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1 Základní údaje 

 

   

Název stavby Přeložka silnice I/23 Třebíč – JZ obchvat 

Místo stavby obec Třebíč 

Katastrální území 
Řípov (okres Třebíč); 769886 

Třebíč (okres Třebíč);769738 

Kraj Vysočina 

Charakter stavby trvalá novostavba – přeložka silnice 

Investor Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 

Objednatel hlukové studie JP EPROJ s.r.o., U Statku 301/1 , 736 01 Havířov 

Zpracovatel hlukové studie Akustika Bartek s.r.o., 739 11 Pstruží 324 

Zpracoval/Kontroloval Tomáš Bartek 
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2 Popis záměru 

 

 

Úkolem této hlukové studie je predikovat hlukové zatížení nejbližších chráněných venkovních 

prostor a chráněných venkovních prostor staveb při provozu záměru – jihozápadního obchvatu Třebí-

če I/23. 

Přeložka silnice I/23 je navržena jako obchvat jdoucí po jižním okraji města, na jihozápadě jím 

prochází. Z hlediska širších vztahů se jedná o obchvat vnitřní, tzn. obchvat města samotného, bez 

přímé návaznosti na přeložky silnice l/23 V jiných obcích. 

Celková délka hlavni trasy v ose je 4,146 38 km. Po započtení délek veškerých úprav napojova-

ných komunikacích a přeložek křižujících komunikací dojdeme k celkovému součtu bezmála 6,0 km 

budovaných komunikací. 

Západní napojovací bod na silnici I/23 odpovídá přibližně kilometru 93,200 provozního staničení 

silnice I/23 (Dráchov - Jindřichův Hradec - Třebíč - Brno). Úpravy a korekce stávající I/23 začínají  

v prostoru rozvodny JME Řípov. Napojení stávající silnice l/23 od Třebíče (ulice Pražská) do nově bu-

dované přeložky se nachází ve staničení 0,946 47 km. Toto napojení je řešeno úrovňovou neřízenou 

stykovou křižovatkou, která je podle potřeb intenzit dopravy důsledné stavebně uspořádána. 

Východním napojovacím bodem, tj. konečným místem řešené trasy je hranice plánované okružní 

křižovatky se silnicí druhé třídy číslo II/360 (Letohrad - Polička - Nové Město na Moravě - Třebíč - 

Jaroměřice nad Rokytnou. 

V trase se dále vyskytují další dvě křižovatky. První z nich je v místě křížení se stávající silnicí 

II/410 (Třebíč - Jemnice - Hluboká - státní hranice S Rakouskem). Tato křižovatka se nachází ve stani-

čení 1,596 08 km a je navržena jako úrovňová styková neřízená. Druhá křižovatka je opět úrovňová 

styková neřízená a kříží opět silnici II/410 ve staničení 2,408 81. Právě v úseku mezi těmito dvěma 

křižovatkami je nová trasa vedena po (zcela rekonstruované) stávající silnici II/410. 

V prostoru okolo areálu bývalé továrny BOPO bylo podmínkou navrhnout trasu silnice bez nut-

nosti demolicí. Z tohoto důvodu je v daném místě tj. ve stávající trase silnice II/410 nová komunikace 

navržena jako intravilánová s odpovídajícími návrhovými parametry. 

Navrhovaná trasa přeložky I/23 prochází územím, jehož charakter je značné rozmanitý. Jdeme-li 

směrem od západního konce přeložky (po staničení), nacházíme se zprvu v území nezastaveném. Zde 

trasa částečné kopíruje stopu stávající I/23 s mírnými korekcemi („narovnáním" trasy), kterou poslé-

ze, přibližné ve staničení 1,100 00 km opouští. Prostor, do kterého trasa v tomto úseku mírné vyboču-

je, je využíván jako zemědělská půda. V úseku těsně před vyběhnutím trasy mimo stávající I/23, tedy 
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přibližné od staničení 0,800 00 km až 1,100 00 km se nachází objekt skládky. Přes objekt skládky bude 

vedena komunikace do stávající ulice Pražská přes stávající úrovňový železniční přejezd. 

