatní druhy chráněného vnitřního prostoru v tabulce jmenovitě neuvedené se použijí 

hodnoty pro prostory funkčně obdobné. 

Účel užívání stavby je u staveb povolených před 1. lednem 2007 dán kolaudačním 

rozhodnutím, u později povolených staveb oznámením stavebního úřadu nebo kolaudačním 

souhlasem. Uvedené hygienické limity se nevztahují na hluk způsobený používáním chráněné 

místnosti. 

+) Pro hluk z dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy a místních komunikací I. a II. třídy, 

kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující, v ochranném pásmu drah a pro 

hluk z tramvajových a trolejbusových drah se přičítá další korekce +5 dB. Tato korekce se 

nepoužije ve vztahu ke chráněnému vnitřnímu prostoru staveb povolených k užívání  

k určenému účelu po dni 31. prosince 2005.“ 
 

Pokud se týká emisí produkovaných pohonem vysokozdvižných vozíků, provozovatel by měl 

pravidelně motory servisovat  - měřit emise, neboť vysokozdvižné vozíky poháněné palivem 

produkují CO a NOx (zejména NO2). KHS v této věci nevykonává kontrolní činnost. 

  

K části žádosti o poskytnutí informace týkající se „Neměl by se v prostorách věznice, kde žijí 

lidé, užívat elektrický pohon?“, KHS s odkazem na § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. 

neposkytuje informace, které se týkají dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření 

nových informací. 

 

 

 

                      Mgr. Zuzana Švarcová 

                                ředitelka odboru správního  


