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Váš dopis ze dne 4. března 2021

Praha 17. března 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví

dne 4. března 2021, evidované pod č. j.: ve věci hlukových

indikátorů:

1) Podle čl. 5/4 Evropské směrnice 2002/49/ES

"Členské státy sdělí nejpozději do 18. července 2005 Komisi, spolu s vysvětlivkami

o zavedení mezních hodnot, informace o všech příslušných mezních hodnotách pro

L den a L night, a případně i pro L day a L evening platných na jejich území, nebo

platnost kterých se na jejich území připravuje, a to v členění pro hluk silniční dopravy,

železniční dopravy, letecký hluk v okolí letišť a pro hluk v místech průmyslové činnosti."

Požadujeme zaslat kopii plné informace zaslané Evropské komisi, jak bylo zasláno

Evropské komisi, a to i s dodatečně zaslanými změnami, doplněními a opravami,

a to včetně všech příloh a průvodních sdělení,

2) Podle čl. 3/u předmětné směrnice

"„akustickým plánováním“ rozumí řízení postupu při vytváření budoucí akustické situace

pomocí plánovaných opatření v rámci územního plánování, inženýrských opatření

v oblasti dopravních systémů, plánování dopravy, snižování hluku ochrannými

protihlukovými opatřeními a řízením oblasti zdrojů hluku;"

a podle čl. 5/3 předmětné směrnice

"Pro akustické plánování a vymezení hlukových zón mohou členské státy používat

indikátory jiné než L den a L night."

Požadujeme zaslat dokument definující předmětné indikátory pro

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

”a ?Z a ČESKÉ REPUBLIKY

a) akustické plánování

b) vymezování hlukových zón

3) Podle čl. 3/w předmětné směrnice

"„úložištěm dat“ rozumí informační systém spravovaný Evropskou agenturou pro životní

prostředí, který obsahuje informace o hluku ve venkovním prostředí a údaje zpřístupněné

prostřednictvím vnitrostátních uzlů pro předkládání a výměnu údajů, jež jsou pod

kontrolou členských států."

Požadujeme sdělit, kde se nalézá předmětný informační systém a jak k němu lze

přistupovat,

Požadujeme také předat přístupové údaje, pokud jsou k plnému přístupu k tomuto

systému potřebné,

Vám sdělujeme následující:

Ad bod č. 1)

Korespondence mezi Ministerstvem zdravotnictví a Evropskou komisí, je již po 15 letech

skartována, a to v souladu se skartační lhůtou a skartačním znakem stanovenými Spisovým

a skartačním řádem MZ. Avšak hlukové indikátory vč. jejich mezních hodnot jsou dostupné

na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví – viz níže.

Ad bod č. 2)

Hlukové indikátory, v českém právním rámci nazvané/definované jako hlukové ukazatele,

jsou upraveny vč. jejich mezních hodnot ust. § 2 vyhlášky č. 315/2018 Sb., o strategickém

hlukovém mapování, případně jsou tyto informace veřejně dostupné na internetových

stránkách Ministerstva zdravotnictví – https://www.mzcr.cz/hlukove-indikatory/

a https://www.mzcr.cz/mezni-hodnoty-hlukovych-ukazatelu/.

Mezní hodnoty, využívané pro strategické hlukové mapy, slouží jako indikace zatížení

předmětného území hlukem. Na základě tohoto zmapování jsou vybrány tzv. hot-spots

sloužící pro akční plány, přičemž jejich navržená opatření jsou již ve vztahu k hygienickým

limitům podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky

hluku a vibrací. Více informací o akčních plánech na internetových stránkách Ministerstva

zdravotnictví – https://www.mzcr.cz/akcni-plany/.

Ad bod č. 3)

Zpracovaná data ze všech členských států Evropské unie jsou veřejně dostupná

na internetových stránkách Evropské agentury pro životní prostředí -

https://www.eea.europa.eu/themes/human/noise/noise-story-map.

S pozdravem


