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V Praze 8. března 2019

Váš dopis ze dne 3. 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 3. března 2019, evidované pod ve věci dotazů:

1. Výše příspěvku ČR (potažmo MZČR), příspěvek EU (dotace ESF), jiné zdroje

financování a celková částka jednotlivých hlukových map (kolik ministerstvo zaplatilo

za zpracování - myšlen i příspěvek na zpracování pověřených či přímořízených

organizací MZČR) v rámci 1. kola (SHM 2007 - kolo 2007) a k témže mapám rovněž

dodavatele map (zpracovatele), získané výstupy (PNG, DWG, SHP apod. - jaké byly

získány a jaké jsou veřejně k dispozici) a zda je u tohoto kola SHM (kolo 2007)

interaktivní vizualizace (pokud ne, tak zjakého důvodu)

a) Hlavní pozemní komunikace

b) Hlavní železniční tratě

c) Aglomerace (Praha, Brno Ostrava)

d) Letiště Praha-Ruzyně

2. Výše příspěvku ČR (potažmo MZČR), příspěvek EU (dotace ESF), jiné zdroje

financování a celková částka jednotlivých hlukových map v rámci 2. kola (SHM 2012-

kolo 2012) a k témže mapám rovněž dodavatele map (zpracovatele), získané výstupy

(PNG, DWG, SHP apod. -jaké byly získány a jaké jsou veřejně k dispozici) a zda je u

tohoto kola SHM (kolo 2012) interaktivní vizualizace (pokud ne, tak z jakého důvodu)

a) Hlavní pozemní komunikace

b) Hlavní železniční tratě
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c) Aglomerace (Praha, Brno Ostrava, Olomouc, Plzeň, Ústí nad Labem - Teplice,

Liberec)

d) Letiště Praha-Ruzyně (letiště Václava Havla Praha)

3. Výše příspěvku ČR (potažmo MZČR), příspěvek EU (dotace ESF), jiné zdroje

financování a celková částkajednotlivých hlukových map v rámci 3. kola (SHM 2017 -

kolo 2017) a k témže mapám rovněž dodavatele map (zpracovatele), získané výstupy

(PNG, DWG, SHP apod. -jaké byly získány a jaké jsou veřejně k dispozici) a zda je u

tohoto kola SHM (kolo 2017) interaktivní

vizualizace (pokud ne, tak z jakého důvodu)

a) Hlavní pozemní komunikace

b) Hlavní železniční tratě

c) Aglomerace (Praha, Brno Ostrava, Olomouc, Plzeň, Ústí nad Labem - Teplice,

Liberec)

d) Letiště Václava Havla Praha

Vám sděluji následující:

Pořizování strategických hlukových map vychází z naplňování směrnice Evropského

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

prostředí (dále i „směrnice END"), a je tedy pro Českou republiku závazné.

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) atd.

1. kolo bylo vypracováno ve spolupráci mezi Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě

(konkrétně Národní referenční laboratoř pro GIS a Národní referenční laboratoř pro hluk

v komunálním prostředí) a společností EKOLA group, spol. s r.o., Mistrovská 558/4,

108 00 Praha zast. Ing. Liborem Ládyšem a společností Akustika Praha s. r. o., Thákurova

7, 166 29 Praha, zast. Ing. Josefem Novákem. Více informací vč. kontaktů je možno

dohledat na: http://www.mzcr.cz/hlukovemapy/.

2. kolo bylo vypracováno mezi Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě

(konkrétně Národní referenční laboratoř pro GIS a Národní referenční laboratoř

pro hluk v komunálním prostředí) a Státním zdravotním ústavem. Více informací

vč. kontaktů je možno dohledat na: http://www.mzcr.cz/hlukovemapy/ nebo

na http://www.szu.cz/strategicke-hlukove-mapy-faze-ii.

3. kolo bylo vypracováno čistě Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě (konkrétně

Národní referenční laboratoř pro GIS a Národní referenční laboratoř pro hluk

v komunálním prostředí). Více informací vč. kontaktů je možno dohledat

na http://www.mzcr.cz/hlukovemapy/.
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Dále uvádíme, že odbor ochrany veřejného zdraví je odborně technickým garantem

strategického hlukového mapování, a to zejména ve smyslu naplňování směrnice END.

Co se týče financování procesu strategického hlukového mapování, tj. jednotlivých kol,

jedná se o jednu z mnoha fiskálních položek příspěvku pro přímo řízené organizace,

v tomto případě tedy Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě a Státnímu zdravotnímu

ústavu.

Kžádosti o poskytnutí výstupů ze strategických hlukových map uvádíme, že tyto jsou

veřejně dostupné na http://www.mzcr.cz/hlukovemapy/, a to ve formě tabulek či webové

aplikace.

S pozdravem

Příloha: (1)

Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, www.mzcr.cz%


