KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
OLOMOUCKÉHO KRAJE S E SÍDLEM V OLOMOUCI
Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc, tel. 585 719 111, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, ID: 7zyai4b

V Olomouci dne 18.2.2019
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 22.1.2019 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, spočívající v poskytnutí
informací:
„ -

Informace k šetření naší stížnosti na Slezské kamenolomy a.s. provoz Mikulovice
Informace jak dopadlo vyšetřování v provozovně
Informace jaké bylo další řešení Vašeho odboru, úřadu.
Informace jaká byla provedena protihluková opatření v provozovně, protože se
podmínky na které si stěžujeme nijak nezměnily a problémy jsou stále aktuální.
Informace jaká byla popřípadě udělena sankce, nebo pokuta provozovně.“

Dne 30. 1. 2019 žadatel svoji žádost doplnil o „…Žádám o informace, jestli byla provozovně
Slezské kamenolomy udělena nějaká sankce nebo pokuta. Výši pokuty znát nepotřebuji….“
Dne 6.2.2019 poskytnul povinný subjekt žadateli požadovanou informaci v plném rozsahu, a
to (citace):
KHS obdržela Vaše podněty na prach, vibrace a hlučnost z provozu areálu společnosti
Slezské kamenolomy a.s., se sídlem Hlavní 4, 790 84 Mikulovice, IČO 29243661 (dále jen
„Slezské kamenolomy a.s.“) pod č. j. KHSOC/33447/2018/SU/HOK dne 5. 12. 2017, sp.
značka KHSOC/33447/2018, č.j. KHSOC/10801/2018/SU/HOK ze dne 20. 4. 2018, sp.
značka KHSOC/33447/2018 a č.j. KHSOC/30832/2018/SU/HOK ze dne 7. 11. 2018, sp.
značka KHSOC/30832/2018.
Co se týká prašnosti, KHS není v dané problematice věcně příslušným správním úřadem,
neboť jím je Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí.
Dne 4. 1. 2018 provedli zaměstnanci KHS v areálu společnosti Slezské kamenolomy a. s., se
sídlem Hlavní 4, 790 84 Mikulovice, IČO 29243661 (dále jen „Slezské kamenolomy a.s.“)
místní šetření, o němž byl sepsán protokol o jednání, zaevidovaný pod č.j.
KHSOC/00089/2018/SU/HOK, sp. značka KHSOC/33447/2017, a to za účelem zmapování
všech zdrojů hluku v tomto provozu a projednání provozování celého zařízení (druhy práce,
denní a noční doba atd.) se zástupci společnosti Slezské kamenolomy a.s.
Dne 22. 1. 2018 společnost Slezské kamenolomy a.s. zaslala na KHS „Vyjádření k opatřením
proti hluku a vibracím“, jež bylo zaevidováno pod č. j. KHSOC/01690/2018/SU/HOK, sp.
značka KHSOC/33447/2017, ve kterém je KHS sděleno, že: „Společnost přijala prvotní
opatření za účelem snížení hluku a vibrací vznikajících provozem závodu, a to konkrétně, že

