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S-KHSUL 15239/2017 
 

 
 
 
Žádost o poskytnutí informace – hluková měření a následná opatření na trase Vchynice 
– Řehlovice – dálnice D8 
 

Dne 4. 4. 2017 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí 
nad Labem žádost ze dne 4. 4. 2017 o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovanou pod č. j. 
KHSUL 15239/2017, kterou žadatel požadoval poskytnutí informace - sdělit informace 
týkající se realizace hlukových měření a následných protihlukových opatření na trase 
Vchynice – Řehlovice. (Jaká budou realizována hluková měření a následná protihluková 
opatření na trase Vchynice – Řehlovice, v případě, že naměřené hodnoty nebudou splňovat 
normy. Kontaktovalo ŘSD KHS Ústí nad Labem v souvislosti se zařazením lokality Žim a 
Záhoří do protihlukových měření?, Pokud tak neučiní, kdo bude iniciátorem? Obyvatelé a 
vlastnící nemovitostí v obci Žim vzdálené od D8 vzdušnou čarou cca 1 km jsou po 
zprovoznění dálnice D8 zaskočeni nadměrným hlukem šířícím se od dálnice po jejím otevření 
v prosinci 2016. Jedná se o zejména o klesání/stoupání směrem od tunelů Radejčín  ke křížení 
u Řehlovic, viz. přiložený obrázek).  Tato žádost byla na základě výzvy ze dne 5. 4. 2017 č. j. 
KHSUL 15246/2017 doplněna přípisem ze dne 6. 4. 2017 evidovaným pod č. j. KHSUL 
15658/2017 o údaje odpovídají ustanovení § 14 odst. 2 zákona – tj. fyzická osoba uvede 
v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu pro 
doručování.  
Dne 12. 4. 2017 povinný subjekt přípisem č. j. KHSUL 16566/2017 žadateli sdělil, že v 
současné době je stavba Dálnice D8 v úseku Bílinka - Řehlovice uvedena do předčasného 
užívání s termínem do 31. 12. 2018. K datu uvedení trasy dálnice D8 do trvalého užívání bude 
ověřena měřením účinnost všech realizovaných protihlukových opatření ve vybraných 
referenčních bodech. Současně budou ověřeny veškeré předpoklady akustické studie, která 
byla aktualizovaná pro stavební řízení hlavní trasy výše uvedeného dálničního úseku, týkající 
se dodržení hygienických limitů pro hluk stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými  účinky  hluku  a  vibrací, ve znění pozdějších předpisů, ve 
vybraných referenčních bodech. Zvolené referenční body budou předem odsouhlaseny 
odbornými pracovníky Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad 
Labem. V rámci těchto měření bude prověřena i hlučnost v obci Žim a Radejčín. Veškerá 
měření hluku budou provedena až po ustálení dopravního zatížení, dle platných metodik pro 
měření dopravního hluku. 
 
 
Ústí nad Labem, 26. 4. 2017 
zapsala: JUDr. Irena Wolfová, ředitelka správního odboru  


