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                       V Jihlavě 7. 6. 2021 

 

 
Mgr. Rudolf Sekava 
Vedoucí právního a kontrolního oddělení 
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina 
se sídlem v Jihlavě 
Tolstého 15 
586 01 Jihlava 
 
 

 

Věc:  NÁVRH NA ÚSTNÍ JEDNÁNÍ 

Vaše č.j. KHSV/10841/2021/JI/OPK/Sek 

  

 

       Vážený pane magistře, 

       dne 18. 5. 2021 jsme obdrželi „návrh na ústní jednání“, kterým údajně reagujete na naše 

opakované podněty na provedení státního zdravotního dozoru týkajícího se nadměrného hluku 

vycházejícího z areálu společnosti KRONOSPAN. Za toto pozvání z úst vedoucího právního a 

kontrolního oddělení KHS kraje Vysočina velmi děkujeme. 

 

       Vzhledem k faktu, že všem občanům, kteří si v poslední době stěžovali na noční hluk z areálu 

KRONOSPANU zasíláte dopis s dodatkem tohoto znění: „Pro úplnost KHS kraje Vysočina dodává, že 

dne 18. 5. 2021 byl právnické osobě NE KRONOSPADU V JIHLAVĚ, z.s., doručen písemný návrh KHS 

kraje Vysočina na ústní jednání ve věci problematiky hluku z provozu společnosti Kronospan. Tento 

návrh však do dnešního dne zůstal bez odezvy.“, jsme nuceni Vám odpovědět formou otevřeného 

dopisu.  

        

       Omlouváme se, že reagujeme až nyní, ale Vaše pozvání bylo jedním z bodů jednání rady spolku 

NE KRONOSPADU V JIHLAVĚ, které se uskutečnilo dne 6. 6. 2021. Jelikož dle stanov spolku je řídícím 

orgánem Rada spolku, která řídí činnost spolku mezi zasedáními členské schůze, nebylo možno 

reagovat dříve, než se uskutečnilo jednání Rady a bylo přijato usnesení v této záležitosti. 

        

       Rada se usnesla, že ve Vámi podepsaném Návrhu postrádá zcela zásadní informace, na jejichž 

základě by se mohla správně rozhodnout a adekvátně reagovat. Máme na mysli především chybějící 

agendu, která by měla být dle Vás předmětem našeho jednání; zároveň jsme zaskočeni, že návrh 

k jednání nám zasílá vedoucí právního a kontrolního oddělení KHS kraje Vysočina. Nevíme tedy, kdo 

vlastně jednání iniciuje a kdo by se ho případně ze strany KHS KV zúčastnil. Teprve na základě 

konkrétních údajů, které výše zmiňuji, bychom mohli případně navrhnout termín a posoudit složení 

zástupců našeho spolku na Vámi navrhovaném jednání. Nicméně, vzhledem k množství stále 

probíhajících procesů ve věci našich námitek, stížností a podnětů k činnosti KHS KV, prozatím 
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nevidíme prostor k jednání pouze na základě Vámi zaslaného návrhu k jednání mezi spolkem a KHS 

KV.  

 

Ve stručnosti níže připomínáme, u kterých našich stížností, námitek a podnětů ohledně nočního 

hluku, stále čekáme na konečnou odpověď: 

 

 Dne 13. 4. 2021, po jednání zástupců našeho spolku na Krajském úřadu kraje Vysočina za 

účasti hejtmana, náměstka hejtmana, krajského právníka a ředitele krajského úřadu, kde 

jsme byli informováni, že v posledních dnech obdržel krajský úřad několik desítek podobných 

stížností, zaslal náš spolek KHS KV  1. podnět k provedení státního zdravotního dozoru,  2. 

žádost o zrušení výjimky na hluk, a  3. žádost o poskytnutí informací 

 

 Dne 27. 4. 2021, po nesnesitelném nočním hluku během víkendu v noci z 24. na 25 dubna a 

v noci z 25. na 26. dubna 2021, kdy hluk již překročil všechny snesitelné meze, na základě 

stížností mnoha občanů na adresu spolku opětovně podáváme KHS KV podnět k provedení 

státního zdravotního dozoru 

 

 Dne 27. 4. 2021 kontaktujeme kancelář ombudsmana a zasíláme mu podnět k zahájení 

šetření ve věci neustálého porušování nočních hygienických hlukových limitů 

 

 Dne 13. 5. 2021, po reakci vedoucí právního a kontrolního oddělení KHS kraje Vysočina, 

důrazně upozorňujeme na naše předchozí podněty k provedení státního zdravotního dozoru, 

neboť v reakci vedoucího právního a kontrolního oddělení Krajské hygienické stanici kraje 

Vysočina není o našem podnětu ani zmínka 

 

