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Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Vážení,
na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 10. června 2010, týkající se
realizace protihlukových opatření v Lidické ulici v Českých Budějovicích, Vám sdělujeme následující.
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích vydala v prosinci roku
2008 příslušným rozhodnutím časově omezené povolení provozovat silnice v majetku Jihočeského kraje jako
zdroje hluku. V rámci tohoto rozhodnutí jsou stanoveny následující podmínky vztahující se k ulici Lidická v Českých
Budějovicích:
„V souvislosti s připravovanými akcemi (realizace individuálních protihlukových opatření – IPO v ulici Lidická od
nám. Jiřího z Poděbrad na konec města a dalších protihlukových opatření) musí být zajištěno, aby součástí
dokumentací pro stavební řízení těchto akcí byly akustické studie a výsledky měření, z nichž jednoznačně vyplyne
dosah hlukových izofon, které již překračují povolené hlukové limity jak v denní, tak v noční době.“
Konkrétní realizace protihlukových opatření v ulici Lidické v Českých Budějovicích nebyla nikdy takto
konkrétně, dle nám dostupných informací, Jihočeskému kraji, jakožto vlastníku silnice III/00354, Krajskou
hygienickou stanicí Jihočeského kraje uložena. Žádost o časově omezené povolení je vždy žadatelem doložena
seznamem jmenovitých akcí, které budou průběžně realizovány v průběhu platnosti vystaveného povolení a
žadatel má mimo jiné povinnost každoročně zasílat Krajské hygienické stanici Jihočeského kraje informace o jejich
postupu. Časově omezená povolení byla na předchozí období vydána kraji též v letech 2002 a 2005.
K již provedeným protihlukovým opatřením v ulici Lidické uvádíme následující informace:
Jihočeský kraj, jakožto vlastník silnice III/00354 (silnice v ul. Lidické v Českých Budějovicích), je na základě § 30
odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, povinen technickými, organizačními a dalšími
opatřeními v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit, aby hluk z dopravy
nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor,
chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb. V případě silnice v ulici Lidické byl tento
úsek dle odborné studie zadané Jihočeským krajem (Studie určení pořadí naléhavosti investic do protihlukových
opatření v závislosti na závažnosti hlukové situace a počtu postižených obyvatel na síti silnic II. a III. třídy na území
Jihočeského kraje) vytipován jako ten, u kterého s největší pravděpodobností dochází k překročení tzv. „staré
hlukové zátěže“ a takto na něj bylo a je též pohlíženo. Ze stávající situace zástavby v tomto konkrétním případě je
zřejmé, že není technicky možné dodržet normované hodnoty hluku ve venkovním prostoru a potřebnou ochranu
před hlukem lze tedy zajistit pouze izolací objektu na normovanou hodnotu hluku ve vnitřním prostředí (pasivní
opatření) – zpravidla výměnou stávajících oken. Taková individuální protihluková opatření byla navržena a
realizována Jihočeským krajem v minulých letech na odborně stanovených objektech v ulici Lidické. Postupná
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příprava a realizace protihlukových opatření zde probíhala ve třech etapách, přičemž první příprava s vlastní
realizací v roce 2007 započala v roce 2006 a další 2 etapy, zahrnující většinu v Lidické ulici dosud realizovaných
akcí, byly připravovány a realizovány v letech 2008 a 2009. Pokud byla v tomto období u některých nemovitostí
realizována výměna oken z důvodu stavebně technického stavu samotnými jejich vlastníky, nebyly již tyto dále
řešeny krajem v rámci přípravy a realizace individuálních protihlukových opatření. Důvodem je skutečnost, že
instalace nových oken již se základní hodnotou neprůzvučnosti skel a případné další řešení meziokenních prostor
(u panelových domů), znamená pro vnitřní pobytové místnosti takový útlum hluku, že buďto jsou takto přímo
splněny limity pro vnitřní chráněný prostor budovy, nebo jsou překročení zákonných limitů tak nízká, že k jejich
řešení ze strany vlastníka komunikace bude v případě zájmu vlastníka dotčené nemovitosti přistoupeno až po
dokončení realizace více hlukově exponovaných míst v rámci kraje.
Momentálně je tedy Jihočeským krajem pohlíženo na ulici Lidickou v Českých Budějovicích co do realizace
individuálních protihlukových opatření za ukončenou akci s tím, že v tomto roce zde budou provedena zbylá
opatření ještě na třech nemovitostech, konkrétně se jedná o dům Lidická 62, Pivovarská 2 a Šumavská 9. Výčet
všech nemovitostí, na kterých byla realizována protihluková opatření v ulici Lidické je možno zjistit přímo
v podkladech odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu u M. Veleby, tlf. č. 386 720 206.

S pozdravem
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