V úseku od staničení 1,100 00 km, tedy od místa, kde trasa opustí stávající l/23, až po staničení 

1,200 00 km prochází přeložka rovněž nezastavěným územím. I v tomto úseku se jedná o zeměděl-

skou půdu. Ve staničení 1,233 20 km se trasa mimoúrovňové kříží s železniční tratí č. 240 Střelice - 

Okříšky (trasa železniční trať podchází). 

Dále trasa vstupuje do území zastavěného, které opustí až po staničení 2,400 00 km, kde opět 

vybíhá do volného terénu. Tento úsek má charakter využití velmi rozmanitý. Na jeho počátku (stani-

čení 1,280 00 km) se nachází prostor zastávky Třebíč - Borovina. Je zde stávající vlečkoviště, které 

sloužilo pro přísun nákladních vlaků do nedalekých výrobních areálů a také jako stáčírna topných a 

čisticích látek. Právě část vlečkoviště se stáčecím místem bude přeložkou I/23 dotčena a tedy odstra-

něna, což však neznemožni přísun vlaků do některých funkčních provozoven, neboť' napojení areálu 

je uskutečněno výhybkou přímo z hlavní koleje bez nutnosti úvratě. 

Dále se trasa vyhýbá fotbalovému hřišti HFK Třebíč - stadion Borovina a překříží v tunelu místní 

komunikaci (ulice Řípovská). V dalším úseku projde tunelem pod tréninkovým fotbalovým hřištěm, 

které tedy bude nutno v důsledku toho odstranit a klesá dále směrem k ulici Koželužská. V prostoru 

před křižovatkou s ulicí Koželužskou prochází trasa zastavěným územím, kde je stoji prodejna BOPO a 

dočasné jednopodlažní stavby. Objekt prodejny bude zachován, zbylé stavby budou odstraněny. 

Po opětovném překříženi s ulici Řípovskou, kterou tentokráte přeruší zcela, si přeložka vynutí 

demolice jednopodlažních objektů. 

Dále se přeložka napojuje na ulici Koželužská, tj. po stávající II/410 a od staničení 1,600 00 km 

zhruba do staničení 2,400 00 km využívá s mírnými korekcemi stávající trasu. Trasa je v tomto úseku 

sevřena mezi přiléhající Iesopark (po levé straně ve svahu) a továrnu BOPO (ze strany pravé). Trasa 

přeložky částečné zasahuje do lesoparku. 

Od křižovatky s Koželužskou ulici u Janova mlýna jde trasa lesním porostem až do prostoru za-

hrádkářské kolonie. Od kolonie až k okružní křižovatce na Znojemské ulici je trasa přeložky vedena po 

zemědělsky obhospodařovaných pozemcích. 

Realizací přeložky silnice I/23 dojde k odklonění dopravy z centra města. Sníží se počet pomalu 

jedoucích vozidel, zejména nákladních, jež jsou největším zdrojem exhalací výfukových plynů, způso-

bených hnacími jednotkami těchto vozidel. Tím se zmenší dopad na obyvatele, jež jsou dopravou 

přímo dotčeni. 

Vzhledem ke kvalitnímu návrhu a souladu výškového a směrového řešení s výrazně lepšími ná-

vrhovými prvky (rychlost, kapacita), než jsou dnes na stávající komunikaci, vzroste plynulost dopravy 
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na nově přeložce, zvýší se průměrná rychlost na této komunikaci a ubude i pomalých vozidel jedou-

cích v nízkých otáčkách motoru, jež způsobují nejvyšší imise. 