kamenné bloky, které byly doposud vysypávány z ložné plochy vozidel přímo na zem, jsou
nově vykládány pomocí jeřábové techniky a nedochází tak ke vzniku otřesů ani hluku při
vykládce. Dalším opatřením bude zjištění objektivní hladiny hluku prostřednictvím
autorizované osoby a tím i zjištění, zda jsou dodržovány hlukové a vibrační limity v
chráněném prostoru či nikoli.
Podle výsledku měření pak budou případně přijata další, hluk omezující opatření. O výsledku
měření a případných dalších opatřeních podáme KHS zprávu bez zbytečného odkladu.“
Dne 7. 5. 2018 Vás KHS přípisem č. j. KHSOC/12474/2018/SU/HOK, sp. značka
KHSOC/33447/2017, informovala, že „Dne 26.4.2018 dle sdělení zástupce firmy Slezské
kamenolomy a.s. v Mikulovicích bylo provedeno akreditovanou laboratoří Zdravotního ústavu
se sídlem v Ostravě měření hluku v mimopracovním prostředí z provozu areálu Slezské
kamenolomy a.s. v Mikulovicích v chráněném venkovním a vnitřním prostoru Vašeho
rodinného domu. Dále Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
(dále jen KHS) požádala o součinnost Městský úřad v Jeseníku ve věci poskytnutí informací
o podmínkách povolení provozu areálu zpracování kamene z archivu (stavební povolení
a kolaudační rozhodnutí)……“
Dne 4. 6. 2018 KHS objednala u akreditované laboratoře Zdravotního ústavu se sídlem
v Ostravě, Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava (dále jen „ZUOVA“) měření hluku z provozu
areálu Slezských kamenolomů a. s. v chráněném venkovním prostoru staveb rodinných domů
Hlavní č. p. 000 a Hlavní č. p. 000 v Mikulovicích v denní a noční době, a to s termínem
provedení úkonu do 31. 7. 2018.
Společnost Slezské kamenolomy a. s. zaslala dne 7. 6. 2018 na KHS výsledky měření hluku
v mimopracovním prostředí z provozu areálu společnosti Slezské kamenolomy a. s.
v Mikulovicích (objednatel měření Slezské kamenolomy a. s.) provedeného dne 26. 4. 2018,
zaprotokolované
v
Protokolu
č.
23290/2018
(zaevidováno
pod
č.
j.
KHSOC/16007/2018/SU/HOK), sp. značka KHSOC/33447/2017. Měřením hluku bylo
objektivizováno v denní době v chráněném venkovním prostoru stavby Hlavní č. p. 000 LAeq,8
hod 49,1 dB (hygienický limit 50 dB v denní době) a v chráněném vnitřním prostoru stavby
Hlavní č. p. 296 LAeq,8 hod 17,9 dB (hygienický limit 40 dB v denní době).
KHS dohledala v archivu Městského úřadu v Jeseníku rozhodnutí odboru Stavebního úřadu,
majetku a investic Městského úřadu Jeseník o dodatečném povolení stavby a souhlas
s užíváním stavby „Stavební úpravy haly v provozu Mikulovice pro instalaci pily
EUROMASIV EMP 300“ ze dne 10.1.2011, č.j. MJ/63323/2010/OSMI/Š. V podmínkách
rozhodnutí je povolení provozu v denní a noční době na základě provedeného měření hluku a
souhlasného závazného stanoviska KHS ze dne 14.12.2010, č.j. M3SU2909S/2010.
Dne 6. 8. 2018 byla KHS kontaktována jedním z podatelů podnětu s návrhem o odložení
měření hluku z uvedené provozovny, neboť provoz firmy je v letních měsících mírně omezen
a nejhlučnější stroj není v provozu. KHS předmětnou žádost akceptovala, a proto bylo
dohodnuto, že měření hluku bude provedeno začátkem září 2018, až bude provoz ve
standardním stavu.
Státní zdravotní dozor (dále jen „SZD“) zahájila KHS měřením hluku z provozu areálu
společnosti Slezské kamenolomy a.s. dne 10. 9. 2018. Měření hluku bylo provedeno
v chráněném venkovním prostoru staveb rodinných domů Hlavní č. p. 000 a Hlavní č. p.
000v Mikulovicích pouze v denní době, neboť v den měření nebyl areál v noční době
provozován. Z měření hluku provedeného ZUOVA za účasti zástupce KHS byl vypracován

Protokol č. 52403/2018, který je přílohou Protokolu o kontrole č. j.
KHSOC/28847/2018/SU/HOK, sp. značka KHSOC/24710/2018. Dne 11. 9. 2018 KHS
v souvislosti s výkonem SZD informovala společnost Slezské kamenolomy a.s. přípisem č. j.
KHSOC/24903/2018/SU/HOK, sp. značka KHOC/24710/2018 o zahájení SZD a vyzvala
společnost Slezské kamenolomy a.s. k tomu, aby KHS v souladu s § 8 písm. c) a § 10 odst. 2
zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„kontrolní řád“), doručila:
1. „informace, které zdroje hluku (stroje, přístroje, nástroje, dopravní prostředky – typ,
počet) byly v provozu v době měření, tj. od 13:30 do 22:00 hodin
2. informace, které zdroje hluku jsou v areálu kamenolomu používány, uvést výčet všech
strojů, přístrojů, nářadí, dopravních prostředků včetně uvedení typů a počtů
3. informace o tom, zda jsou, kdy (datum) a v jaké četnosti prováděny odstřely těžené
suroviny
4. informace o denní a roční kapacitě vytěžené suroviny v kamenolomu.“
Požadované informace KHS obdržela dne 25. 9. 2018
KHSOC/26351/2018/OC/HOK, sp. značka KHSOC/24710/2018.

zaevidováno

pod

č.j.

