
 
Zápis z jednání konaného dne 10. 12. 2018 

 
 
Přítomni: zástupci MO Plzeň 7 – Radčice, zástupci MO Plzeň 9- Malesice, zástupci Krajské 
hygienické stanice a zástupci spolku  „Občané pro Radčice“ (NGO), zastoupené 
JUDr.T.Vacíkem, detailně dle prezenční listiny. 
 

Na úvod pan starosta MO Plzeň 7 - Radčice MUDr. Rolando Arias přivítal přítomné a 
zahájil jednání týkající se společnosti HP-Pelzer s.r.o., která na území MO Plzeň 7 – Radčice 
má svou výrobní pobočku. Jednání se týkalo hlavně hlukových limitů provozu této pobočky. 
Pan starosta přítomné informoval, že ředitel společnosti HP-Pelzer s.r.o. se z jednání omluvil 
pro velké pracovní zaneprázdnění, ale bohužel za sebe na pracovní setkání k řešení 
nedodržování hlukových limitů nenabídl žádného jiného zástupce HP- Pelzer. Jednání se tedy 
uskuteční bohužel bez přítomnosti zástupce HP-Pelzer.  
 

Zástupkyně Krajské hygienické stanice (dále KHS) informovaly přítomné o měření 
hluku, které bylo z jejich strany provedeno v nočních hodinách v září 2018. Společnost HP-
Pelzer s.r.o. nevyhověla hlukovým limitům, definovaným příslušnou legislativou. Ze strany 
KHS bylo přikročeno k udělení sankce příkazem. Společnost HP-Pelzer s.r.o. proti příkazu 
nepodala odpor a ten nabyl právní moci. Dále sdělily, že společnost HP-Pelzer s.r.o. 
předložila na KHS plán opatření, které by měly vést ke snížení hlučnosti jejich provozu (např. 
opláštění drtiče, oprava vzduchotechniky, apod.). Na základě výsledků měření KHS 
v závazném stanovisku ke zkušebnímu provozu stanovila podmínku, a to provoz pouze 
v denních hodinách.  
 

Zástupce spolku „Občané pro Radčice“ z.s. (NGO) přítomné okamžitě reagoval 
upozorněním, že ze strany společnosti HP-Pelzer s.r.o. dochází k porušování této podmínky 
(provoz je i v nočních hodinách). Stejně reagovali i starostové obou MO, že dle sdělení 
občanů prý dochází frekventně k porušování časových limitů a drtička údajně pracuje často i 
v nočních hodinách. 
 

 Starosta MO Plzeň 7 – Radčice pan MUDr. Rolando Arias navrhl, aby zapsaný spolek  
nebo i další občané, kteří hluk uslyší v noci vše (i neodborně) zaznamenali a nahrávku předali 
na KHS nebo úřad, jakkoli se nejedná o autorizované měření. Toto platí i pro občany Malesic, 
kteří by se obraceli na starostu MO Plzeň 9 - Malesice.  

 Starosta MO Plzeň 9 – Bc. Aleš Tolar upozornil na fakt, že velice neuspokojivá situace 
s hlukem vede i v jeho městské části aktuálně ke vzniku další nevládní neziskové organizace 
resp. spolku (NGO), který by též chtěl jako hlavní cíl svých aktivit vyžadovat dodržování 
hlukových norem. Dále upozornil, že nespokojení občané MO 9 – Malesice opakovaně 
kontaktovali i jeho úřad. Navrhl též úzkou součinnost obou městských částí.  
 
     Dále pracovnice KHS, na dotaz starosty MO Plzeň 9 – Malesice pana Bc. Aleše Tolara, 
uvedly, že společnost HP-Pelzer s.r.o. si v probíhajícím řízení může sama zadat u 
autorizované společnosti měření hluku a výsledky předložit na KHS. Zástupce spolku (NGO) 
„Občané pro Radčice“ doporučil pracovnicím KHS, aby tato organizace prováděla nezávislá 
měření hluku v uvedeném areálu. Tak, aby se nespoléhalo se jen na měření zadané 



autorizovanou společností, kterou si objednává HP-Pelzer, protože dle sdělení občanů nelze 
vyloučit, že při těchto měřeních zadaných HP-Pelzerem údajně dochází k výraznému 
omezování provozu, které se projeví výrazným snížením hladiny hluku v době prováděného 
měření. 
 
