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S-KHSUL 17338/2015 
 
 
Žádost o poskytnutí informace – Pila Kovářská VIII.  
 

Dne 5. 5. 2015 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad 
Labem žádost ze dne 5. 5. 2015 o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) 
evidovanou pod č. j. KHSUL 17338/2015, kterou žadatel požadoval poskytnutí informace 
týkajících se pilařského závodu „Pila Kovářská“ společnosti Daben Kovářská, s.r.o. se sídlem 
Tovární 227, 431 86 Kovářská, a to : 
1. záznam telefonického rozhovoru paní Bc. Štěpánky Trefilové (KHS) s panem Ing.  

Tomášem Vlašicem (stavební úřad) uskutečněném dne 17. 6. 2014, 
2. protokoly (a případné doprovodné dokumenty) k jiným (dalším) měřením hluku 

provedeným v době zkušebního provozu stavby „Pila Kovářská“, kromě měření, které 
proběhlo dne 15. 11. 2014 (podle paní Trefilové měla být měření minimálně dvě), 

3. dokument, který by prokazoval, že při měření dne 15. 11. 2014 byl hluk měřen v případě 
maximálního možného provozu pily (tedy, který by zaznamenával takové údaje: druh 
řezaného dřeva, tloušťka pilového kotouče, hloubka řezu, rychlost posuvu do řezu, oblast 
pohybu vysokozdvižných vozíků, místo použití motorové pily, vykládka materiálu a 
nakládka výrobků, množství zpracovaného materiálu nebo vyrobených výrobků atp.), 

4. dokument, který by konkretizoval, které zdroje hluku a o jaké intenzitě byly z hodnot 
naměřených dne 15. 11. 2014 vyloučeny (jak je uvedeno v protokole v oddílu 
„STRATEGIE MĚŘENÍ“)  

5. dokument, v němž jsou zachyceny důvody, pro které nebyly výsledky měření provedeného 
dne 15. 11. 2014 upraveny s ohledem na tónovou složku hluku, přestože tato byly 
v určitých situacích (při otevřených vratech do pilnice) zjištěna (viz. graf v protokolu na 
str. 9). 

 
Dopisem ze dne 19. 5. 2015 č. j. KHSUL 19439/2015 (doručeno do datové schránky a 

přečteno dne 19. 5. 2015) prodloužil povinný subjekt v souladu s ustanovením § 14 odst. 7 
zákona č. 106/1999 Sb. lhůtu pro poskytnutí informace ze závažných důvodů o deset dní, a to 
vzhledem k tomu, že požadované informace vyžadovaly konzultace s jiným povinným 
subjektem, který měl závažný zájem na rozhodnutí o žádosti (Zdravotní ústav se sídlem v Ústí 
nad Labem jako zpracovatel „Protokolu č. 124455/2014 ze dne 5. 12. 2014“ – měření hluku) a 
mezi dvěma složkami povinného subjektu, které měly závažný zájem na předmětu žádosti 
(oddělení hygieny obecné a komunální a oddělení hygieny práce - územní pracoviště 
Chomutov). Dne 27. 5. 2015 přípisem č.j. KHSUL 20888/2015 na základě žádosti o 
poskytnutí informace dle zákona sdělil povinný subjekt žadateli k jednotlivým bodům jeho 
žádosti následující informace:  
 

Ad. 1.  Záznam o telefonickém hovoru krajskou hygienickou stanicí nebyl pořízen. 
 
Ad. 2. V době zkušebního provozu bylo provedeno jedno měření. Žádné další měření 

nebylo uskutečněno, tudíž nemáme k dispozici jiné protokoly z měření. Předložené měření 
hluku z provozu pily dokazovalo splnění hygienických limitů hluku dle nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, proto bylo 
vydáno ze strany KHS souhlasné závazné stanovisko. 



 
Ad. 3. Dokument nemá krajská hygienická stanice k dispozici, krajská hygienická stanice 

vychází z akreditovaného protokolu z měření. Při měření bylo vycházeno z informací 
poskytovaných provozovatelem pily a na základě jeho sdělení byly i vypočítány hodnoty. 
Uvedeno bylo, že se jedná o maximální možný provoz. Zaměstnanci Zdravotního ústavu se 
sídlem v Ústí nad Labem, kteří měří hluk, ani zaměstnanci krajské hygienické stanice 
nemohou předjímat skutečnosti budoucího provozu. Provozovatel pily by se při uvedení 
zkreslených údajů vystavoval následnému vlastnímu postihu např. v případě inspekčního 
měření hluku z provozu pily. 

 
Ad. 4. Dokument nemá krajská hygienická stanice k dispozici, krajská hygienická stanice 

vychází z akreditovaného protokolu z měření. Z naměřených hodnot jsou standardně 
vyloučeny např. průjezdy aut po přilehlých komunikacích, hovory lidí, nesouvisející práce - 
intenzity těchto hluků nebyly předmětem měření. 

 
Ad. 5. Dokument nemá krajská hygienická stanice k dispozici, krajská hygienická stanice 

vychází z akreditovaného protokolu z měření.  
 
Přípis byl  žadateli zaslán  dne   29. 5. 2015 do datové schránky.  
 
 
 
 
 
Ústí nad Labem, 2. 6. 2015 
Zapsala: JUDr. Irena Wolfová, náměstek ředitele pro správní činnost  