 

 

3 Podklady a legislativa 

 

 

o Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů 

o Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve zně-

ní pozdějších předpisů 

o Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí ze dne 18. října 

2017 

o „Výpočet hluku z automobilové dopravy. Manuál 2011", autorizovaný ŘSD ČR 

o Technické podmínky TP189 "Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích (II. vydání)" 

(Technické podmínky MD ČR - schválené s účinností od 6. června 2012) 

o Technické podmínky TP219 "Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů automobilové do-

pravy na životní prostředí" (Technické podmínky MD ČR - schválené s účinností od 1. 1. 2010) 

o Technické podmínky TP225 "Prognóza intenzit automobilové dopravy (II. vydání)" (Technické 

podmínky MD ČR - schválené s účinností od 12. října 2012) 

o Celostátní sčítaní dopravy 2016, ŘSD 2017 

o Mapové servery Mapy.cz, Geoportal.gov.cz, Google Earth a ČÚZK 

o Projektové podklady investora 

 
 

4 Hlukové parametry 

 

Určujícím ukazatelem hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, je ekvivalentní 

hladina akustického tlaku A LAeq,T a odpovídající hladiny v kmitočtových pásmech. V denní době se 

stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nej-

hlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových 



Akustika Bartek s.r.o., poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 
hlukovestudie.eu 

 

HS Přeložka silnice I/23 Třebíč – JZ obchvat  Stránka | 7  
Akustika Bartek sro, 73911 Pstruží 324, IČ: 04402791, tel: 602 465 167, e-mail: tb@hlukovestudie.eu, www.hlukovestudie.eu 2018_01_12 

komunikací, a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A 

LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h). 

Určující ukazatele hluku jsou stanoveny dle Nařízení vlády č. 272/2011 ve znění pozdějších před-

pisů (NV č. 217/2016). Dle § 12 odst. 3 hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A,  

s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem 

základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru 

a denní a noční době, které jsou uvedeny v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro 

vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou 

hluku z dopravy na pozemních komunikacích, dráhách a z leteckého provozu, se přičte další korekce  

-5 dB.  

 
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

Stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném ven-

kovním prostoru 

Část A 

tab. 1   Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech 
staveb a v chráněném venkovním prostoru 

 
Korekce [dB] 

Druh chráněného prostoru 1) 2) 3) 4) 

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických 
zařízení včetně lázní 

-5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení 
včetně lázní 

0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný 
ostatní venkovní prostor 

0 +5 +10 +20 

  
Korekce uvedené v tabulce se nesčítají. 

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou 

hluku z dopravy na železničních dráhách, kde se použije korekce -5 dB. 

 

Pravidla použití korekce uvedené v tabulce č. 1: 

1. Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů a hluk ze železničních stanic zajišťujících vla-

kotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. 

Pro hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, které byly uvedeny do provozu 

přede dnem 1. listopadu 2011, se přičítá pro noční dobu další korekce +5 dB. 
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2. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách, silnicích III. třídy, místních komunikacích III. třídy  

a účelových komunikacích ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunika-

cích, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. 

třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na 

ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pás-

mu dráhy. 

4. Použije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zátěže. 

 

 

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro chráněný venkovní prostor staveb 

pro hluk z dopravy na silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk  

z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních ko-

munikacích. 

Den LAeq,16h = 60 dB   Noc LAeq,8h = 50 dB 

 

 

 

5 Provoz záměru, zdroje hluku, stanovení hlukové zátěže, vstupní data 

 

 

Zdrojem hluku v tomto záměru bude provoz dopravy na sledovaném obchvatu. 

Vlastní výpočty a grafické znázornění jsou zpracovány pomocí výpočetního programu HLUK+ 

verze 11.61 profi11X_uzemi (JpSoft). Algoritmus výpočtu vychází z metodických pokynů.  Výpočtové 

body v chráněném venkovním prostoru staveb (dále jen CHVPS) byly voleny 2 m před fasádou objek-

tů situovaných v předmětném území (nejbližší objekty k bydlení) ve výškách od 2 do 28 m. Izofony 

jsou zobrazeny v grafickém výstupu uvedeném v další části. Průběhy izofon byly stanoveny ve výšce 5 

m a jsou zobrazeny včetně odrazů od všech fasád. 

