
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 
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V Olomouci dne 28.8.2019 

 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

 

Dne 31.7.2019 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:  

 

i) závazného stanoviska Krajské hygienické stanice č. j. KHSOC/11906/2016/PV/HP ze dne 

26. 5. 2016, 

ii) závazného stanoviska Krajské hygienické stanice č. j. KHSOC/07692/2019/PV/HP ze dne 

25. 3. 2019, 

iii) závazného stanoviska Krajské hygienické stanice č. j. KHSOC/26584/2015/PV/HP ze dne 

27. 11. 2015, 

iv) závazného stanoviska Krajské hygienické stanice č. j. KHSOC/11905/2016/PV/HP ze dne 

24. 5. 2016, 

v) závazného stanoviska Krajské hygienické stanice č. j. KHSOC/20326/2014/PV/HOK ze dne 

30. 9. 2014, 

vi) informace, zda bylo Krajské hygienické stanici předloženo měření hluku z provozu celého 

areálu Klenovice na Hané 292 v souladu s podmínkou závazného stanoviska Krajské 

hygienické stanice č. j. KHSOC/11905/2016/PV/HP ze dne 24. 5. 2016, v souladu s 

podmínkou závazného stanoviska Krajské hygienické stanice č. j. KHSOC/11906/2016/PV/HP 

ze dne 26. 5. 2016, a v souladu s podmínkou závazného stanoviska Krajské hygienické stanice 

č. j. KHSOC/07692/2019/PV/HP ze dne 25. 3. 2019, a poskytnutí tohoto měření hluku, 

vii) informace, zda bylo Krajské hygienické stanici doloženo, jak bude při provozu objektu 

provozovatelem zajištěno plnění závazku hlukové studie v souladu s podmínkou závazného 

stanoviska Krajské hygienické stanice č. j. KHSOC/11905/2016/PV/HP ze dne 24. 5. 2016, a 

poskytnutí dokumentu, který tuto skutečnost dokládá, 

viii) stanoviska Krajské hygienické stanice ke kolaudaci stavby „Výrobní a skladovací hala 

VSH 2 na prostor pro recyklaci odpadů“ na pozemku parc. č. st. 393 k.ú. Klenovice na Hané, 

ix) stanoviska Krajské hygienické stanice ke kolaudaci stavby „Hala VSH 3 (parc. č. 391) – 

objekt na suché zpracování a úpravu odpadů“ na pozemku parc. č. st. 391 k.ú. Klenovice na 

Hané, 

x) připomínek Krajské hygienické stanice ze dne 6.4.2016, č.j. KHSOC/06944/2016/PV/HOK 

k záměru „Umístění technologie na zpracování a recyklaci odpadů – umístění ruční třídící 

linky a automatické třídící linky“ v Klenovicích na Hané, 

xi) informace o prošetření podnětu žadatelky doručeného povinnému subjektu dne 15.2.2019 z 

hlediska omezování září halogenových světel, umístěných na halách v areálu Klenovice na 

Hané 292, které svítí přímo do oken domu žadatelky (dům č. pop. 309 k.ú. Klenovice na 

Hané). 

 

Dne 14.8. 2019 zaslal povinný subjekt žadateli požadovanou informaci v plném rozsahu, a to 

(citace): 

 



K Vaší žádosti KHS sděluje následující: 

 

V příloze Vám zasíláme Vámi požadované dokumenty, a to: závazné stanovisko č. j. 

KHSOC/11906/2016/PV/HP, ze dne 26. 5. 2016 (ad. i), závazné stanovisko č. j. 

KHSOC/07692/2019/PV/HP, ze dne 25. 3. 2019 (ad. ii), závazné stanovisko č. j. 

KHSOC/26584/2015/PV/HP, ze dne 27. 11. 2015 (ad. iii), závazné stanovisko  č. j. 

KHSOC/11905/2016/PV/HP, ze dne 24. 5. 2016 (ad. iv), vyjádření č. j. 

KHSOC/20326/2014/PV/HOK, ze dne 30. 9. 2014 (ad. v), závazné stanovisko  č. j. 

KHSOC/19908/2019/PV/HP, ze dne 19. 7. 2019 (ad. viii), závazné stanovisko  č. j. 

KHSOC/19918/2019/PV/HP, ze dne 19. 7. 2019 (ad. ix), vyjádření č. j. 

KHSOC/06944/2016/PV/HOK, ze dne 6. 4. 2016 (ad x). 

 

Ad. vi)  

K žádosti o vydání závazného stanoviska KHS ke kolaudačnímu souhlasu stavby „Výrobní a 

skladovací hala na prostor pro recyklaci odpadů (par.č. 393), k.ú. Klenovice na Hané“, 

stavebníka GLOBAL RECYKLING a.s., se sídlem Doudlebská 1046/8, 140 00 Praha 4 – 

Nusle, IČO: 24672394,  k níž bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko KHS pod č. j. 

KHSOC/19908/2019/PV/HP, ze dne 19. 7. 2019, byl na KHS předložen protokol o zkoušce č. 

131a/19, zpracovatele EKOME, spol. s r.o., Tečovská 257, 763 02 Zlín-Malenovice, ze dne 

vystavení 12. 7. 2019 (měření hluku z průmyslového areálu Klenovice na Hané 292, 798 23 

Klenovice na Hané, p. č. 79/4) (dále jen „protokol č. 131a/19“). Výše uvedené měření bylo 

provedeno na základě plnění podmínky č. 3 závazného stanoviska KHS č. j. 

