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Žádost o poskytnutí informací dle zák č 106/1999 Sb , o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
Dne 21.12.2021 obdržela Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále
jen Krajská hygienická stanice) pod č.j.: KHSLB 25938/2021 Vaše podání, ve kterém žádáte o
poskytnutí stanovisek v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů k aktuálně platným hygienickým limitům hluku a
znečištění životního prostředí na pozemních komunikacích (1/10 a 1/35) bezprostředně
ovlivňujicich podmínky na zahradě
.
.
.
k.ú. Ohrazenice u Turnova.

K Vašim jednotlivým dotazům sděluji nás|edujÍcÍ:

1. Jaká je aktuální intenzita dopravy pro posouzeni limitů zátěže ve dne a v noci?
Aktuální intenzity dopravy vyplývají z CelostátnIho sčítáni dopravy {ČSD) nebo z údajů zjištěných
v rámci sčItánI intenzit dopravy např. při měření hluku, kdy údaje musí být zjišt'ovány v době
doporučené pro měření hluku na základě Metodického návodu pro měřeni a hodnoceni hluku
v mimopracovním prostředí. výsledky posledního CSD 2020 budou k dispozici začátkem tohoto
roku.
2. Na jakém vymezeném úseku nebo úsecích se údaje posuzuji ve vazbě na moje
nemovitosti? Pokud takový úsek není vymezený, jaký úsek je rozhodný pro posouzeni
mistních poměrů pro potřeby hygienických limitů?
Vymezení úseku je dáno legislativou, kdy na základě nařízeni vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibraci, ve znění pozdějších předpisů, se hygienický limit
stanovený pro starou hlukovou zátěž vztahuje na ucelené úseky pozemní komunikace nebo
dráhy. Uceleným úsekem pozemní komunikace nebo dráhy je úsek vymezený podle jiných
právních předpisů staničením, a není-li takto ucelený úsek vymezen, považuje se za něj úsek
homogenní z hlediska hodnoceni hluku. Ve Vašem případě se jedná o úsek homogenní z hlediska
hodnocení hluku, tedy úsek, ve kterém nedochází ke změněn intenzit dopravy. Tyto úseky jsou
vymezeny v rámci Celostátního sčítání dopravy.
3. jaký je limit hluku a emisí z dopravy pro nemovitosti v rezidenční části obce - rodinný dům
pro trvalé bydlení a rekreačné pobytovou zahradu u rodinného domu ?
Hygienické limity pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb jsou
stanoveny naňzenľm vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Hygienický limit pro
tyto prostory jsou stanoveny dle typu a třídy komunikace. Dálnice, silnice l. a ||. třídy a místní
komunikace l. a II. třídy mají hygienický limit 60 dB v denní době a 50 dB v době noční. Silnice Ill.
územní pracoviště v Semilech, Ke Stadionu 204, PSČ 513 01, tel. 481 623 661
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třídy a místnI komunikace Ill. třídy mají limit 55 dB v denní době a 45 dB v noční době. Limit staré
hlukové zátěže pro hluk z provozu na pozemních komunikacích je 70 dB v denní době a 60 dB
v noční době v případě splněni podmínek uvedených v nařízeni vlády č. 272/2011 Sb.
Zahrada nemá hygienický limit, dle platné legislativy se nejedná o chráněný venkovní prostor
Co se týče emisi z dopravy Krajská hygienická stanice není dle současné platné legislativy
správním úřadem příslušným k řešení uvedené problematiky. S Vašim dotazem se prosím obraťte
na příslušný orgán ochrany ovzduší.
4. Požaduji poskytnuti rozhodujÍcÍch údajů z hlukových studií zpracovaných ke kolaudaci
sjezdu z 1/10, 1/35 U Pyrámu a výsledky z měření na severní straně mého domu a
v zahradě 15. a 16.5.2018.
V roce 2018 byly na základě provedeného měření zjištěny následujÍcÍ hodnoty

Místo
měření

Ml

Adresq místa
měření.
posuzované místo

Ohrazenice č. p. 149
l 2 m před fasádou

Namčřcná hďnota

Hodnoůi korigovaná
m odruivý povrch
dk ČSN ISO 1996-2.

4'ýsjedná hodnocenik
hladinm stanoveU
dk naŕůtení Ylád%

DEN

NOC

příbhm B3 '
DEN
NOC

č. 272/2011 Sb. "
DEN
NOC

!dBl

|dBj

|dB|

jdBj

|dB|

60.8± 2.0

55,7± 2.0

58.8± 2.0

568

51.7

L .kyjáh

LA,*&h

53.7± 2.0

5. požaduji sdělení aktuálních údajů z akustického měřeni v říjnu 2021 a hygienických limitů
k územnímu a stavebnímu řizení pro nájezd na 1/10 , 1/35 U Pyrámu.
Krajská hygienická stanice nemá údaje z měřeni v říjnu 2021 k dispozici.

S pozdravem

Ing. Jitka Holatová
vedoucí oddělenI hygieny obecné a komunální
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