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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 36615/2016
spisový znak: KHEJ 34490/2016/kakr/3

datum: 14.03.2016

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Dne 7. 3. 2016 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 6. 3. 2016, následujícího znění:
v nejbližší době budeme vyměňovat okna: je možné obdržet dotaci na odstranění hlučnosti? 1. „Akční plán protihlukových
opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Jčk.“ 2. Nebo je možné získat nějakou dotaci z jiného dotačního
programu? (IROP)
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
1) Jihočeský kraj je povinen ve smyslu ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, zajistit, jako vlastník pozemní komunikace (silnice II. a III. třídy na území kraje) technickými,
organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem, aby hluk
nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní
prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb.
Komunikace v ulici Žižkova v Českých Budějovicích není ve vlastnictví Jihočeského kraje, ale ve vlastnictví
Statutárního města České Budějovice. Pokud jsou zde překračovány limity hluku z dopravy po této komunikaci,
vztahuje se výše uvedená zákonná povinnost na tohoto vlastníka.
2) Není nám znám jakýkoliv dotační titul na realizaci individuálních protihlukových opatření (výměna stávajících oken za okna
s dostatečným útlumem hluku) a to jak pro příjemce finančních prostředků jako vlastníky nadlimitním hlukem zasažených
nemovitostí, tak i pro příjemce jako vlastníky komunikací.
S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
vedoucí Odboru kancelář hejtmana
- podepsáno elektronicky –
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