KHSOC/26584/2015/PV/HP, ze dne 27. 11. 2015 a podmínky č. 3 závazného stanoviska KHS 

č. j. KHSOC/11905/2016/PV/HP, ze dne 24.  5. 2016.  

 

K žádosti o vydání závazného stanoviska KHS ke kolaudačnímu souhlasu stavby „Hala VHS 3 

parc.č.391 - objekt na suché zpracování a úpravu odpadů“, parc.č. 391, k.ú. Klenovice na 

Hané, stavebníka Robert Javůrek, se sídlem  Klenovice na Hané 292, 798 23 Klenovice na 

Hané, IČO: 65163656,  k níž bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko KHS pod č. j. 

KHSOC/19918/2019/PV/HP, ze dne 19. 7. 2019, byl KHS předložen protokol o zkoušce  

č. 161a/19, zpracovatele EKOME, spol. s r.o., Tečovská 257, 763 02 Zlín-Malenovice, ze dne 

12. 7. 2019 (měření hluku z průmyslového areálu Klenovice na Hané 292, p. č. 79/4). Měření 

bylo provedeno na základě plnění podmínky č. 2 závazného stanoviska KHS č. j. 

KHSOC/11906/2016/PV/HP, ze dne 26. 5. 2016 a podmínky č. 2 závazného stanoviska KHS 

ke zkušebnímu provozu stavby č. j. KHSOC/07692/2019/PV/HP, ze dne 25. 3. 2019. 

 

 

Ad vii)  

Vzhledem k tomu, že měření (viz protokol č. 131a/19) bylo provedeno při provozu všech 

zdrojů hluku v areálu Klenovice na Hané 292, parc.č. 393, v k.ú. Klenovice na Hané a v hale 

VSH 2 byly v provozu všechny linky, kdy okna i vrata byla otevřená, přičemž ze závěrů 

zhodnocení výsledků měření hluku v chráněném venkovním prostoru stavby z provozu areálu 

v denní době vyplývá, že hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A 

(hygienický limit hluku je LAeq,8 hod = 50,0, dB v denní době) nebyl překročen, nebylo splnění 

podmínky č. 3 „V době kdy nebudou v provozu nejvýznamnější zdroje hluku (tj. drtič a nožový 

mlýn) lze halu větrat přirozeně okny a vraty. Režim přirozeného větrání musí být uzpůsoben 

technologickému provozu“, uvedené v závazném stanovisku č. j. KHSOC/11905/2016/PV/HP, 

ze dne 24. 5. 2016, vyžadováno. 

 

 

Ad xi) 

Dne 15. 2. 2019 obdržela KHS od žadatelky podání ze dne 14. 2. 2019, zaevidované pod č. j. 

KHSOC/04218/2019/PV/HOK (dále jen „podnět“), ve kterém požadovala mj. prošetření 



omezování „září halogenových světel, umístěných na halách, které svítí přímo do oken našeho 

domu“ v Klenovicích na Hané. K podanému podnětu KHS žadatelce v přípise č. j. 

KHSOC/04218/2019/PV/HOK, ze dne 21. 2. 2019, sdělila, že do data podání podnětu nebyly 

haly v areálu Klenovice na Hané 292 zkolaudovány, proto je ve věci věcně a místně příslušný 

Stavební úřad Magistrátu města Prostějova, nám. T.G.Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov. 

Z tohoto důvodu se KHS jako orgán ochrany veřejného zdraví  podnětem dále nezabývala. 

Pro úplnost se však k věci doplňuje, že problematika tzv. světelného znečištění není 

v kompetenci orgánu ochrany veřejného zdraví, a proto se KHS touto problematikou 

z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví nezabývá. 

 

 

Obsah některých poskytnutých informací byl anonymizován, tzn., že byly znečitelněny osobní 

údaje fyzických osob.  

 

 

Informace, které KHS v zaslaných dokumentech anonymizovala, nejsou poskytnuty z důvodu 

ochrany osobních údajů v souladu s § 8a zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení s § 5 odst. 2 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, o čemž KHS vydala samostatné rozhodnutí o částečném odmítnutí 

žádosti o poskytnutí informace č. j.: KHSOC/25948/2019/OC/HP ze dne 14. 8. 2019.  

 

Konec citace. 

 

 

V rámci zaslané informace byly poskytnuty také tyto přílohy: 

 závazné stanovisko č. j. KHSOC/11906/2016/PV/HP, ze dne 26. 5. 2016  

 závazné stanovisko č. j. KHSOC/07692/2019/PV/HP, ze dne 25. 3. 2019  

 závazné stanovisko č. j. KHSOC/26584/2015/PV/HP, ze dne 27. 11. 2015 

 závazné stanovisko  č. j. KHSOC/11905/2016/PV/HP, ze dne 24. 5. 2016 

 vyjádření č. j. KHSOC/20326/2014/PV/HOK, ze dne 30. 9. 2014 

 závazné stanovisko  č. j. KHSOC/19908/2019/PV/HP, ze dne 19. 7. 2019 

 závazné stanovisko  č. j. KHSOC/19918/2019/PV/HP, ze dne 19. 7. 2019 

 vyjádření č. j. KHSOC/06944/2016/PV/HOK, ze dne 6. 4. 2016 

 protokol o zkoušce č. 131a/19, ze dne 12. 7. 2019 

 protokol o zkoušce č. 161a/19, ze dne 12. 7. 2019 

 

 

 

 

Mgr. Zuzana Švarcová 

          ředitelka odboru správního  

 
 


