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Věc: Vyjádření k návrhu Akčního hlukového plánu pro Plzeňský kraj
Ve stanovené lhůtě do 4.7.2008 podávám tímto vyjádření k návrhu Akčního hlukového plánu pro Plzeňský kraj, který byl zveřejněn na webových stránkách MDČR dne 19.5.2008:
Opatření obsažená v návrhu akčního plánu jsou pouze výstavba obchvatu Klatov a přeložky silnice I/26 na Nové Hospodě v Plzni (tedy již v současné době připravované projekty), a dále výměna oken u domů v Rokycanské, Skvrňanské a Domažlické ul. v Plzni. Přínos těchto opatření považuji za nedostatečný, neboť:
výstavba nových komunikací přitáhne více automobilů (efekt indukce dopravy) - aby byla z hlediska snížení hlukové zátěže účinná, musí být doprovázena dopravními omezeními na původních dopravních trasách;
výměna oken sice může zčásti snížit hluk uvnitř budov, avšak cílem akčního plánu by mělo být i snížení venkovní hlukové zátěže, aby se ve městě dalo žít nejen za zavřeným protihlukovým oknem, ale i venku na ulici.
Zároveň nebyla vzata do úvahy celá řada dalších možných opatření ke snížení hlukové zátěže.
Požaduji proto, aby do návrhové části připravovaných opatření pro období do 31.12.2010 (tabulka 9.2) byla zahrnuta tato dopravně organizační a stavebně technická opatření:
Trvalé snížení nejvyšší povolené rychlosti o 10-20 km/h a kontrola jejího dodržování prostřednictvím pevných radarů v hlukově nadlimitních úsecích komunikací I/20, I/26, I/27, II/231, II/605 a III/18032 (s termínem do 30.6.2009).
Výměnu povrchu vozovek u těchto komunikací za nízkohlučný (do 31.12.2009 provést výměnu povrchu alespoň u jednoho z inkriminovaných úseků komunikací).
	K navrhovaným opatřením „I/26 Plzeň Nová Hospoda – přeložka“ a „I/27 Klatovy – přeložka“ zahrnout jako opatření i omezení intenzity dopravy na stávajících trasách po realizaci stavebních akcí (tj. např. snížení počtu jízdních pruhů). Tato opatření požaduji provést okamžitě po uvedení přeložek komunikací do provozu.
Dále požaduji, aby Ministerstvo dopravy vyvíjelo aktivní činnost k zavedení nízkohlučných pneumatik na trh, ke snižování objemu nákladní silniční přepravy, zejména pak v intravilánech obcí. Zároveň požaduji, aby Ministerstvo dopravy aktivně spolupracovalo s dalšími orgány veřejné správy na opatřeních ke snižování hlukové zátěže, která jsou v kompetenci těchto orgánů (např. orgány územního plánování, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo životního prostředí).
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