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Zpracovatel: Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru

Název návrhu:

Návrh Výboru pro místní části - protihluková opatření v rámci stavby Rekonstrukce žst. 
Přerov, 2. stavba 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

bere na vědomí návrh Výboru pro místní části, aby zastupitelstvo požádalo s.o. SŽDC o vybudování 
protihlukových stěn na území Přerova – Předmostí, Přerova - Popovic, Přerova - Lýsek v rámci 
stavby "Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“ a uložilo radě zajistit zpracování oponentní hlukové 
studie.

Důvodová zpráva:

Výbor pro místní části se na své 14. schůzi konané dne 28. dubna 2016 zabýval mimo jiné 
problematikou protihlukových opatření (protihlukových stěn) v rámci stavby Rekonstrukce žst. 
Přerov, 2. stavba tak, aby byla zajištěna maximální protihluková ochrana obyvatel místních částí 
Předmostí, Popovic a Lýsek. 
Výbor rovněž přijal usnesení:

Usnesení č.: VMČ/14/28/2016
Výbor pro místní části podává návrh Zastupitelstvu města Přerova požádat s.o. SŽDC o 
vybudování protihlukových stěn na území Přerova – Předmostí, Přerova - Popovic, Přerova -
Lýsek v rámci stavby Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“. 

a. žádá zastupitelstvo, aby uložilo radě zajistit zpracování oponentního posudku 
protihlukové studie.

Hlasování – pro 11 zdržel se 1
Návrh byl přijat. 
Na jednání byl přítomen také náměstek P. Košutek a vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje 
P. Gala, kteří již na jednání Rady města Přerova, konané dne 5. 5. 2016, připravili materiál v této věci. 



Rada po diskusi přijala následující usnesení:

Rada města Přerova po projednání
1. trvá na realizaci protihlukových opatření (protihlukových stěn) v rámci stavby Rekonstrukce žst. 

Přerov, 2. stavba tak, aby byla zajištěna maximální protihluková ochrana obyvatel místních částí 
Předmostí, Popovic a Lýsek,

2. ukládá náměstkovi primátora Pavlovi Košutkovi zaslat dopis podle bodu 1. zástupcům 
Ministerstva dopravy a Správy železniční dopravní cesty, s. o.,

V diskusi bylo prodebatováno také zda uložit Odboru koncepce a strategického rozvoje zajistit 
oponentní hlukovou studii, za podmínky finančního krytí. Po doplňujících informacích náměstka 
Košutka rada zpracování oponentní studie neschválila. 

V materiálu do rady bylo uvedeno rovněž stanovisko Výboru pro místní část Předmostí v tomto znění:
Výbory místních částí Předmostí a Popovice požadují, aby statutární město Přerov prostřednictvím 
příslušných odborů přijalo taková opatření, aby bylo vyloučeno, že po realizaci stavby dojde ke 
zhoršení životního prostředí, zejména z hlediska zvýšené hlukové zátěže. Např. zajištění nezávislého 
hlukového posouzení v podstatně větším rozsahu než jak bylo prezentováno, obrátit se na KHS aby ve 
svém rozhodnutí/ stanovisku, které k této stavbě bude vydávat, zohlednila všechny skutečnosti a 
odpovědně posoudila všechna rizika.

Pro úplnost jsou dále uvedeny informace z důvodové zprávy, kterou měla rada dne 5. 5 ke 
svému jednání dispozici:
Ve dnech 12.04.2016 a 13.04.2016 proběhla jednání zástupců Správy železniční dopravní cesty, s. o. 
(SŽDC) s výbory místních částí Prosenice a Dluhonice o protihlukových opatřeních souvisejících s 
modernizací železniční trati (Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba).
V zápisu Výboru místní části Předmostí je uvedeno:
"Na základě vstřícné nabídky SŽDC z 26.01.2016 o připravenosti ze strany SŽDC hledat v rámci výše 
uvedené akce taková řešení, která budou mít co nejmenší dopad na ŽP dotčených obyvatel, v našem 
případě negativní účinky hluku bylo z iniciativy náměstka primátora Pavla Košutka zajištěno toto 
jednání.
Přítomní zástupci SŽDC, projektanta a zpracovatele hlukové studie informovali přítomné o současném 
stavu příprav. V současné době se zpracovává úprava dokumentace pro územní řízení, cca do 2-3 
měsíců bude podaná žádost o změnu ÚR. Jsou zajišťována vyjádření dotčených orgánů a organizací. 
Mimo jiné je podaná žádost na KHS Olomouc.
Z provedené hlukové studie vychází, že v referenčních bodech vypočtená hluková zátěž vyhovuje 
stanoveným limitům a tudíž není nutné v rámci rekonstrukce realizovat nějaká protihluková opatření 
(např. protihluková stěna). Bylo vysvětleno, že v rámci rekonstrukce bude nahrazen stávající ocelový 
most před Lýskami novým, tichým - obdobná konstrukce jako nedávno rekonstruovaný most přes 
Bečvu, dále bude použito odpružené uložení, „tišší“ koleje apod.
Zpracovatel hlukové studie vysvětlil metodiku výpočtu. Stávající platné limity den 70 dB, noc 65 dB. 
Nejnepříznivější hodnoty v referenčním bodě 58 – 62 dB (u panelového domu roste od přízemí po 
poslední patro) – takže z pohledu výpočtu limity nejsou překročeny. Rovněž vysvětlil rozsah 
vstupních podkladů, které jsou do výpočtu zahrnuty (četnost dopravy – 90% tvoří nákladní doprava, 
stáří souprav, ve výpočtu je zohledněna stará hluková zátěž – díky tomu jsou limity oproti novému 
stavu měkčí). Další informace 1 km 3,5 m vysoké protihlukové stěny stojí cca 35 mil. Kč, případný 
pás zeleně pro snížení hluku má význam od šířky 20 m (snížení řádově o decibely).
V následné diskusi byly ze strany občanů dotazy na to jak a kdy byly měřeny vstupní údaje stávajícího 
stavu, zda bylo přihlíženo ke stáří zejména lokomotiv nákladních vlaků, které jsou podstatně starší a 
tím hlučnější. Bylo poukazováno, že zohlednění staré hlukové zátěže je zavádějící a výsledný výstup 
posouzení neodpovídá realitě.
Vzhledem k tomu, že z druhé strany Předmostí a Popovic se buduje dálnice, byl dotaz, zda při 
posouzení bylo přihlédnuto k „spolupůsobení“ obou zdrojů hluku (dálnice bude opatřena 
protihlukovou stěnou) – stavby se posuzují samostatně.
Závěr z jednání – Na základě výsledku posouzení není nutné ze strany investora realizovat 
protihluková opatření. Jediná možnost je, aby Statutární město Přerov, jako účastník územního řízení 



prostřednictvím příslušných odborů uplatnil svoji roli v oblasti ochrany obyvatel před negativními 
účinky dopravy."
Výbor pro místní části se na svém jednání 28.04.2016 touto problematikou zabýval také a podpořil 
výše uvedené požadavky místního výboru.