Z Protokolu o kontrole č.j. KHSOC/28847/2018/SU/HOK, sp. značka KHSOC/24710/2018,
vyplývá, že měřením hluku v měřícím místě č. 1 (chráněný venkovní prostor stavby
rodinného domu Hlavní č. p. 000 Mikulovice) bylo objektivizováno v denní době LAeq,8h =
48,8 dB, zbytkový hluk 49,5 dB (hygienický limit hluku L Aeq,8h = 50,0 dB). V měřícím místě
č. 2 (chráněný venkovní prostor stavby rodinného domu Hlavní č. p. 000, Mikulovice) bylo
objektivizováno v denní době L Aeq,8h = 50,2 dB a hladina zbytkového hluku 39,3 dB.
Měřením hluku bylo v tomto případě zjištěno překročení výše uvedeného hygienického
limitu hluku, což znamená nesplnění povinností specifikovaných v § 30 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.“), v návaznosti na § 12 odst. 3 příloha č.
3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
ve znění pozdějších předpisů.
KHS nedisponovala dokumentací týkající se výrobní kapacity areálu Slezských kamenolomů
a. s. v Mikulovicích v souvislosti se zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci
a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (zákon o integrované prevenci), a proto vyzvala žádostí
č. j. KHSOC/27491/2018/SU/HOK ze dne 8. 10. 2018, sp. značka KHSOC/24710/2018,
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova
1191/40, Olomouc (dále jen „KUOK“) k součinnosti. KHS obdržela dne 15. 10. 2018
pod č. j. KHSOC/28382/2018/SU/HOK, sp. značka KHSOC/24710/2018 od KUOK sdělení
č.j. KUOK 107902/2018 ze dne 15. 10. 2018, z něhož vyplývá, že „…vzhledem
k provozované činnosti, kterou je strojní technologie opracování kamene především z
vlastních ložisek světlé slezské žuly, supíkovického a lipovského mramoru a těšínského
pískovce pro použití v exteriéru i interiéru, se nejedná o zařízení ve smyslu § 2 písm. a)
zákona o integrované prevenci, neboť provozovaná činnost není uvedena v žádném z bodů
přílohy č. 1 tohoto zákona a nespadá tak pod působnost zákona o integrované prevenci.“
Sdělením č.j. KHSOC/29297/2018/SU/HOK ze dne 24. 10. 2018, sp. značka
KHSOC/33447/2017, jste byla KHS informována o výsledcích SZD: „…….že měřením hluku
na měřícím místě č.1 nebylo zjištěno porušení ustanovení § 30 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.“), v návaznosti na § 12 odst. 3 příl.č.3

nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“). Na měřícím místě č. 2
bylo zjištěno porušení ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. v návaznosti na § 12
odst. 3 příl.č.3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Vzhledem k porušení § 30 odst. 1 zákona č.
258/2000 Sb. na měřícím místě č. 2 bude KHS postupovat podle zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“) a zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)….“
Dne 5. 11. 2018 obdržela KHS od společnosti Slezské kamenolomy a. s. dokument „Zpráva o
odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou“, jež byl zaevidován
pod č. j. KHSOC/30551/2018/SU/HOK, sp. značka KHSOC/24710/2018 a obsahoval
informaci o provedených opatřeních směřujících k eliminaci nadlimitního hluku (plus 0,2 dB
v denní době) v areálu Slezských kamenolomů a.s.:
- „nakládka mramorové mozaiky byla přesunuta do zadní části areálu provozovny
- veškerá vrata ve výrobních halách jsou během výroby zavřena a otevírají se pouze
v případě vjezdy či výjezdu manipulačního zařízení.
Dále se domníváme že k omezení hluku dopomůže plánovaná rekonstrukce výrobních hal,
která je nyní ve fázi projektu.“
Tím, že se měřením hluku dne 10. 9. 2018 nepodařilo objektivizovat hlučnost z provozu
areálu společnosti Slezské kamenolomy a.s. v noční době a s přihlédnutím k obsahu Vašeho
podnětu č. j. KHSOC/30832/2018/SU/HOK ze dne 7. 11. 2018, sp. značka
KHSOC/30832/2018, objednala KHS u ZUOVA požadavkem 2SU0477 ze dne 14. 11. 2018
další měření hluku, a to v noční době v chráněném venkovním prostoru staveb vytipovaných
rodinných domů v Mikulovicích (LAeq,1h) a v noční době v nejbližším chráněném vnitřním
prostoru stavby (LAmax) vytipovaného rodinného domu v Mikulovicích. Termín měření byl
KHS stanoven do 15. 12. 2018 za příznivých klimatických podmínek. Meteorologické
podmínky však byly v rozporu s požadavky Metodického návodu pro měření a hodnocení
hluku v mimopracovním prostředí č. j. MZDR 47681/2017-2/OVZ, a proto nebylo měření
hluku ve lhůtě požadované KHS provedeno. SZD bude proveden v roce 2019, a to zavedeným
postupem podle § 88 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. O měření hluku budou ze strany KHS
informováni pouze majitelé vytipovaných rodinných domů v Mikulovicích, kde bude měření
hluku prováděno.
S odkazem na výše uvedené KHS konstatuje, že se společností Slezské kamenolomy a.s.
prozatím nebylo zahájeno řízení dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“). Promlčecí
doba u výše popsaného porušení § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. zjištěného v rámci SZD
činí v souladu s § 30 písm. b) zákona č. 250/2016 Sb. 3 roky.
K doplnění KHS uvádí, že Městský úřad Jeseník, Odbor stavebního úřadu a územního
plánování pod:
1) č. j. MJ/53399/2018/OSUUP/Ve ze dne 10. 10. 2018, sp. značka MJ/53215/2018
oznámil zahájení řízení o odstranění stavby podle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního
zákona na základě zjištění z kontrolní prohlídky ze dne 8. 6. 2018 a státního dozoru a
kontrolní prohlídky ze dne 25. 9. 2018 na akci „Stavební úpravy haly za účelem instalace
nové technologie k opracování kamene v areálu provozovny Mikulovice společnosti
Slezské kamenolomy, a.s. na pozemku st. p. 493 v katastrálním území Mikulovice u
Jeseníka, jejímž vlastníkem jsou Slezské kamenolomy a.s., IČO 29243661, Hlavní 4, 790
84 Mikulovice“, neboť byly „realizovány stavební úpravy haly za účelem instalace nové

