Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

US NE S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 2653
ze dne 2.12.2019
ke splnění povinnosti MHMP jako krajského úřadu pořídit akční plán snižování hluku pro územní
aglomeraci Praha
Rada hlavního města Prahy
I.

b e r e n a v ě d o mí
splnění povinnosti MHMP jako krajského úřadu uloženou v § 81c písm. c) zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, pořídit akční plán snižování hluku pro územní aglomeraci
Praha a zpřístupnit jej veřejnosti dle vyhlášky č. 315/2018 Sb., o strategickém hlukovém
mapování (příloha č. 1 důvodové zprávy)

II.

ukládá
1. MHMP - PKD MHMP, MHMP - INV MHMP, MHMP - OPP MHMP
1. seznámit se s obsahem akčního plánu, poskytnout součinnost Technické správě
komunikací hlavního města Prahy, a.s. a v souladu s jeho doporučeními se
podílet na realizaci protihlukových opatřeních
Termín: průběžně
2. MHMP - ODO MHMP
1. seznámit se s obsahem akčního plánu, v souladu s jeho doporučeními
a v souladu s Plánem udržitelné mobility Prahy a okolí, vytvořit investiční plán na
období 2020 - 2024, který zohlední realizaci nezbytných schválených opatření
navržených v rámci Akčního plánu snižování hluku aglomerace Praha 2019
Termín: 29.2.2020
2.

vyhodnotit soulad dopravních staveb, které jsou navrženy pro období
2020 - 2024 a období po roce 2024, s Plánem udržitelné mobility Prahy a okolí
Termín: 30.6.2020

3. náměstkovi primátora Ing. Adamu Scheinherrovi, MSc., Ph.D.
1. informovat SŽDC, Ředitelství silnic a dálnic, MD ČR a Letiště Václava Havla
o akčním plánu snižování hluku pro území aglomerace Praha
Termín: 31.3.2020
2.

projednat s Ředitelstvím silnic a dálnic, SŽDC a Letištěm Václava Havla realizaci
opatření na infranstruktuře v jejich správě
Termín: 31.3.2020

III.

žádá
1. Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., Technickou správu komunikací hl.m. Prahy, a.s.
1. seznámit se s obsahem akčního plánu a v souladu s jeho doporučeními
specifikovat finanční požadavky a podílet se na realizaci protihlukových opatření
dle vlastního harmonogramu
Termín: průběžně

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
primátor hl.m. Prahy

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel: náměstek primátora Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.
Tisk:
R-34790
Provede:
MHMP - PKD MHMP, MHMP - INV MHMP, MHMP - OPP MHMP, MHMP - ODO
MHMP, náměstek primátora Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.
Na vědomí: odborům MHMP