 26. 5. 2021, po další bezesné noci mnoha našich spoluobčanů, kteří nás opětovně zahrnuli 

stížnostmi na noční hluk z KRONOSPANU s žádostí o pomoc ze strany spolku, podáváme KHS 

KV další stížnost na hluk. V ní informujeme KHS KV, že jsme na základě našich předchozích 

stížností k příslušným ministerstvům obdrželi „Žádost o stanovisko při řešení problematiky 

hluku provozu společností v areálu KRONOSPAN v Jihlavě“ podepsanou Ing. Jaroslavem 

Pospíšilem, ředitelem odboru výkonu státní správy VII MŽP, kterou se obrací na Hlavní 

hygieničku ČR MUDr. Pavlu Švrčinovou, Ph.D.  

Informujeme rovněž KHS KV, že ze strany MŽP nám byla poskytnuta v tištěné podobě úplná 

Rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina pod č.j. KUJI 46858/2020 a č.j. KUJI 46845/2020 

ve věci 3. změny integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení. 

Upozorňujeme, že v těchto Rozhodnutích jsou „Návrhy závazných podmínek provozu 

zařízení“ české informační agentury životního prostředí CENIA pod č.j.: CEN/20.7/780/2020 

ze dne 25. 3. 2020 a č.j.: CEN/20.7./781/2020 ze dne 25. 3. 2020, která podmínky pro hluk 

stanovují přesně takto:  

Dodržovat nejvyšší výjimečné hodnoty hluku pro šedé oblasti v grafické příloze pro období 

22:00 – 6:00 v max. výši 53 dB, 

Dodržovat nejvyšší výjimečné hodnoty hluku pro zelené oblasti v grafické příloze pro období 

22:00 – 6:00 v max. výši 46 dB.  
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Připomínáme KHS KV, že výrok agentury CENIA a podmínky stanovené pro hlukové limity 

tedy nepovolují, aby překračování hluku bylo trvalé; mohou být pouze výjimečné. 

Informujeme také KHS KV, že tato podmínka není v žádném případě dodržována, že noční 

hluk, překračující dle našich amatérských měření i 75 dB je TVRALÝ, a že se rozhodně nejedná 

o výjimky. Sdělujeme, že z námi kontrolovaných 4 míst v okolí KRONOSPANU všechna naše 

amatérská noční měření hlukových emisí přístrojem MASTECH MS8209 a mobilní aplikací 

Zvukoměr dosahovala hodnot vysoce přesahující stanovené nejvyšší výjimečné limity – 70,3 

dB, 61 dB, 75,6 dB a 57,8 dB. 

Proto v této stížnosti znovu důrazně a opakovaně upozorňujeme KHS KV na zdravotní rizika 

kardiovaskulárních onemocnění, kterými jsou ohroženi všichni občané, kteří jsou každou noc 

vystaveni nesnesitelnému nočnímu hluku KRONOSPANu, a opětovně a velice důrazně 

podáváme PODNĚT K PROVEDENÍ STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO DOZORU za účelem zajištění 

PRAVIDELNÉHO a TRVALÉHO měření nočního hluku. 

V této stížnosti velice doporučujeme KHS KV, v rámci zajištění objektivity provedených 

měření, aby měření hlukových emisí nebyla provedena v době krátkých odstávek provozu, 

ale aby byla prováděna v souvislém období několika týdnů v době plného provozu 

společností KRONOSPAN.  

 

 Dne 26. 5. 2021, na základě doporučení a zásadních informací z kanceláře ombudsmana, 

podáváme na adresu nadřízených ministerstev podněty k zahájení přezkumného řízení 

hlukové výjimky vydané rozhodnutím o 3. Změně integrovaného povolení při nepodstatné 

změně v provozu zařízení.  

 

ZÁVĚR 

Jelikož výše zmíněné námitky, stížnosti a podněty jsou stále v procesu, je dle našeho názoru žádoucí a 

vhodné vyčkat s případným jednáním mezi KHS KV a spolkem NE KRONOSPADU V JIHLAVĚ na dobu 

po jejich vyřízení. Jak již zmiňujeme výše, v současné době nevidíme prostor na Vámi navrhované 

jednání. Naopak v této době vidíme mnoho prostoru pro jednání mezi KHS KV a společnostmi 

KRONOSPAN, na jejichž, dle našeho názoru zdraví ohrožující činnost, směřují naše námitky, stížnosti a 

podněty. 

V každé z nich jen žádáme KHS KV, aby konala ve prospěch nejen dotčených občanů z dotčených 

oblastí, ale i všech občanů krajského města Jihlavy a okolních obcí.  

 

 

Děkujeme 

 

 

S pozdravem 

 

 

                                                                                                   __________________________ 

                                                                                                                            Milan Matějka 

     statutární zástupce a předseda spolku 


