Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., ze dne 2.6.2021, č.j. 1419/2021
Dne 2.6.2021 byla podána žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), č.j.
1419/2021/MU Hrádek, kdy žadatelka požádala o informaci:
kolik stížností od občanů na obtěžující hluk, kouř či zápach přijal úřad v
posledních pěti letech a jak byly vyřízeny – jaké kroky město podniklo, aby
situaci vyřešilo
V souladu s ust. § 5 odst. 3 InfZ byla požadovaná informace byla v plném rozsahu
poskytnuta dne 10.6.2021:
Městský úřad eviduje s výše uvedenou problematikou od roku 2016 celkem 8
stížností týkající se hluku a 2 stížnosti týkající se zápachu. Z uvedeného počtu se
6 stížností na hluk a 2 stížnosti na zápach týkaly převážně sousedských sporů,
kdy se věc řešila buď domluvou, popř. jednáním v přestupkové komisi.
Pouze 2 stížnosti od jednoho občana z ul. Učňovské se týkaly hluku z firmy
Borgers. Jedna stížnost byla v roce 2018 a druhá v roce 2019. První stížnost na
vibrace a nesnesitelný hluk byla řešena s firmou, která zaslala své vyjádření o
učiněných opatřeních, tj., že do konce června 2018 budou zkontrolovány a
odstraněny všechny interní zdroje hluku. Druhá stížnost byla opět řešena s
vedením firmy Borgers, kdy po měření akustiky v chráněném venkovním
prostoru se strany KHS Plzeň a konstatování překročení hygienických limitů byla
stanovena a realizována tato opatření:
rekonstrukce odtahové části nadstřešní jižní části hal, doplnění tlumičů
hluku
odstranění vibrací včetně výměny základové desky motorů
pravidelné interní kontroly střechy a funkčnosti střešních odtahů
nastavení co nejefektivnějších výrobních procesů, snížení logistických
kroků na minimum, zjednodušení obslužnosti zařízení
odklonění a omezení provozu manipulační techniky ve směru od obytné
oblasti
řešení zalesnění horní části nad úrovní terénu směrem k obytné části a ulici
Učňovská
KHS Plzeň přislíbila provádět hlukovou studii ve firmě Borgers.
Rovněž byla provedena starostkou města poptávka mezi občany v ulici
Učňovská, kdy si nikdo na hluk zvlášť nestěžoval.

