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S-KHSUL 37305/2017 
 

 
 
 
Žádost o poskytnutí informace –měření hluku  Lovosice – Řehlovice – dálnice D8 
 

Dne 9. 8. 2017 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí 
nad Labem žádost ze dne 9. 8. 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 37305/2017, kterou žadatel požadoval poskytnutí informace - kdy bude provedeno 
měření a kdy bude předložena závěrečná zpráva výsledků měření. Jak bude zajištěna 
nezávislost provedeného měření a jak bude zajištěno, aby se s výsledky měření 
nemanipulovalo?  K žádosti byl přiložen návrh míst měření hluku po doplnění „Dálnice D8, 
stavba 0805 Lovosice – Řehlovice“ Ekola group, spol. s r.o. ze dne 15. 6. 2017. Dne 18. 8.  
2017 povinný subjekt přípisem č. j. KHSUL 38405/2017 žadateli sdělil, že stavba dálnice D8 
- úsek Lovosice - Řehlovice je uvedena do předčasného užívání do 31. 12. 2018. K datu 
uvedení trasy dálnice D8 - úsek Lovosice-Řehlovice do trvalého užívání bude ověřena 
měřením účinnost všech realizovaných protihlukových opatření a ověřeny veškeré 
předpoklady akustické studie, která byla aktualizována pro stavební řízení 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 změn a doplňků ve vybraných referenčních bodech. Měření bude provedeno dle 
platného Metodického návodu Ministerstva zdravotnictví  pro měření a hodnocení hluku v 
mimopracovním prostředí ze dne 11. 12. 2001 č.j. HEM-300-11.12.01-34065 a bude 
provedeno akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří na základě objednávky 
provozovatele dálnice. ŘSD ČR návrh měřících míst zaslal dne 14. 8. 2017 Krajské 
hygienické stanici k posouzení. Měřící místa byla stanovena na základě terénního průzkumu a 
doplněna dle požadavků jednotlivých dotčených obcí. Projednání návrhu měřících míst s 
krajskou hygienickou stanicí proběhne začátkem měsíce září tohoto roku. 
 
 
Ústí nad Labem, 18. 8. 2017 
zapsala: JUDr. Irena Wolfová, ředitelka správního odboru  


