
Žádost o poskytnutí informací na základě zákona o informacích č. 106/1999 Sb. 

  

Text žádosti, kterou obec Kněžpole obdržela dne 10. února 2020 

Na základě zákona o informacích Vás žádám o: 
    
 1) Zaslání výsledků (protokolů) všech měření hluku se sdělením, kdy byly tyto Obci doručeny 

a pod jakým číslem  jednacím jsou Obcí vedeny. O těchto měřeních starosta uvedl do 
periodika Slovácké noviny, otištěného dne 15.11.2019 , že „Hluk v dané lokalitě byl měřen 
s negativním výsledkem“  a dále v rámci odpovědi rady obce (ze dne 27.11.2015) na 
„Požadavek na zodpovězení otázek a k projednání“, že „V obci opakovaně proběhlo měření 
ze strany hygieny a nedošlo k naměření překročení“. 

        
 2) Zaslání výsledku (protokolu) měření (Pravděpodobně se jedná o jiné měření, než které 

bylo provedeno u  domu č.p. 166 v říjnu 2018, protože v tomto případě bylo naměřeno 

podstatně větší překročení hlukových limitů než půl decibelu) a kdy byl obci protokol 
doručen a pod jakým číslem jednacím je veden. O tomto měření starosta obce uvedl do 
periodika Slovácké noviny, otištěného dne 15.11.2019, že „Pouze jednou došlo 
k překročení asi o půl decibelu.“ 

 
 
Odpověď na žádost, poskytnuta dne 18.2.2020 
 
Dobrý den, 
dne 10.2.2020 nám byla doručena Vaše žádost o poskytnutí informací , týkající výsledků měření 
hluku v průmyslové zóně, kterou evidujeme pod č.j. 60/2020/KNE 
 
K Vaší žádosti uvádíme následující: 
 

1. Protokoly měření hluku v průmyslové zóně Kněžpole Vám obecní úřad Kněžpole 
poskytnout nemůže, jelikož je nemá k dispozici. Obec nebyla objednatelem těchto 
měření, a proto nebyla ani příjemcem výsledků měření. Informace, které jsem jako 
starosta uváděl ve Vámi zmiňovaném článku z lokálních novin, jsem získal v rámci své 
činnosti v ústní podobě, a to jak v rámci jednotlivých správních řízení,  ze strany 
společností, působících v průmyslové zóně a konečně také ze strany občanů. V průběhu 
posledních deseti let proběhlo v průmyslové zóně několik měření, přičemž minimálně 
dvě proběhly ve společnosti KOVOP v roce 2017. Zde ostatně bylo v rámci měření 
jedno měřící místo přímo ve Vaší nemovitosti, takže mě překvapuje, že se na to ptáte. 
Další měření pravděpodobně proběhlo i v AZ Betonu, ale k tomuto nemám bližší 
informace. Nicméně hlukové studie byly s vysokou pravděpodobností součástí projektu 
při výstavbě jednotlivých objektů. 

 
2. Co se týče měření s překročením cca. o půl decibelu, tak tím jsem mínil měření, které 

si objednala skupina občanů, včetně Vás (sám jste se mi o něm zmiňoval) a toto dle 
mých informací neproběhlo v roce 2018, ale v roce 2019. Vzhledem k tomu, že toto 
měření byla soukromá iniciativa, opět nemůžeme mít k dispozici žádný protokol. Tento 
protokol byste ostatně měl mít Vy. Za toto mírné překročení hluku byla společnosti 
KOVOP vyměřena pokuta ve výši nepřesahující 10.000,-Kč. 



 
S pozdravem 
 
Mgr. Petr Knot, starosta 
Obec Kněžpole 
IČ 00291013 
Kněžpole 125, 687 12  
www.knezpole.cz 
 
 


