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Žádost o sdělení realizace opatření ke snížení hlukové zátěže    

 

 

Vážený pane generální řediteli,  

 

v návaznosti na naše společné jednání a jednání se spolkem Zdraví pro Most si Vás dovoluji 

požádat o následující: 

 

Při našem posledním společném jednání bylo z Vaší strany generálního ředitele společnosti 

konstatováno, že do provozního řádu bude doplněno stanovení hlukových limitů pro formule  

a prototypy, cestovní vozy, motocykly a generálního limitu pro všechna vozidla tak, aby tento byl 

v souladu s řády Automotoklubu ČR. Ačkoliv byla tato úprava z vaší strany deklarována jako 

provedená, v dokumentech dostupných na webových stránkách společnosti ji nelze dohledat.  

 

Stejně tak jsem nezaznamenal omezení, o které jsme hovořili zejména ve vztahu k motocyklům, ale 

i veškerým vozidlům obecně. Hovořili jsme o tom, že každý motocykl bude vybaven sériovým 

airboxem a homologovaným výfukem tak, aby se z hlediska prevence předešlo vytváření 

nadměrného hluku s tím, že každý návštěvník, jehož vozidlo nebude tyto podmínky splňovat, bude 

z areálu autodromu vykázán. Zejména toto opatření by mělo být striktně vyžadováno, kdy 

motocykly, které nedisponují výše uvedenými komponenty, jsou právě zdrojem největšího hluku,  

a proto žádám o jeho doplnění do provozního řádu a Všeobecných obchodních podmínek.  

 

Dalšími opatřeními, které byly ze strany Autodromu Most a.s. deklarovány jsou: 

 

a. Statické měření hluku na cílové čáře – zakoupení měřicího přístroje 

- deklarována instalace v březnu 2016 

b. Výstavba protihlukové zdi dle hlukové studie 

- návaznost na majitele pozemků a stavebního řízení 

c. Výsadba zeleně  

- 2016 

d. Vybudování zemního valu 

- 2017 

e. Instalace kamerového systému v místě vpouštění vozidel na závodní dráhu 

- deklarována instalace v březnu 2016 

 

Dovoluji si požádat o sdělení, zda budou veškerá vámi deklarovaná opatření realizována a to spolu 

s časovou osou realizace.  
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S ohledem na novou závodní sezonu a kalendář sportovních akcí je vhodné, aby bylo postupováno 

tak, aby došlo ke snížení hlukové zátěže na úroveň zákonných hlukových limitů a tím i lepšímu 

komfortu bydlení a vzájemného soužití občanů a Autodromu Most a.s.  

 

Věřím, že chápete důvody mé žádosti, kdy vaší reakci očekávám obratem.  

 

S pozdravem  

 

 

Mgr. Jan Paparega 

primátor 

(opatřeno elektronickým podpisem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážený pan 

Ing. Jiří Volovecký  

generální ředitel 

AUTODROM MOST a.s.  

Tvrzova 5 

434 01 Most 

 


