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S -  KHSUL  835/2016 
 

Žádost o poskytnutí informace – měření hladiny hluku v obytném souboru Nové Klapý 
(Lovosice)  
 
Dne 11. 1. 2016 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad 
Labem (dále jen krajská hygienická stanice) žádost ze dne 10. 1. 2016 o poskytnutí informace 
na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákona) evidovanou pod č. j. KHSUL 835/2016, kterou žadatel požadoval 
poskytnutí informace - zda krajská hygienická stanice organizovala nebo je informována o 
měření hladiny hluku (akustická situaci) v obytném souboru Nové Klapý (Lovosice), pokud 
byl zjišťován stav hladiny hluku, která organizace, laboratoř prováděla, vyhodnocovala a 
zaznamenala výsledky měření, zda je krajská hygienická stanice informována o výsledcích 
naměřených hodnot a jestli je k dispozici na krajské hygienické stanici písemné vyhotovení 
hladiny hluku (akustická situaci) v obytném souboru Nové Klapý (Lovosice). Dále požadoval 
porovnání posledních hlukových (akustických) údajů zjištěných v lokalitě obytném souboru 
Nové Klapý (Lovosice) s platnými předpisy týkajících se hlukové (akustické) problematiky.  
 
Na základě jeho žádosti o poskytnutí informace dle zákona bylo žadateli dne 26. 1. 2016 
přípisem č.j. KHSUL 2867/2016 sděleno, že měření hluku bylo v obytném souboru Nové 
Klapý realizováno v roce 2007 na základě podnětu obyvatel Nového Klapý. Měření bylo 
provedeno pro dopravní hluk – komunikaci I/15 a dálnici D8. Výsledek měření prokázal 
překračování limitní hodnoty pro chráněný venkovní prostor stavby v noční době. Vzhledem 
ke skartačním lhůtám již tento spis není k dispozici. V roce 2011 byl předložen záměr na 
výstavbu rodinných domů v ulici Purkyňova, Lovosice. Požadované hlukové posouzení 
vhodnosti obytné zástavby v této lokalitě bylo doloženo v nedostatečném rozsahu s 
požadavkem na doplnění včetně měření aktuálního akustického stavu. Toto doplnění nebylo 
do dnešního dne předloženo z důvodu zjištěných nadlimitních hodnot z dopravního hluku pro 
plánovanou obytnou výstavbu, kterou tudíž nebylo možné povolit. Návrh protihlukových 
opatření nebyl předložen. Měření realizoval Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 
V rámci posuzování jednotlivých záměrů, situovaných v předmětné lokalitě byl z hlediska 
hlukové problematiky vždy hodnocen hluk ze stacionárních zdrojů i dopravní hluk, který 
opakovaně vykazuje nadlimitní hodnoty. Stará hluková zátěž není v tomto případě přiznána     
z důvodu souběhu komunikací I/15 a dálnice D8, zprovozněné po roce 2000. V rámci 
projednávání časově omezeného povolení pro provoz po komunikacích s nadlimitní hlukovou 
zátěží bylo poslední měření hluku v této lokalitě provedeno Akustickým centrem 2013, 
Bělohorská 131, Praha 6, pro dopravní intenzity roku 2013. Objednatelem bylo ŘSD ČR. 
Měření proběhlo ve dnech 15. 10. od 8:00 h - 16. 10. 2013 do 8:00 h včetně sčítání dopravy. 
Výsledky opět potvrdily nadlimitní hlukovou zátěž v denní i noční době: průměrná denní 
LAeq, 16 h (6.00 – 22.00 h) je cca 65 dB (limit 60 dB), průměrná noční LAeq, 8 h (22.00 – 
6.00 h) je cca 58 dB (limit 50 dB) dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Protokol o autorizovaném měření je k nahlédnutí na 
krajské hygienické stanici, územní pracoviště Litoměřice po předchozí telefonické domluvě. 
 
 
Ústí nad Labem, 28. 1. 2016 
zapsala: JUDr. Irena Wolfová, ředitelka správního odboru  


