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ČESKÉ REPUBLIKY

V Praze 28. května 2019

Váš dopis ze dne 13. května 2019

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 13. května 2019, evidované pod ve věci dotazů:

1) Na podkladě výše uvedeného od vás požaduji informaci, podle které, „v té době platné

legislativy" byla zpracována hluková studie č. zak. 3299 ze dne 15. 7. 1999

projektantem vytápění a vnitřních rozvodů, která měla vyvrátit veřejnoprávní námitku

účastníků řízení v procesu územního řízení, týkající se překročení hygienických limitů

hluku v obytné zástavbě, a podle které ji okresní hygienik také hodnotil? Poskytnutí

požadované informace žádám podle § 4a odst. 2 písm. b) InfZ, tj. formou kopie

„v té době platné legislativy", kterou ministerstvo opomenulo odůvodnit příslušným

ustanovení zákona.

2) Na podkladě výše uvedeného od vás požaduji informaci, týkající se odborného

posouzení hlukové studie č. zak. 3299 ze dne 15. 7. 1999, respektive stanoviska

okresní hygienické stanice, které vydal okresní hygienik v Jičíně „podle v té době

platné legislativy", jako orgán příslušný podle § 75 odst. 4 písm. a) a § 79

zákona č. 20/1996 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s

ustanovením § 126 a § 138 stavebního zákona z roku 1976 k hlukové studii

č. zak. 3299 ze dne 15. 7. 1999, vyhotovené projektantem vytápění a vnitřních

rozvodů Poskytnutí

požadované informace žádám podle § 4a odst. 2 písm. b) InfZ, tj. formou kopie

stanoviska okresního hygienika, které zahrnuje odborné posouzení hlukové studie

č. zak. 3299 ze dne 15. 7. 1999, na jejímž podkladě vydal okresní hygienik stavebnímu

úřadu nové souhlasné stanovisko, že předmětnou stavbu, byť je situovaná do přímého

sousedství zástavby rodinných domků ve Švermově ulici v Kopidlně, může

bez problému umístit.
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Vám sděluji následující:

Ad dotaz č. 1)

V roce 1999, stejně jako v současné době, nebyly a nejsou akustické studie upraveny

legislativním předpisem. Jedná se o výpočtový model, tj. predikci možného budoucího

stavu. Nyní platnou legislativou je upraveno pouze měření hluku, jímž se prokazuje

splnění povinnosti podle § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně

se jedná o ustanovení § 32a citovaného zákona, podle něhož měření hluku v životním

prostředí člověka podle tohoto zákona může provádět pouze držitel osvědčení o akreditaci

podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně

a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo držitel autorizace podle

§ 83c citovaného zákona. Na případná měření hluku sloužící pro kalibraci výpočtového

modelu, resp. zjištění vstupních hodnot, se ustanovení § 32a nevztahuje.

Přílohou Vám zasíláme legislativní předpisy upravující ochranu před hlukem ve znění

platném v r. 1999, tj. zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších

předpisů, avyhlášku č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku

a vibrací.

Ad dotaz č. 2)

Ve své žádosti odkazujete na spis Ministerstva zdravotnictví zn.: HEM-048-3.5.01 -12217/1

z roku 2001. Tento spis byl uzavřen v roce 2003 a vzhledem ke skartační lhůtě 5 let prošel

standardním skartačním řízením a byl již skartován, takže Ministerstvo zdravotnictví

nedisponuje žádnými dokumenty z tohoto spisu. Prodoplnění uvádíme, že Ministerstvo

zdravotnictví běžně nedisponuje závaznými stanovisky krajských hygienických stanic,

pouze v případě vedení přezkumného řízení v rámci řešení odvolání proti rozhodnutí

stavebního úřadu, je-li tímto odvoláním závazné stanovisko KHS napadeno. Do roku

2003, kdy byla zrušena funkce okresního hygienika, a tehdejší okresní hygienické stanice

byly transformovány do struktury krajských hygienických stanic, byly nadřízeným správním

orgánem okresních hygieniků právě krajské hygienické stanice.

S pozdravem

Přilohv: (2)
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