Průběžný přehled pracovní činnosti odboru hygieny obecné a
komunální – za 1.pololetí 2017
Preventivní dozor - přehled
Do působnosti odboru hygieny obecné a komunální při podílu na činnosti orgánu ochrany veřejného zdraví
jako dotčeného správního úřadu při rozhodování ve věcech, které se dotýkají zájmů chráněných podle
zákona o ochraně veřejného zdraví a hodnocení a řízení zdravotních rizik (§ 77 zákona č. 258/2000 Sb.)
spadá odborné posuzování dokumentací a podkladů a vydávání stanovisek a vyjádření při územním
plánování, umísťování, povolování a kolaudování (uvádění do provozu) nebo rekolaudování (změně
v užívání) staveb (zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění jeho pozdějších
změn a doplňků), při řízeních podle zákona o integrované prevenci (zákon č. 76/2002 Sb. ve znění jeho
pozdějších změn a doplňků), zákona o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb. ve znění jeho pozdějších změn a
doplňků), zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb. ve znění jeho pozdějších
změn a doplňků), živnostenského zákona (zákona č. 455/1991 Sb. ve znění jeho pozdějších změn a
doplňků), zákona o pohřebnictví (zákon č. 256/2001 Sb. ve znění jeho pozdějších změn a doplňků).
Ke dni 1. 12. 2015 vstoupila v účinnost novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů, vydaná ve Sbírce zákonů pod zákonem č.267/2015 Sb. (dále
též „novela zákona o ochraně veřejné zdraví“), která přináší mimo jiné i nové povinnosti pro
stavebníky staveb pro bydlení (rodinných a bytových domů), ale i dalších staveb vyjmenovaných
v § 77 tohoto zákona (stavby pro předškolní nebo školní vzdělávání, stavby pro zdravotní nebo
sociální účely nebo funkčně obdobné stavby).
Tato novela odráží stále rostoucí důraz na řešení zajištění ochrany objektů pro bydlení, školských,
zdravotnických a obdobných staveb před nepříznivými účinky hluku.
Ustanovení § 77 zákona o ochraně veřejného zdraví přináší novou povinnost stavebníků - povinnost zajistit
podle stavu aktuálního, ale i budoucího hlukového zatížení území (např. plánovaná výstavba dopravní
komunikace) ochranu jejich stavby (včetně rodinných domů) před hlukem.
Veškerá řízení o stavbě rodinných a bytových domů – od územního rozhodnutí (územního souhlasu),
stavebního povolení (ohlášení) až po kolaudační souhlas jsou nadále vedena stavebním úřadem, ale nyní se
nově k umístění staveb rodinných domů (dále také k přestavbám, rekonstrukcím a nástavbám) vyjadřují
orgány ochrany veřejného zdraví, a to na podkladě výše uvedených novelizovaných ustanovení § 77 zákona
o ochraně veřejného zdraví.
***
Počet stanovisek a vyjádření dle § 77 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění
pozdějších předpisů včetně ostatních odborných stanovisek, sdělení, přípisů a rozhodnutí za
I. pololetí 2017 :
3009
Z tohoto počtu stanoviska k výše uvedené problematice „rodinných domů“ :
1128
Počet vyjádření při řízeních podle zákona o integrované prevenci (zákon č. 76/2002 Sb. ve znění jeho
pozdějších změn a doplňků) a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.
ve znění jeho pozdějších změn a doplňků) za I. pololetí 2017 :
40
Pracovníci HOK dále provádějí registrace a verifikace vzorků pitných, bazénových a povrchových
/přírodní koupaliště, koupací oblasti, biotopy/ vod všech provozovatelů v IS PIVO pro celý Zlínský
kraj, dále poskytují odborné konzultace v problematice hluku a vibrací v mimopracovním prostředí
a v problematice hygieny obecné a komunální pro ostatní odbory Krajské hygienické stanice
Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.

Kontrolní činnost - přehled
Přehled plnění za I. pololetí 2017
Předmět kontroly
veřejné zásobování pitnou vodou / vodovody, studny /
bazény, koupaliště, wellness, sauny
koupací oblasti a přírodní koupaliště
provozovny služeb péče o tělo
kulturně společenské akce většího významu
teplá voda
ubytovací služby, kempy
Hluk – podněty
Podněty ostatní / jakost pitné vody, hygienická úroveň bydlení …

Provedený
počet kontrol
30
134
30
127
3
6
9
30
22

Aktuality
Zlín
Letní koupací sezona 2017
Odběrem vzorků povrchových vod zařazených do seznamu vod využívaných
veřejností ke koupání ve Zlínském kraji byl dne 29. 5. 2017 zahájen monitoring
jakosti těchto vod v letní sezoně 2017. Průběžné výsledky a další doplňující
informace naleznete na www.khszlin.cz – úvodní strana pod názvem Koupací
sezona 2017.

Informace pro veřejnost
Nové povinnosti pro stavebníky rodinných domů
http://www.khszlin.cz/wcd/pages/extranet/organizacni-struktura/odbor-hygieny-obecne-akomunalni/pstavebnici.pdf
Povinnost provozovatelů zásobování pitnou vodou v oblasti stanovení pesticidních látek
http://www.khszlin.cz/wcd/pages/extranet/organizacni-struktura/odbor-hygieny-obecne-akomunalni/pesticidypv.pdf
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