    Starosta MO Plzeň 7 – Radčice dále oslovil paní Pavlu Starou, pracovnici stavebního 
odboru místního úřadu, aby přítomným sdělila informace o probíhajících stavebních řízeních 
v areálu společnosti HP-Pelzer s.r.o. Paní Stará sdělila, že povolení zkušebního provozu na 
stavební úpravy haly P3, úpravy technologie a kompresorovna 2, stavební úřad povolil 
v minulém volením období a to do 31.3.2019. V tomto termínu má společnost dále požádat i 
o povolení změny stavby před dokončením, které by řešilo omezení problematiky hlučnosti. 
Zatím na úřad nebylo podáno. Starosta MO Plzeň 9 – Malesice pan Bc. Aleš Tolar a zástupce 
spolku (NGO) „Občané pro Radčice“ se dotazovali, jak bude stavební úřad postupovat po 
vypršení výše uvedeného termínu. Paní Pavla Stará sdělila, že zkušební provoz nebude 
prodloužen, protože nebyla provedena žádná opatření vedoucí k nápravě snížení hlukových 
limitů – pokud nebude požádáno o změnu stavby před dokončením. Pracovnice KHS souhlasí 
s uvedeným postupem stavebního úřadu. Dále pracovnice KHS souhlasily s užší spoluprací při 
dalších stavebních řízení povolovaných v uvedeném areálu. Stavební odbor ÚMO Plzeň 7 – 
Radčice v tomto bodě souhlasil. 
 

Zástupci městského obvodu Plzeň 9 – Malesice přítomným zopakovali, že v jejich 
obvodu také bude založen spolek (NGO), který se bude zabývat neúnosnou hlučností 
v obytné zóně v Malesicích způsobenou provozem společnosti HP-Pelzer s.r.o. Z tohoto 
důvodu starosta obvodu pan Bc. Aleš Tolar požádal pracovnice KHS o zasílání dokumentů pro 
společnost HP-Pelzer s.r.o. i jejich úřadu (na vědomí). K tomuto požadavku se připojil i 
starosta MO Plzeň 7 – Radčice pan MUDr. Rolando Arias a požádal přítomné o vzájemnou 
informovanost týkající se dané problematiky. Dále navrhl, aby se přítomní pravidelně 
k uvedené problematice scházeli a sdělovali si nové poznatky. Všichni přítomní souhlasili. 
 
    Starosta MO Plzeň 9 – Malesice pan Bc. Aleš Tolar dále požádal o řešení dopravní situace u 
areálu firmy HP-Pelzer s.r.o. (kamiony na silnici, apod.). Starosta MO Plzeň 7 – Radčice pan 
MUDr. Rolando Arias přítomné informoval, že obvod plánuje celkovou rekonstrukci vozovky 
před areálem, a další dopravní opatření (např. zákazové značky pro stání kamionů). Tyto 
kroky jsou aktuálně konzultovány s pracovníky Správy a údržby silnic a odborem dopravy 
statutárního města Plzně. 
 
Závěr: 
      Zúčastněné strany se bez výhrad shodly na vzájemné budoucí spolupráci a 
součinnosti při řešení hlukových limitů způsobených společností HP-Pelzer s.r.o.. Po 
společnosti bude požadováno nekompromisní dodržování zákonů České republiky a 
hygienických norem České republiky. Zúčastněné strany deklarovaly do budoucna 
maximální součinnost při řešení problematiky hluku a zátěže životního prostředí, 
vyplývající z provozu průmyslové zóny.  

Zároveň starostové obou městských částí vyjádřili naději, že ekonomicky velice 
úspěšně hospodařící evropský subjekt, jakým HP-Pelzer dle veřejně dostupných výročních 
zpráv společnosti bezpochyby je, bude v budoucnu využívat své ekonomické síly i na to, 
aby výrazně zlepšil životní prostředí na území, ve kterém realizuje své výrobní aktivity a 



úspěšně generuje svůj hospodářský zisk, a že vykáže vyšší míru součinnosti s oběma 
městskými částmi MO Plzeň 7-  Radčice a MO Plzeň 9 - Malesice, HKS i nestátními 
organizacemi, které se problematice věnují. 
 
V Plzni dne 10. 12. 2018 
 
Zapsala: Bc. Romana Topičová     
 
 
MUDr. Rolando Arias 
starosta MO Plzeň 7 - Radčice 
 
 
 
 
 
 