Jako vstupní údaje jsou použity intenzity dopravy - kapacitní posouzení dle údajů Technické 

zprávy zadavatele studie, následně byly přepočteny pro výhledový výpočtový rok 2035. 

Pro výpočet emisí z dopravy byla použita data o dopravní zátěži mezi jednotlivými uzly dopravní 

sítě, které byly definovány ve výše uvedené technické zprávě. Uzly ležící na obchvatu byly se svou 

dopravní intenzitou zahrnuty do modelových výpočtů, tzn. v křižovatce K1 ul. Pražská (K1-B), v křižo-

vatce K2 ul. Koželužská (K2-C) a v křižovatce K3 ul. Koželužská (K3-B). 
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obr. 1 Dopravní uzly, kartogram intenzity dopravy r. 2035 (OA - osobní automobily, NA - ná-
kladní automobily, TN - těžké nákladní automobily s přívěsem, návěsem) 
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6 Protihlukové stěny 

 

Pro dodržení hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro chráněný venkovní 

prostor staveb pro hluk z dopravy záměru je nutné instalovat protihlukové stěny s pohltivým povr-

chem. 

o PHS 1, levá strana, začátek staničení 1.540 km, délka 84m, kolmá výška 11m nebo nižší 

ekvivalent se šikmým zakončením 

o PHS 2, levá strana, začátek staničení  1.624 km, délka 58 m, kolmá výška 7 m 

o PHS 3, levá strana, začátek staničení  1.747 km, délka 100 m, kolmá výška 6 m 

 

7 Vymezení objektů a referenčních kontrolních bodů  

 

Dle umístění záměru byly vymezeny všechny nejbližší objekty k bydlení, škola (RKB č. 16) a polik-

linika (RKB č. 17), u kterých byly vyměřeny referenční kontrolní body (dále jen RKB) na stranách fasád 

s okny. Kontrolní body byly zvoleny v  CHVPS nejblíže situovaném vůči novému zdroji hluku –  

2 m od fasády ve výšce od 2 do 28 m (ve výšce jednotlivých podlaží) a ve vzdálenosti od osy sledova-

né komunikace. 

tab. 2 referenční kontrolní body 

RKB č. staničení cca [m] č. p. k. ú. vzdálenost [m] 

1 360 31 Řípov 53 

2 380 30 Řípov 53 

3 730 923 Řípov 247 

4 750 933 Řípov 183 

5 850 944 Řípov 176 

6 1140 18 Řípov 67 

7 1310 646 Třebíč 118 

8 1470 638 Třebíč 84 

9 1500 635 Třebíč 106 

10 1570 876 Třebíč 29 

11 1590 1070 Třebíč 61 

12 1740 909 Třebíč 33 

13 1750 910 Třebíč 36 

14 1770 911 Třebíč 39 

15 2100 710 Třebíč 106 

16 2320 700 Třebíč 114 

17 3500 1346 Třebíč 120 

18 4100 1094 Třebíč 330 
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8 Akustické výstupy 

 

tab. 3  Hodnoty dopadající ekvivalentní hladiny akustického tlaku v RKB, r. 2035 

  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T Ů 

RKB č. 
staničení 
cca [m] 

č. p. k. ú. 
 výška 

[m]  

        LAeq,T [dB]              

