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MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY 
Odbor investic 
náměstí T. G. Masaryka 32 
264 80 Sedlčany 

 
Č.j. T/2415/2020, OI/2415/2020 
Vyřizuje: Tomáš Langer 
 
XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX 
 
V Sedlčanech 14. února 2020 
 

POSKYTNUTÍ INFORMACE (DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O 
SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM) 
 
Dne 30. ledna 2020 byla poštovním doručovatelem městskému úřadu Sedlčany doručena žádost o 
poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 

Znění žádosti: 
V roce 2018 byly z (větší-části) veřejných prostředků financovány stavební a technologická 
opatření v souvislosti s minimalizací přenosu hluku ze zásobovací rampy prodejny COOP Příbram 
do bytové části domu č. p. 871 - 872, Komenského náměstí 871, Sedlčany. Tyto stavební úpravy 
byly provedeny v hodnotě 430 000,00 Kč na základě měření a následně doporučení specialisty v 
oboru "akustika", jak vyplývá z Vašeho dopisu, vámi vedeném pod č.j. ST/2080/2019, ze dne 
28.02.2019. 
V souvislosti s výše uvedeným Vás zdvořile žádám o poskytnutí veškerých informací, týkající se 
předmětné stavby, zejména: 
- naměřených hlukových hodnot před započetím stavebních úprav, na základě kterých bylo 
navrženo doporučení specialisty akustika, 
- doporučení specialisty akustika, 
- kopie smluv o dílo a objednávek vztahujících se ke koncepční a realizační fázi díla stavebních a 
technologických opatření. 
Požadované informace zašlete laskavě na uvedenou adresu. Případnou kalkulaci nákladů 
spojených s pořízením požadovaných kopií zasílejte rovněž na uvedenou adresu.  
 
Odpověď Odboru investic Městského úřadu Sedlčany: 
Vážená paní žadatelko, k Vašemu dotazu Vám sděluji následující: 
- Dle protokolu z měření hluku v chráněném vnitřním prostoru stavby vypracovaném Ing. 
Václavem Mejstříkem dne 28. února 2014 byly zjištěny hodnoty měření LAmax 34,9dB v době 2:15- 
2:30 hod., 42,4dB v době 4:10-4:15 hod.,  41,4dB v době 4:50 – 5:00 hod. 
- Doporučení jsou součástí projektové dokumentace stavby zpracované Ing. Jaroslavem Peterkou 
v říjnu 2017 v části G. Účinky hluku šířeného konstrukcemi: „Na stávající nášlapnou vrstvu 
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zásobovací rampy z dlaždic teraco bude osazen těžký gumový pás min. tl. 10 mm. Provozní 
opatření. V noční době 22.00-6.00 hod. bude používána při provádění vykládky přepravek pouze 
upravená zásobovací rampa, nebudou používány, zdroje hluku, lehká ocelová sklápěcí rampa a 
ocelová schodiště s pororošty, které jsou pevně ukotveny do zásobovací rampy a přenáší hluk do 
svislých konstrukcí objektu.“, v rámci posouzení šíření hluku vzduchem byl navržen podhled 
s tepelnou a akustickou izolací výpočtem prokazujícím snížení hladiny hluku vzduchem na 
L2=26,4dB. 
Přikládám kopii smlouvy uzavřené s realizační firmou na prováděné stavební práce. 
 
Přílohy:  
Smlouva o dílo s realizační firmou S-B s.r.o. ze dne 14. listopadu 2017,  
změnový list č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7. prosince 2017,  
změnový list č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 20. dubna 2018.  
 
 
S pozdravem  
Tomáš Langer 