technologie k opracování kamene v hale na pozemku st. p. 493 v areálu společnosti
Slezské kamenolomy a.s. V části haly kolaudované v roce 1998 (kolaudační rozhodnutí ze
dne 04.06.1998 č.j. výst. 1363/98-Pa) jako pilárna - hala A byla instalována nová
technologie pro opracování – řezání kamene a to okružní kotoučová pila PKM 12 a katr
BM 80 SUPER, manipulační jeřáb a instalace nového kalového hospodářství – čistírny
odpadních vod. Původní brousící a leštící linka Levobreton typ KG s otočnými
manipulátory, štokovací, pískovací a opalovací stroj Fraccaroli typ B-F-R-S 1200 a ČOV
SABA typ WPS-Micro 100 byly odstraněny. V rámci vestavby nové technologie byly
provedeny stavební úpravy haly a to nové základové a zděné konstrukce pod nové stroje,
vybourání otvorů a instalace nových vrat, podlahové konstrukce a další stavební úpravy a
nová vnitřní instalace v návaznosti na novou technologii. Dále byl proveden zásah do
střešní konstrukce z důvodu instalace nové technologie, kdy byl odstraněn stropní podhled
a nosný prvek krovu – dřevěný vazník a další ztužující prvky bez patřičného statického
zajištění. Systém kalového hospodářství – nově instalovaná ČOV zajišťuje v uzavřeném
okruhu také kalové hospodářství technologie k opracování kamene sousední haly na
pozemku st.p. 873. V navazující střední části haly se nachází velkokotoučová pila
EUROMASIV EMP 300 – není předmětem tohoto řízení (rozhodnutí dodatečné povolení
stavby a souhlas s užíváním ze dne 10.01.2011 č.j. MJ/63323/2010/04/OSMI/Š). V další
navazující střední části haly (není komunikačně propojena s vedlejším prostorem) se
nachází stávající katr MEYER (kolaudační rozhodnutí vydané dne 08.03.1985 č.j. Výst.
176/85-Fi) a nově instalovaná okružní kotoučová pila, jejíž instalace je předmětem tohoto
řízení. V poslední výškově nejvyšší části objektu kolaudované jako pilárna v roce 1998 hala B (kolaudační rozhodnutí ze dne 04.06.1998 č.j. výst. 1363/98-Pa) se nachází
stávající vícekotoučová pila Ortobreton a lanová pila LP 2400/1700 VA. U této pily jsou
prováděny technologické úpravy a tato je předmětem tohoto správního řízení. Ve všech
výměnou technologie dotčených částech haly byly provedeny stavební úpravy a rozvody
vnitřních instalací z důvodu umístění nových strojů k opracování kamene.“
2) č .j. MJ/04435/2019/OSUUP/Ve ze dne 24.01.2019, sp. značka: MJ/53215/2018,
usnesením přerušil řízení o nařízení odstranění stavby na „Stavební úpravy haly za
účelem instalace nové technologie k opracování kamene v areálu provozovny Mikulovice
společnosti Slezské kamenolomy, a.s. na pozemku st. p. 493 v katastrálním území
Mikulovice u Jeseníka“, jejímž vlastníkem je Slezské kamenolomy a.s., IČO 29243661,
Hlavní 4, 790 84 Mikulovice.“ Stavební úřad vyzval Slezské kamenolomy, a.s. k doplnění
zákonem stanovených podkladů, stanovil mu k tomuto lhůtu a zároveň usnesením řízení
o dodatečném povolení stavby přerušil. Stavebník nebo její vlastník musí prokázat, že
stavba
a) není umístěna v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, politikou územního rozvoje,
s územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s
územním
opatřením o asanaci území nebo s předchozími rozhodnutími o území,
b) není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo
omezuje,
c) není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným
zvláštním právním předpisem.
V předmětném usnesení jste označena jako účastník řízení.“ (konec citace)
Mgr. Zuzana Švarcová
ředitelka odboru správního

