KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Libereckého kraje se sídlem v Liberci
Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141, tel. 485 253 111, sekretariat@khslbc.cz
ID nfeai4j, IČO 71009302

V Liberci dne 23.07.2018
Č.j.: KHSLB 14814/2018

Pan
Pavel Tesař
p.tesar@czechconsult.cz
Žádost o poskytnutí informací
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále jen Krajská hygienická
stanice) obdržela dne 11.7.2018 pod č.j. KHSLB 14814/2018 Vaši žádost o poskytnutí informací
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
k hlukové zátěži v blízkosti silnice I/35 v obci Paceřice.
K prvnímu dotazu „Kdy a kde přesně bylo naposledy provedeno měření hluku v uvedené obci“
uvádíme, že v rámci státního zdravotního dozoru v posledních letech měření hluku neproběhlo.
Z činnosti správního úřadu státní správy je ale známo, že proběhlo měření hluku dne 11.4.2017
ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR a to v chráněném venkovním prostoru stavby č.p. 44,
Paceřice.
K dotazu „S jakým výsledkem toto měření dopadlo“ konstatujeme, že byly dodrženy hygienické
limity hluku v denní i noční době, když byla v denní době zjištěna výsledná ekvivalentní hodnota
hluku LAeq,16 h = 58,5 dB po uplatnění korekce na odraz a s nejistotou měření 2 dB a v noční době
výsledná ekvivalentní hodnota hluku LAeq,8h = 51,5 dB po uplatnění korekce na odraz
a s nejistotou měření 2 dB.
K poslednímu dotazu „Jaké platí hlukové limity v okolí komunikace I/35 procházející obcí
Paceřice“ sdělujeme, že z rozhodnutí časově omezeného povolení dle § 31 zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů vydaném Krajskou hygienickou stanicí dne 19.1.2018, č.j. KHSLB 26683/2017,
vyplývá pro stávající zástavbu obce Paceřice nejvyšší hladina akustického tlaku v denní době
LAeq,16 h = 69 dB a v noční době LAeq,8 h = 64 dB.
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