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Vypořádání

Snižovat hluk z letadel na
regionálních letištích.
Celodenní snížení rychlosti
o 10 – 20 km/hod . Snížení
rychlosti v noci o 10 – 30
km/hod. Snížení rychlosti
pro nákladní vozidla o 10 –
30 km/hod. Následná
kontrola radary. Výměna
povrchu vozovky za
nízkohlučný. Budování
protihlukových clon, valů a
pásů zeleně. Výměna oken
za protihluková v případech
kdy nelze použít prostředky
ke snížení vnějšího hluku.
Stížnost na hluk
s Soběslavské ulici
v Táboře.

Není předmětem řešení dle směrnice EU č. 49/2002/EC (zákona č. 258/2000
Sb., a změnového zákona č. 222/2006 Sb.,).
Se zásadním snižováním rychlosti jízdy se zatím neuvažuje. V akčním plánu
jsou tato opatření jako jedna z možných popsána včetně možného akustického
efektu. Toto opatření lze selektivně použít v ojedinělých a zdůvodněných
případech.
Problematika nízkohlučných povrchů především v intravilánech sídel je velmi
složitá a doposud nebyl oficiálně podán objektivní průkaz o významném
akustickém efektu ve vztahu k investičním a provozním nákladům těchto
nízkohlučných povrchů pro nízké rychlosti v intravilánech. V případě výměny
dlažby za asfaltový povrch je tento požadavek oprávněný a akustický efekt je
jednoznačný, avšak ve sledovaných úsecích tyto povrchy nebyly zjištěny.
Všechna ostatní navržená opatření se průběžně realizují v případech
překračování platných limitů, tzn. v režimu českého právního řádu na základě
harmonogramů a výšky přidělených finančních prostředků ze státního
rozpočtu..
Tato ulice nespadá do taxativně vymezených komunikací k řešení dle
směrnice č. 49/2002/EU (zákona č. 258/2000 Sb., a změnového zákona.
č. 222/2006 Sb.,). Tato pozemní komunikace není v majetku státu, ale
Jihočeského kraje a měla by být řešena v druhé etapě směrnice EU
č. 49/2002/EC (zákon č. 258/2000 Sb.) tzn.v roce 2013.

