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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Váš dopis ze dne 8. března 2019

Odpověď

Ministerstva

zdravotnictví

na

žádost

o

informaci

dle

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

KVaši
0

opakované

svobodném

žádosti

přístupu

o

poskytnutí

k informacím,

informace
ve

znění

dle

zákona

pozdějších

č.

106/1999

předpisů

Sb.,

(dále

jen

„zákon č. 106/1999 Sb."), doručené Ministerstvu zdravotnictví (dále jen „ministerstvo")
dne

8.

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
získány a jaké jsou

veřejně k dispozici) a zda je

interaktivní vizualizace (pokud ne,

2.

Hlavní pozemní komunikace

b)

Hlavní železniční tratě

c)

Aglomerace (Praha, Brno Ostrava)

d)

Letiště Praha-Ruzyně
ČR

u tohoto kola SHM (kolo 2007)

tak z jakého důvodu)

a)

Výše příspěvku

byly

(potažmo MZČR),

příspěvek

EU

(dotace ESF),

jiné

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

zdroje
2012-

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

c)

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

Teplice,

Liberec)
d)
3.

Letiště Praha-Ruzyně (letiště Václava Havla Praha)

Výše příspěvku

ČR

(potažmo MZČR),

příspěvek

EU

(dotace ESF), jiné

zdroje

financování a celková částka jednotlivých hlukových map v rámci 3. kola (SHM 2017 kolo 2017) ak

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:

K odborně technické tématice procesu strategického hlukového mapování jsme se Vám
vyjádřili dopisem pod

ze dne 8. března 2019, a sjeho

obsahem se ministerstvo i nadále ztotožňujeme.

Strategické hlukové

mapy jsou financovány z příspěvku Zdravotního

ústavu se

sídlem

v Ostravě, příp. Státního zdravotního ústavu.

V příloze výše

uvedeného

dopisu ze

dne 8. března

2019 jsme Vám

zaslali finanční

rozklíčování pro jednotlivá kola strategického hlukového mapování, tedy informace které
má ministerstvo k dispozici. Vytváření nových informací, resp. metadat není dle § 2 odst. 4
a § 4a odst. 1 zákona č. 106/1999 sb. principem poskytování informací.

S pozdravem
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