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Věc: Žádost o realizaci protihlukových opatření na pozemní komunikace Ďáblická 

 
Dobrý den, 

 
Dne 4.4.2016 jsme obdrželi stanovisko HSHMP, ve kterém je stanovena korekce pro 

vyhodnocení měření hluku  provedené Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem ve 

dnech 4.11.-5.11.2015 na komunikaci Ďáblická,   jako „stará hluková zátěž“ + 20 dB. S touto 

korekcí jsme vyslovili zásadní nesouhlas, neboť závěr HSHMP, jako dotčeného orgánu pro 

ochranu zdraví před hlukem, nevychází z naměřených hodnot a tudíž ze znalosti skutečného 

stavu věci k roku 2001.  

Na základě těchto skutečností jsme iniciovali jednání, které proběhlo dne 29.6.2016 v 

budově Hygienické stanice  hl.m. Prahy za účasti zástupců MČ Ďáblice, MHMP, ROPID a 

HSHMP. Z jednání vyplynulo, že k odejmutí korekce pro starou hlukovou zátěž je potřeba 

prokázat zhoršení akustické situace v daném území.  

Z dat OCP MHMP z roku 2001 (příloha 1) a měření Zdravotního ústavu z roku 2015 

(viz příloha 2) můžeme vysledovat nárůst celkové denní intenzity dopravy na Ďáblické ulici o 

3355 vozidel. Jedná se tedy o dvojnásobné navýšení dopravy za sledované období. 

MČ Ďáblice si následně nechala vypracovat akustický posudek hlukové zátěže okolí 

ulice Ďáblická v letech 2000 a 2017 (viz příloha 3), který prokazuje zhoršení hlukové situace 



o +1,2 až +1,8 dB v denní i noční době. Hluk ze silniční dopravy v roce 2017 v noční době již 

překračuje hygienické limity hluku i pro „Starou hlukovou zátěž“. Ve výhledu lze očekávat, 

že hluková situace ve venkovním chráněném prostoru a venkovním chráněném prostoru 

staveb v okolí komunikace Ďáblická bude překračovat hygienické limity hluku pro starou 

hlukovou zátěž v denní i noční době.  

Pro komunikaci Ďáblická bylo 20.6.2005 vydáno časově omezené povolení překročení 

nadlimitního hluku (dále již pouze „ČOP“). ČOP bylo vydáno na základě žádosti správce 

komunikace, tj. Technické správy komunikací hl. m. Prahy, podle § 31 odst. 1 zákona č. 

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v té době platného znění pod č. j. 

UP/219/1248/1563/217.4/05 s platností do 31.12.2017. Jednou z podmínek souhlasného 

stanoviska ČOP bylo i ustanovení, že pokud hluk nebude možné v chráněném venkovním 

prostoru staveb snížit pod hygienický limit hluku, musí být navržena a realizována tzv. 

individuální protihluková opatření (IPHO) na vybraných objektech. Jelikož nová legislativa 

tato opatření neumožňuje (nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací), je nutné provádět opatření ke snížení hluku v chráněném venkovním 

prostoru staveb. Dle dřívějšího vyjádření zástupců MHMP bylo organizačním opatřením 

snížení maximálně povolené rychlosti vozidel a technickým opatřením běžná údržba vozovky. 

K tomu uvádíme, že v současné době je maximální povolená rychlost na Ďáblické ulici 

50km/h a i přes instalované úsekové měření rychlosti bývá řidiči rychlost překračována. 

 

Rádi bychom tedy požádali o realizaci účinných protihlukových opatření 

v lokalitě, v souladu s podmínkou souhlasného stanoviska ČOP. 

 

Děkujeme 

  
  
 

S pozdravem 
 
 

Ing. Mgr. Martin Tumpach 
       zástupce starosty 
     MČ Praha - Ďáblice 
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