žáaost o informace
Hygienická stanice hl. města Prahy

Rytřská 404lt2, p. s. 203
110 00 Praha 1

-6,B.2019

Dobný den,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto Žádám o poskytnutí
nás|eduj írcíinformace

:

ByIa někdy provedena měření htuku způsobovaného vlaky (zejména při brŽdění ve
stanicích) na železničníchnádražíchv rámci h!. města Prahy? A pokud ano,

kdyasjakýmivýsledky?

Domnívám se totiž, že nesnesitelný hluk, Kený zejména staršívlakové soupravy vydávají při brŽdění (po
kterém doslova ,,anonív uších"), nemůže prospívat lidskému zdraví aje mi to jako cestujírcímu Čekajírcímu
na nástupišti velice nepřfiemné.

Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvzení předpokládané výŠeÚhrady nákladŮ,
budou-li účtovány.
Informace žádám poslrytnout v elektronické formě a zaslat do mé datové schránky. Za jejich poslqrtnutí
předem děkuji.
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V Praze dne: 13. 0B, 2019

Žádost o informace podte zákona č. 106/{999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím. ve znění
pozděiších předpisů - sdělení
Vážený pane,
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen ,,HSHMP") obdžela prostřednictvím datové schránky
Vaše podání ze dne 06. 08. 2019, ve kterém žádáte o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon č. 106/1999 Sb."),
zda byla někdy provedena měření hluku způsobovanéhovlaky (zejména při bžděníve stanicích) na
železničníchnádražíchv rámci hl. města Prahy.

K Vašemu dotazu sdělujeme, že žádnéVámi specifikované měření nemá HSHMP k dispozici. Dále
pro Vaši informaci uvádíme, že měření a posuzování hluku upravuje zákon é. 25812000 Sb, o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zákon
č, 25812000 Sb.") a nařízení vlády č. 27212011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinkyhluku a
vibrací, ve znění pozdějších předpisů, kde jsou mimo jiné definovány prostory, ve kteqých platí hygienické
limity hluku. Prostory železničníhonádražínejsou z hlediska výše uvedené |egislativy chráněným
prostorem, nevztahujíse na ně proto hygienické limity hluku.
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Hygienická šanice hl, m. hahy se sídlem v Praze? Ryiřská404/12, p. s,203,
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