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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

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

předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené

Ministerstvu zdravotnictví dne 17. 5. 2021, evidované pod č. j.:

ve věci: „Jakým způsobem je právními předpisy, konkrétně jakými

ustanoveními právních předpisů, řešena ochrana osob v zastavěném území před imisí

hluku a vibracemi z tepelného čerpadla jako zdroje hluku a vibrací, které slouží k ohřevu

vody v bazénu umístěného v zástavbě rodinných domů orientovaného takovým

způsobem, že se z něj bude šířit hluk spolu s vibracemi na sousední pozemek

s rodinným domem a bude zasahovat do chráněného venkovního prostoru stavby,“ Vám

sdělujeme následující:

Dle vyjádření zástupců oddělení hygieny obecné a komunální, je problematika hluku

v komunálním prostředí upravena NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před

nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně se jedná

o ust. § 12 v případě, že TČ emituje hluk do (nejbližšího) chráněného venkovního

prostoru nebo chráněného venkovního prostoru stavby (definice chráněných prostorů je
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v ust. 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně

některých souvislejších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Co se týče problematiky vibrací, z úřední činnosti je známo, že standardně dodávaná TČ

nepředstavují problém ve smyslu šíření vibrací do okolního prostoru (sousedních

staveb). Ust. týkající se vibrací jsou zejm. využitelná v případě jejich šíření např.

z dopravních staveb (metro) příp. při jejich realizaci (tunely, odstřely horniny aj.).

S pozdravem


