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Věc:

Problematika hlučnosti z areálu společnosti Pórobeton ostrava

V souvistosti s prokázaným porušováním Zákona č. z58/zoo0 Sb. o ochraně veřejného zdravl
a souvisejícího Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepřízniými účinky htuku a vibrací č.
148/2006 Sb. společností Pórobeton ostrava Vás vsouladu se zákonem č. 106Í1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí nástedujících informací:

' souhtas stavebního úřadu k trvalému provozu nově instalované technotogie v roce 200ó
(včetně rnýstedků přístušných měření hygienŤckých timitů)

- souhlas stavebního úřadu k trvatému proYozu nově instalované technotogie v roce 2008
(včetně rnýstedků přístušných měření hygienŤckých timitů)

- souhlas přístušného stavebního úřadu s provozem ve společnosti Pórobeton ostrava
v nočních hodinách

Tyto informace žádám v souvislosti s opakovaným porušováním zákonné normy' které byto
potvrzeno měřením dvou nezávistých akreditovaných taboratoří:
- DPB, a.s. dne 26.2.20A8
' Zdravotní ústav ostrava dne 29.4.?008 (potvrzeno překročení noční normy o 25 %)

Společnost Pórobeton někotikrát deklarova[a zavedení opatření ke snížení h[uku, především
vypouštěné technologické páry a pohybu kamionů a vysokozdvižných vozíků v aieátu firmy.
Tato op.atření nebyta až na ýimky provedena. Rovněž byto spotečnosti Pórobeton, dle
protokotu č. 12l3l2008/Čm ze dne 27.3"zoo8 vydanéhó Stávebně právním odborem
Magistrátu města ostravy, uloženo opatření ke snížení exhatací prachu z areálu
společnosti. Patrně ani toto opatření nebylo realizováno.

Vzhledem k tomu, že v postední době se situace s htučností a prašností v areá[u firmy velmi
výrazně. zhoršila, hodtám Vámi poskytnuté informace použít ke sjednání ňápruuy
uvedeného problému v přímé spotupráci s přístušnými orgány státní správy.
Za jejich poskytnutí předem děkuji.
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Poskvtnutí informací ve smvslu zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacim

Dne 22.|0.2008 jsme obdrželi Vaši žádost o pos\rtnutí inforrnace, která je u nás vedena pod čj. 158612008.

Dle $ l03 odst. 1 písm.b) zákona č. 18412006 Sb. (stavební ákon) vedení technického zaÍízeni uvnitř budov a
jejich stavební úpravy nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu _ nově instalovaná
technologie V roce 2006 i2008 nebyla tedy stavebním úřadern posuzována.

Budova stále slouŽí ke stejnému účelu, k jakému byla postavena a zkolaudována jižv 60.letech min. století a
v souladu s rozhodnutími _ stavebním povolením zr.1990 a kolaudačním rozhodnutím zr. 1993, kdy proběhla
rekonstrukce a moderni zace závodu.

Stavební uřady nevydávaji souhlas s provozem v nočních hodinách, ve vydaných kolaudačních rozhodnutích
není zmíněno, jaký provoz je vzávodě povolen. Týo údaje se začaly objevovat vrozhodnutich až po nabytí
účinnosti zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, kdy údaje o provomí době -isou součástí
stanovisek Krajské hygienické stanice ke stavebnímuÍizení a ke kolaudačnímu souhlasu.

Dle sdělení zástupce stavebně správního odboru Magistráfu města ostravy provedla společnost Pórobeton
ostrava protihluková opatření vsouladu sjejich ýzvou (kontrola byla provedena dne 3.1l.2008)' nyní
spoIečnost provede nové měření hluku a na základějeho v'ýsledku bude rozhodnuto o dalším postupu.
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