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V Liberci 13. října 2021 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
MĚŘENÍ OVZDUŠÍ MOBILNÍMI SYSTÉMY V MIMONI 

Ve dnech 19. - 21. 10. 2021 se uskuteční ve 
městě Mimoň plošné měření znečištění 
venkovního ovzduší. Jeho cílem je zpřesnit 
existující odhady úrovně zátěže obyvatelstva a 
aktualizovat znalosti o vlivu existujících zdrojů 
znečištění ovzduší. Akci organizuje Státní 
zdravotní ústav v Praze ve spolupráci s 
Krajským úřadem Libereckého kraje, Městským 
úřadem Mimoň a Krajskou hygienickou stanicí 
Libereckého kraje.  

Základem prováděné studie je 24 hodinové 
měření kvality ovzduší na 5 místech ve městě, 
která byla zvolena tak, že výsledky bude možné 
použít i pro ostatní podobná místa v Mimoni. 
Bude tedy možno zpracovat odhad stavu v širší 
části města.   

Měření bude probíhat na následujících místech  

▪ křižovatka ulic Březinovy a Jiráskovy – ovzduší je zde ovlivněno dopravou a lokálními topeništi 

▪ Kino – nám. Československé armády 173 - dopravou významně zatížená obytná lokalita ve středu 
města – zdroje znečištění představuje doprava a lokální topeniště 

▪ MŠ a ZŠ Letná – pozaďová městská lokalita s bytovými domy, kde je ovzduší ovlivněno centrálními 
zdroji tepla  

▪ Hasičský sbor LK, Tyršovo nám. 70 – centrum města, zdroje znečištění představuje intenzivní doprava 
a lokální topeniště 

▪ lokalita Pod Ralskem – městská obytná oblast s nízkou dopravní zátěží, kde hlavním zdrojem 
znečištění jsou malé domácí zdroje – lokální topeniště 

Zpracováním získaných údajů vznikne prezentace o kvalitě venkovního ovzduší, kterou bude možné 
využít například jako podklad pro územní plánování a další strategické dokumenty zaměřené na snížení 
znečištění ovzduší.  

„Zároveň s měřením ovzduší provedeme za účelem zjištění zátěže z dopravy měření hluku. Měření 
proběhne na komunikacích v ulicích Okrouhlická a Panská. Cílem je objektivizovat stávající hlukovou 
situaci v území vzhledem k nárustu dopravy v posledních letech.  Standardní součástí tohoto měření je i 
sčítání dopravy, které bude zpřesňujícím podkladem k vyhodnocení imisní situace tam, kde doprava 
přestavuje dominantní zdroj znečištění ovzduší.“  říká Ing. Jana Loosová, Ph.D., ředitelka odboru hygieny 
obecné a komunální KHS LK.  
 
Zpracované a vyhodnocené výsledky očekáváme v prvním čtvrtletí 2022.  
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