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Hluk v chráněném venkovním prostoru stavby Na Krutci 805/15, 160 00 Praha 6
Prostřednictvím vašeho úřadu Městské části Praha 6 obdržela Hygienická stanice hlavního
města Prahy (dále jen „HSHMP“) dne 18.06.2018 protokol o autorizovaném měření hluku
č. 32G2V04_2018, který byl vypracován dne 03.05.2018 Ing. Petrem Jurtinem,
AMETRIS – laboratoř faktorů prostředí. Jedná se o měření hluku ze silniční dopravy v
chráněném venkovním prostoru stavby Na Krutci 805/15, 160 00 Praha 6 (dále jen CHVPS).
Výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku v daném CHVPS byly v denní době (06:00 –
22:00 hodin) LAeq,16h = 55,5 dB a v noční době (22:00 – 06:00 hodin) LAeq,8h = 44,9 dB.
HSHMP stanovila hygienické limity (v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon
258/2000 Sb.) a dále v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen nařízení vlády), ze
silničního provozu na komunikaci Na Krutci, Praha 6 v předmětném CHVPS takto:
pro denní dobu (06:00 – 22:00 hodin) LAeq,16h = 70 dB a pro noční dobu (22:00 – 06:00 hodin)
LAeq,8h = 60 dB.
Při stanovení hygienických limitů byla použita korekce + 20 dB na tzv. „starou hlukovou zátěž“
definovanou přílohou č.3, Tabulka č.1 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Možnost použití korekce je
doložena dokumentem „Průkaz staré hlukové zátěže, komunikace Na Krutci, Praha 19, úsek
Horoměřická - Vokovická“, který byl předložen dne 02.10.2018 vlastníkem předmětné komunikace
Hlavním městem Prahu (dále jen „HMP“) a který vypracovala společnost Akustika Praha s.r.o.
Thákurova 7, 166 29 Praha 6, pod č. 435.004731.1-SHV-18 dne 14.09.2018“. Z výše uvedeného
vyplývá, že měřením hluku ze silniční dopravy Na Krutci, které je doloženo protokolem o
autorizovaném měření hluku č. 32G2V04_2018 ze dne 03.05.2018 (Ing. Petrem Jurtinem,
AMETRIS – laboratoř faktorů prostředí), nebylo zjištěno porušení povinnosti stanovené § 30
zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s nařízením vlády.
K vašemu dotazu ve věci možných variant protihlukových opatření sdělujeme, že orgánu ochrany
veřejného zdraví nepřísluší navrhovat nebo doporučovat opatření vedoucí ke snížení hlukového
zatížení v konkrétních lokalitách území hlavního města Prahy. Tato kompetence přísluší pouze
provozovateli, správci nebo vlastníkovi zdroje hluku.
Ing. Eva Moravcová
vedoucí oddělení územního plánu a hluku z dopravy
„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“
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