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Zpráva o činnosti odboru HOK za rok 2015 

 

 

V oboru hygieny obecné a komunální bylo v  roce 2015 provedeno celkem 2 385 kontrol. 

V rámci kontrol zdravotní nezávadnosti pitné, teplé a bazénové vody bylo odebráno celkem                  

2 363 vzorků, což je o 279 vzorků více (nárůst 13 %)  než v roce 2014. Tato skutečnost byla 

vyvolána mimo jiné mimořádnou situací, kdy koncem května došlo v Dejvicích a Bubenči,               

Praha 6 ke kontaminaci pitné vody kanalizačními splašky, kdy bylo odebráno 170 vzorků pitné 

vody u koncových uživatelů.  Další událostí, která vyžadovala zvýšený odběr vzorků, tentokrát 

teplé užitkové vody byl v září výskyt Legionell v panelových domech na Proseku v Praze 9. 

Dále bylo provedeno 33 měření faktorů životních podmínek – jedná se o měření hluku a vibrací 

na základě podnětů a stížností obyvatel. 

 

Změnou zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, bylo 

uloženo krajským hygienickým stanicím a Hygienické stanici hl. m. Prahy spolupracovat 

s orgány Úřadu práce ČR za účelem kontroly dodržování technických a hygienických norem 

v ubytovacích zařízeních. V praxi to znamenalo vydat nová rozhodnutí k provozním řádům těch 

ubytoven, které podle novelizovaného § 21 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a 

o změně některých souvisejících zákonů, poskytují ubytování v zařízeních na dobu delší než dva 

měsíce v období šesti měsíců po sobě jdoucích. V rámci uvedeného bylo vydáno celkem 86 

rozhodnutí z celkového počtu 129, která byla vydávána k ubytovnám. To vyžadovalo i 

důslednou kontrolu živnostenských oprávnění provozovatelů v živnostenském rejstříku a rovněž 

kontroly ubytoven vzhledem k tomu, že zmíněný § 21 obsahuje nyní i požadavky na technické 

vybavení ubytoven. 

 

V roce 2015 bylo přijato celkem 341 podnětů, stížností a oznámení na hluk, z toho bylo 79 

podání obyvatel na hluk a vibrace z dopravy - z provozu silniční dopravy (např. Kutnohorská, 

Kolbenova, Zenklova, Střížkovská, Práčská (a další větší komunikace v Praze), stále narůstá 

počet stížností z tramvajové dopravy, rovněž ze železniční dopravy a také několik stížností                        

z provozu metra. Jedná se hlavně o hluk v noční době. Další podněty a stížnosti jsou na hluk                     

z provozoven a zařízení situovaných na území hl. m. Prahy. 

 

V letním období bylo přijato několik stížností na provoz Letiště Václava Havla Praha, Ruzyně a 

Letiště Praha Letňany. Stížnosti na hluk z Letiště Václava Havla Praha, Ruzyně se opakuje 

každoročně při pravidelné údržbě, která vyvolá převedení letů na vedlejší vzletovou a přistávací 

dráhu.  

 

Dalším zdrojem hluku, který je dlouhodobě řešen, je provoz stacionární brzdy v železniční 

stanici Praha – Libeň.  Ostatní stížnosti se týkaly hluku z provozu stacionárních zdrojů. Na každý 

podnět ve věci hluku z dopravy proběhne místní šetření, při kterém je projednán s podatelem 

stížnosti další postup. Ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem bylo 

v rámci kontrol provedeno 33 měření hluku a vibrací. 
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Další podněty se týkaly provozoven služeb péče o tělo, ubytovacích služeb a koupališť. Značná 

část podnětů se týkala špatných podmínek bydlení – výskyt plísní v bytech, odpadky v okolí 

bytových objektů, neuklizené a zanedbané byty apod., takové stížnosti však OOVZ nepřísluší a 

jsou předávány k řešení jiným kompetentním orgánům. V souvislosti s převedením gesce části 

neionizujícího záření na odbor HOK byly řešeny i stížnosti na elektromagnetické záření.   
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