DEN limit rozdíl NOC limit rozdíl 

-1 360 31 Ř 
2 53 60 -7 45.6 50 -4.4 

5 55.7 60 -4.3 48.3 50 -1.7 

-2 380 30 Ř 
2 52.3 60 -7.7 44.9 50 -5.1 

5 55.7 60 -4.3 48.2 50 -1.8 

-3 70 923 

Ř
íp

o
v 

15 44.5 60 -15.5 37 50 -13 

18 46.5 60 -13.5 39.1 50 -10.9 

21 47.4 60 -12.6 40 50 -10 

24 47.6 60 -12.4 40.2 50 -9.8 

-4 750 933 

Ř
íp

o
v 

3 39.7 60 -20.3 32.3 50 -17.7 

6 42.4 60 -17.6 35 50 -15 

9 43.6 60 -16.4 36.2 50 -13.8 

12 45.4 60 -14.6 38 50 -12 

-5 850 944 

Ř
íp

o
v 

3 38.3 60 -21.7 30.9 50 -19.1 

6 40.9 60 -19.1 33.5 50 -16.5 

9 42.6 60 -17.4 35.2 50 -14.8 

12 44.6 60 -15.4 37.2 50 -12.8 

-6 1140 18 Ř 2 43.1 60 -16.9 35.6 50 -14.4 

-7 1310 646 T 
2 29.9 60 -30.1 22.4 50 -27.6 

5 35.2 60 -24.8 27.7 50 -22.3 

-8 1470 638 T 2 36.7 60 -23.3 29.3 50 -20.7 

-9 1500 635 T 2 43.5 60 -16.5 36.2 50 -13.8 

-10 1570 876 

Tř
eb

íč
 

4 44.7 60 -15.3 36.7 50 -13.3 

7 46.4 60 -13.6 38.6 50 -11.4 

10 48 60 -12 40.2 50 -9.8 

13 50.8 60 -9.2 43.2 50 -6.8 

16 53.2 60 -6.8 45.8 50 -4.2 

19 54.7 60 -5.3 47.2 50 -2.8 

22 55.4 60 -4.6 48 50 -2 

25 56 60 -4 48.6 50 -1.4 

28 56.4 60 -3.6 48.9 50 -1.1 

-11 1590 1070 

Tř
eb

íč
 3 67.8 60 7.8 60.5 50 10.5 

6 68.2 60 8.2 61 50 11 

9 68.7 60 8.7 61.5 50 11.5 

Nejistota výpočtu ± 1.5 dB 
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pokr. tab. 3  Hodnoty dopadající ekvivalentní hladiny akustického tlaku v RKB, r. 2035 

RKB č. 
staničení 
cca [m] 

č. p. k. ú.  výška  
        LAeq,T [dB]              

DEN limit rozdíl NOC limit rozdíl 

-12 1740 909 

Tř
eb

íč
 

3 42.7 60 -17.3 35 50 -15 

6 48.8 60 -11.2 41 50 -9 

9 51.7 60 -8.3 44 50 -6 

12 53.3 60 -6.7 45.6 50 -4.4 

15 54.5 60 -5.5 46.8 50 -3.2 

18 55.5 60 -4.5 47.8 50 -2.2 

-13 1750 910 

Tř
eb

íč
 

3 42 60 -18 34.4 50 -15.6 

6 46.7 60 -13.3 39.1 50 -10.9 

9 49.4 60 -10.6 41.8 50 -8.2 

12 51.3 60 -8.7 43.7 50 -6.3 

15 53 60 -7 45.4 50 -4.6 

18 54.2 60 -5.8 46.6 50 -3.4 

-14 1770 911 

Tř
eb

íč
 

3 40.6 60 -19.4 33 50 -17 

6 43.7 60 -16.3 36.1 50 -13.9 

9 47.4 60 -12.6 39.8 50 -10.2 

12 49.8 60 -10.2 42.2 50 -7.8 

15 51.6 60 -8.4 44 50 -6 

18 53.2 60 -6.8 45.6 50 -4.4 

-15 2100 710 

Tř
eb

íč
 

3 30.8 60 -29.2 23.2 50 -26.8 

6 34.8 60 -25.2 27.3 50 -22.7 

9 38.5 60 -21.5 30.9 50 -19.1 

12 43.3 60 -16.7 35.7 50 -14.3 

-16 2320 700 

Tř
eb

íč
 2 29.7 60 -30.3 22.2 50 -27.8 

5 32.8 60 -27.2 25.3 50 -24.7 

8 36.2 60 -23.8 28.6 50 -21.4 

-17 3500 1346 

Tř
eb

íč
 2 34.2 60 -25.8 26.6 50 -23.4 

5 36.9 60 -23.1 29.3 50 -20.7 

8 39.1 60 -20.9 31.4 50 -18.6 

-18 4100 1094 

Tř
eb

íč
 

3 22.4 60 -37.6 15.1 50 -34.9 

6 26.1 60 -33.9 18.9 50 -31.1 

9 29.1 60 -30.9 21.9 50 -28.1 

12 31.1 60 -28.9 24 50 -26 

Nejistota výpočtu ± 1.5 dB 

 
 
