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S- KHSUL 18396/2014  

 
Žádost o poskytnutí informace – výjimka z hlukových limit ů pro komunikaci I.t ř. I/62 
udělenou ŘSD Chomutov  
 
Dne 12. 5. 2014  obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad 
Labem  (dále jen KHS) žádost ze dne 12. 5. 2014 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  18396/2014, kterou žadatel  požadoval zaslání kopie 
dokumentu – výjimky z hlukových limitů pro komunikaci I.tř/62 udělenou KHSUL státní 
organizací ŘSD Chomutov jejíž platnost skončila dne 31. 12. 2012 a poskytnutí informace 
v jakém „režimu“ tedy více než 16 měsíců státní organizace ŘSD provozuje komunikaci I.tř. 
I/62, když výjimka na „hluk“ skončila již 31. 12. 2012 a hlukové limity jsou dle Vašeho 
názoru stále překračovány a jaká KHSUL přijala opaření či udělila sankce, za dle vašeho 
názoru, po skončení výjimky, protiprávní provozování komunikace I.tř.I/62 státní organizací 
ŘSD Chomutov.  
Dne 29. 5. 2014 byla žadateli  poskytnuta  kopie rozhodnutí KHS ze dne 31. 7. 2009 
(evidováno pod č.j.: KHSUL 31417/2009), kterým bylo odsouhlaseno časově omezené 
povolení provozu zdroje hluku („výjimka“) pro komunikaci I. třídy č. I/62 do 31. 12. 2012 a 
zároveň mu bylo sděleno, že na uvedené komunikace se jedná se o standardní provoz 
(standardní režim), kdy KHS nemůže předjímat provozování v rozporu s platnou legislativou. 
Situace je s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD“) dlouhodobě řešena a o celé 
záležitosti se průběžně jedná. K výše uvedené „výjimce“ ze dne 31. 7. 2009 (evidováno pod 
č.j.: KHSUL 31417/2009) byla ze strany ŘSD mj. dokládána tzv. řešení staré hlukové zátěže. 
V rámci řešení „výjimek“ kterým skončila platnost, včetně komunikace č. I/62, byl dne 21.2. 
2013 dojednáván po předchozích vzájemných konzultacích v sídle KHS  další postup včetně 
doložení nových žádostí o výjimky. ŘSD má zpracované koncepty pro udělení časově 
omezeného povolení zdroje hluku („výjimky“), které krajská hygienická stanice opakovaně 
připomínkovala a požadovala jejich dopracování i na základě aktuálních zjištění. Do uvedené 
doby neobdržela KHS podnět na hluk z komunikace č. I/62 a tudíž neřešila žádná opatření ani 
sankce na předmětné komunikaci. ŘSD je tedy aktuálně součinná v řešení problematiky hluku 
a dle posledního jednání ze dne 16.4. 2014 (zápis z jednání pod č.j. KHSUL 15206/2014, 
který máte k dispozici) se ŘSD mj. zavázala provést  přímo u žadatele měření hluku s tím, že 
do 30.6. 2014 předloží KHS výsledky s cílem zjistit aktuální stav vzhledem k hygienickým 
limitům stanovených v nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací.  
Informace byla žadateli poskytnuta přípisem KHSUL 20650/2014 zaslaným na jím uvedenou 
doručovací adresu.   
 
 
Ústí nad Labem , 29. 5. 2014 
zapsala : JUDr. Irena Wolfová , náměstek ředitele pro správní činnost  


