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Obecní úřad Chodouň
Starosta obce
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Datum: 22. 04. 2022
Podnět na základě stížnosti občanů obce Chodouň na světelné znečištění z nově budované
průmyslové zóny u sjezdu z dálnice D5 u Zdic.
Vážený pane starosto,
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“), obdržela dne
08. 04. 2022 Váš podnět na rušivé světlo z nově budovaného průmyslového komplexu Průmyslový
park Zdice, hala A, na sjezdu z dálnice D5 – exit 28. Důvodem pro podání podnětu jsou četné
stížnosti občanů obce Chodouň, z lokality Na Vršku na „světelný smog“ z venkovní osvětlovací
soustavy této haly.
KHS bohužel nemá v dané problematice oporu v platné legislativě a není proto orgánem věcně
příslušným. V současné době není v ČR světelné znečištění právně ošetřené, žádný právní předpis
nestanoví, který správní orgán tento veřejný zájem chrání.
Stavba průmyslový park Zdice, hala A je v současnosti na základě Rozhodnutí MěÚ Zdice, odboru
správního, č.j.: STAV/487/2022-6 ze dne 24. 3. 2022 ve zkušebním provozu. Z komunikace
s vedoucí správního odboru Měú Zdice je KHS známo, že část venkovních svítidel areálu byla již
sklopena a správní odbor se v rámci svých kompetencí pokusí danou problematiku s investorem
v této fázi stavby řešit.
Na světelně technické vlastnosti staveb odkazuje §10 vyhlášky
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění, která je prováděcí
vyhláškou stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.
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