 
 
 
 



Akustika Bartek s.r.o., poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 
hlukovestudie.eu 

 

HS Přeložka silnice I/23 Třebíč – JZ obchvat  Stránka | 13  
Akustika Bartek sro, 73911 Pstruží 324, IČ: 04402791, tel: 602 465 167, e-mail: tb@hlukovestudie.eu, www.hlukovestudie.eu 2018_01_12 

9 Grafická část 

 
obr. 2 Situační umístění 
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obr. 3   Zobrazení hlukových pásem CELEK, 2035 DEN 
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obr. 4   Zobrazení hlukových pásem CELEK, 2035 DEN, 3D pohled na sever 
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obr. 5   Zobrazení hlukových pásem CELEK, 2035 NOC 
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obr. 6   Zobrazení hlukových pásem CELEK, 2035 NOC, 3D pohled na sever  
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obr. 7   Zobrazení hlukových pásem detail RKB 1-6, 2035 DEN, 3D pohled na jih 
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obr. 8   Zobrazení hlukových pásem detail RKB 7-16, 2035 DEN, 3D pohled na sever 
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obr. 9   Zobrazení hlukových pásem detail RKB 17-18, 2035 DEN, 3D pohled na sever 
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obr. 10   Zobrazení hlukových pásem detail RKB 1-6, 2035 NOC, 3D pohled na jih 
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obr. 11   Zobrazení hlukových pásem detail RKB 7-16, 2035 NOC, 3D pohled na sever 
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obr. 12   Zobrazení hlukových pásem detail RKB 17-18, 2035 NOC, 3D pohled na sever 
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10 Zhodnocení 

 

 

Hluková situace ve venkovním prostoru byla vyhodnocena modelovým výpočtem ekvivalentních 

hladin zvuku. Pro výpočet byla použita metodika výpočtů s uplatněním programu HLUK+ ve verzi 

11.61 profi11X_uzemi. 

 

V tabulce (3) uvedené hodnoty jsou dopadající ekvivalentní hladiny hluku, v grafické části jsou 

zobrazení hlukových pásem včetně odrazů od vlastních fasád.  

 

Protihluková opatření (protihlukové stěny, popis viz str. 10) modelována při průchodu zástavbou 

Borovina snižují imise hluku pod hygienické limity u vyšších panelových domů na ul. Řípovská a Spo-

jenců. 

 

K překročení hygienických limitů dojde u sledovaného domu č. p. 1070 (k. ú. Třebíč), dominant-

ním hlukem je zde imise hluku ze současné silnice II/410 (ul. Koželužská), vlivem provozu záměru 

dojde k navýšení této imise o 0.1 až 0.2 dB (v jednotlivých podlažích). Zde doporučuji instalaci oken-

ních akustických štěrbin pro zajištění větrání při zavřených oknech nebo nuceného větrání VRJ. 

 

U všech ostatních referenčních kontrolních bodů chráněných venkovních prostor staveb z výše 

uvedených výpočtů dle vstupních dat, je zřejmé, že hluková zátěž sledovaných objektů nebude vlivem 

provozu záměru překračovat v zájmovém území v CHVPS povolené hodnoty pro den LAeq,16h = 60 dB  

a pro noc LAeq,8h = 50 dB při výše uvedeném návrhu protihlukových stěn. 

 

 

 

Zpracoval: Tomáš Bartek      Ve Pstruží dne 13. 1. 2018 

 


