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- Stavba polyfunkčního objektu Kindergarten, Karlín, Praha 8 – hluk ze stavební činnosti - 
sdělení  

 

     Podáním ze dne 4.5..2016 jsem obdržela prostřednictvím e-mailové podatelny Hygienické stanice 
hl.města Prahy( dále „HSHMP“)  , Rytířská 12, Praha 1  Váš podnět týkající se nadměrného hluku ze 
stavby objektu Kindergarten, Nekvasilova, Karlín, Praha 8. V současné době probíhají nejhlučnější 
stavební práce – vrtání pilot. Hluk z této činnosti nelze spolehlivě predikovat, dobu práce lze omezit 
pouze organizačně. Stavební úřad Prahy 8 podmínku omezující dobu práce tak, aby nebyly překročeny 
hygienické limity hluku zanesl do stavebního rozhodnutí a zhotovitel stavby je povinen se tímto řídit.  
Vzhledem k opakovaným podnětům byla zaslána stavebnímu úřadu výzva s žádostí o výkon 
státního stavebního dozoru, kterého se pracovník HSHMP zúčastní .  
Hygienická stanice neprovádí žádná měření hluku ani prašnosti , v případě potřeby tato měření 
objednává u zkušební laboratoře Zdravotního ústavu  se sídlem v Ústí n. Labem. Měření hluku ze 
stavební činnosti ve venkovním prostoru se běžně neprovádí vzhledem k proměnnému charakteru 
stavebních prací, hluk se hodnotí za celou pracovní dobu , tj. 14 hod. , hlučné události stačí vystřídat 
časově přiměřenou pauzou a překročení hygienického limitu se objektivně neprokáže. Mezi 
objednávkou měření a  vlastním měřením proběhne relativně dlouhá doba ( záleží na  časových  
možnostech  měřičů) , doba pro vypracování protokolu je min. 14ti denní.. Dále upozorňuji, že případná 
měření se provádějí výhradně ve venkovním chráněném prostoru před bytem  stěžovatele (tzn   z bytu 
stěžovatele) , v případě potřeby po celých 14 hod. Bez objektivního důkazu získaného prostřednictvím 
zkušební laboratoře ZÚ se sídlem  v Ústí n. L. nelze se zhotovitelem stavby zahájit případná jednání o 
správním řízení. Jednorázových a krátkodobých překročení  hygienického limitu při manipulaci 
s kovovým materiálem nebo při  vrtání pilot do skalního podloží  se stavba nemůže vyvarovat, lze pouze 
organizačně postup prací omezit na dobu přijatelnou pro okolní obyvatele.  Pokud bude doba  práce 
časově omezena na kratší dobu , dojde k podstatnému prodloužení doby, po které budou hlučné práce 
prováděny a obyvatelé v okolí obtěžováni . 
Zhotovitelem stavby je firma Metrostav, kontaktní osobou pak p. Jirota – 606722373, na kterého je 
možné se s případnými stížnostmi obracet, což je mnohem operativnější řešení než stížnosti orgánům 
státní správy .  
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Mgr. Lucie Kindlmannová  
 Molákova 577/34 
180 00 Praha 8 
kindelmannova@aksir.cz 
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