
P E T I C E
Ministerstvu dopravy ČR
Ministerstvu zdravotnictví ČR
Ředitelství silnic a dálnic
Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Věc: Protest proti nadměrnému hlukovému zatížení v okolí pražského dálničního 
okruhu

My,  níže  podepsaní  obyvatelé  městských  částí  a  obcí,  protestujeme  proti  hlukové  zátěži
v okolí pražského dálničního okruhu, která je na hranici současně povoleného limitu.

Nesouhlasíme s tím, že petiční  stížnost na obtěžující  hluk po otevření okruhu v roce 2010
zejména  v nočních  hodinách  byla  vyřešena  změkčením  hlukového  zákona  a  bylo  tak
zabráněno  větším  investicím  do  protihlukových  opatření  srovnatelným  se  zahraničím
v EU.V současné  době  náš  zákon  dovoluje  v noci  mnohonásobně  překročit  úroveň  hluku,
kterou světová zdravotnická organizace definuje jako zdravotně bezrizikovou.

V lednu roku 2018 se pokusil tento neuspokojivý stav řešit tým senátorů, kteří podali návrh na
zrušení  jednotlivých  ustanovení  nařízení  vlády  272/2011  Sb.,  o  ochraně  zdraví  před
nepříznivými účinky hluku a vibrací k Ústavnímu soudu v Brně.

Požadujeme  monitoring  hlukové  zátěže  a  vyhodnocení  dle  nového  přísnějšího  zákona
podporovaného uvedeným návrhem senátorů (viz výše) a realizaci protihlukových opatření na
dálničním okruhu (kvalitní hlukově pohltivé protihlukové stěny, tichý asfalt, snížení rychlosti
zejména kamionové dopravy v noci).

Za petiční výbor: 
MUDr. Eva Rychlíková, Ph.D., Návětrná 1, Ústí  nad Labem, odbornice v oblasti komunální
hygieny
Ing. Eva Tylová, K Hájovně 826/35, Praha 12, zastupitelka MČ Praha 12 – kontaktní osoba za
petiční výbor (kontakt eva.tylova@ecn.cz, tel. 720538058)
Lukáš Findeis, Machuldova 578/19, Praha 12, zastupitel MČ Praha 12 

V Praze dne 31.5.2018

JMÉNO A PŘÍJMENÍ BYDLIŠTĚ PODPIS
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Podpisový arch k petici
Komplexní text této petice je uveřejněn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti
tohoto podpisového archu. Dle  § 4 zákona č.  85/1990 Sb.,  o právu petičním uvádíme,  že
podpisový arch se týká „Protest proti nadměrnému hlukovému zatížení v okolí pražského
dálničního okruhu“

Kontaktní osoba za petiční výbor: Ing. Eva Tylová, K Hájovně 826/35, Praha 12, zastupitelka 
MČ Praha 12(kontakt eva.tylova@ecn.cz, tel. 720538058)
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