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Sdělení k žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění
Vážený pane,
dne 07.08.2017 jste v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) požádal o informace:
1. Nechalo město vypracovat průzkum k výskytu nebezpečných materiálů v objektu MŠ na
ulici Trlicova ? Pokud ano, s jakým výsledkem? Kde přesně a v jakém rozsahu/množství se
nebezpečné materiály vyskytovaly? Jaké byly doporučení k nakládání s těmito materiály,
případně k objektu? Pokud ne, jak se o výskytu nebezpečných materiálů v objektu MŠ na
ul. Trlicova na městě N.J. dozvěděli? Kde přesně a v jakém rozsahu/množství se
nebezpečné materiály vyskytovaly? Jaké byly doporučení k nakládání s těmito materiály,
případně k objektu?
2. Kopie všech dokumentů (posudky, protokoly, materiály pro orgány obce, vedení apod., ve
kterých je zmíněna, popsána nebo řešena situace-přítomnost materiálů s azbestem nebo
jiným nebezpečným materiálem v budově MŠ na ul. Trlicova.
3. Byl developer, který koupil pozemky vč. budovy bývalé MŠ na ulici Trlicova informován o
výskytu nebezpečných materiálů v této budově?
4. Na objektu bývalé MŠ na ulici Trlicova už proběhlo „odstrojování“ veškerého vybavení,
vnitřní techniky oken, atd. . Ohlásil investor na stavební úřad práce, při kterých odstraňuje
nebezpečné materiály? Pokud ano, jaké podmínky byly stanoveny k jeho likvidaci?
K Vaší žádosti viz výše v souladu s §14 odst.5, písm.d) InfZ sdělujeme :
Ad 1)
Město Nový Jičín (dále jen „město“) nenechávalo z vlastní iniciativy vypracovávat průzkum
k výskytu nebezpečných materiálů v objektu MŠ na ulici Trlicova, reagovalo však
prostřednictvím Odboru školství, kultury a sportu MěÚ Nový Jičín (dále jen „OŠKS“) na výzvu
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále KHS) , která
zdarma prováděla v městem vytypovaných školských objektech měření na stanovení počtu
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minerálních a azbestových vláken v ovzduší (vnitřní prostředí škol). Toto měření bylo vytypováno
a zadáno i u objektu MŠ na ulici Trlicova.
První měření probíhalo dle přiloženého protokolu KHS dne 15.3.2012, a to v 6-ti místech objektu
MŠ. Dne 13.4.2012 město obdrželo výsledky měření. Závada byla pouze v šatně v I. třídě, kdy byl
zaznamenán větší výskyt respirabilních vláken, které svým složením z 90% přítomných
minerálních vláken představoval sádrovec. K jejich odstranění byla navržena opatření (mokrý stěr
podlah a všech předmětů, očištění stěn výkonným vysavačem s mikrofiltrem do vody apod.), která
se v MŠ na ul. Trlicova učinila okamžitě.
OŠKS ve spolupráci s ředitelkou MŠ objednal ihned další kontrolní měření KHS.
Druhé měření probíhalo dne 4.5.2012 (tentokrát již placené městem částkou cca 10 tis. Kč)
s výsledkem: "Limit pro azbestová a minerální vlákna byl pro den odběru prokazatelně dodržen“.
Výskyt vyššího obsahu vláken sádrovce zjištěný při prvním měření nebyl důvodem k ukončení
činnosti MŠ na ul. Trlicova.
V září 2012 bylo městem zadáno v objektu MŠ na ulici Trlicova měření radonu. Všechny naměřené
hodnoty byly nižší než směrná hodnota pro rozhodování o snížení stávajícího ozáření z radonu ve
vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové místnosti dětí.
Hlavním důvodem pro přemístění provozu MŠ do jiného objektu byl špatný stav budovy z hlediska
statiky, kdy se na budově objevovaly výrazné praskliny a posudkem autorizovaného inženýra v
oboru statika a dynamika staveb pana Ing. Hudečka bylo 12.8.2012 sděleno, že v horizontu dvou let
musí dojít k celkové rekonstrukci budovy, přičemž rekonstrukce bude trvat cca 1 rok. Po zvážení
délky opravy a finančních nákladů na rekonstrukci objektu přistoupilo město k využití části dosud
nevyužité budovy při ZŠ Dlouhá a vybudovalo tam nové kapacitně větší oddělení MŠ.
Ad 2)
V Přílohách č.1a2 zasíláme Protokol o kontrolním zjištění (I. měření ) a Protokol č.26024/2012 ze
dne 23.5.2012 (II. měření) a v Příloze č.3 . výsledek měření radonu.
Ad 3)
V budově MŠ na ulici Trlicova se nevyskytovaly nebezpečné látky v hodnotách přesahujících
povolené limity. Stavebně technický stav objektu MŠ byl popsán ve zveřejněném Oznámení o
nabídkovém řízení a jeho podmínkách ke zjištění zájemce o koupi předmětné nemovitosti.
Ad 4)
Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu
(dále jen „stavební úřad“) obdržel dne 03.07.2017 žádost vlastníka stavby o povolení odstranění
stavby. O této skutečnosti jste byl informován opatřením ze dne 04.08.2017 pod č.j.:
ÚPSŘ/52090/2017, neboť jste byl pojat jako účastník řízení o odstranění stavby.
Odstranění vnitřního vybavení, techniky, oken a dveří z objektu bývalé MŠ nevyžadovalo ze strany
stavebního úřadu žádné povolení ani opatření. Stavebním úřadem proto nebyly stanoveny
podmínky pro likvidaci uvedeného vybavení.

Mgr.Jarmila Absolonová, MBA
tajemnice MěÚ

Přílohy:
1. Protokol o kontrolním zjištění z kontroly zahájené dne 15.3.2012 a Protokol č.15461/2012
ze dne 4.4.2012 (I. měření )
2. Protokol č.26024/2012 ze dne 23.5.2012 (II. měření).
3. Výsledky měření objemové aktivity radonu v objektu ze dne 19.9.2012

