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V Praze 7. března 2019
Váš dopis ze dne 2. března 2019

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 2. března 2019, evidované pod ve věci

chaotického chování webové aplikace hlukové mapy, proto požadujeme zaslat

elektronicky na CDROM:

1) všechny hlukové mapy pro oblast Jihomoravského kraje pro rok 2017

2) všechny hlukové mapy pro oblast Jihomoravského kraje pro rok 2012

3) všechny hlukové mapy pro oblast Jihomoravského kraje období před rokem 2012,

včetně hlukové mapy pro brněnskou aglomeraci z roku 2004

Vám sděluji následující:

Požadavky na zpracování strategických hlukových map vyházejí ze směrnice Evropského

parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku

ve venkovním prostředí. Z této směrnice mj. vyplývá, že strategické hlukové mapy

se pořizují v tzv. 5 letých kolech - 1. kolo (2003-2007), 2. kolo (2007-2012), 3. kolo

(2012-2017), a to pro hlavní silnice (více než 3 mil. průjezdů/rok), hlavní železnice

(více než 300 tis. průjezdů/rok), hl. letiště (více něž 50 tis. vzletů-přistání/rok,
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tj. Letiště Václava Havla Praha) a 7 aglomerací (Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Plzeň,

Liberec, Ústí nad Labem - Teplice).

Strategická hluková mapa obecně je grafickým znázorněním hlukových

indikátorů/ukazatelů pro celkové obtěžování hlukem (L
den

) a pro rušení spánku (L
n
)

vč. zobrazení mezní hodnoty. Avšak mezní hodnoty nejsou hygienickými limity hluku

ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky

hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré informace vč. strategických hlukových map a jednotlivých kol je možno získat

z intemetových stránek MZ (http://www.mzcr.cz/hlukovemapy/).

Dále uvádíme, že před oficiálním zveřejněním webové aplikace byla tato podrobena

testovacímu režimu z důvodu odstranění případných procesních chyb. MZ od doby

oficiálního spuštění webové aplikace neeviduje jedinou stížnost na jakékoliv její

nestandardní chování či rovnou výpadek. Lze připustit možnost delšího načítání dat zejm.

při spouštění webové aplikace, a to z důvodu přenosu velkého objemu dat mezi serverem

a koncovým uživatelem. Tyto (částečné) prodlevy však ze strany MZ nelze ovlivnit, neboť

se v drtivé většině týkají hardwarového vybavení, příp. přenosový rychlosti poskytovatele

internetu.

S pozdravem

§33,
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