
Novela zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví

(od 1. 12. 2015)
§ 77 odst. (2)

V případě, že je v platné ÚPD uveden záměr, u kterého lze důvodně 
předpokládat, že bude po uvedení do provozu zdrojem hluku nebo 

vibrací, zejména z provozu na PK nebo železničních dráhách, nelze ke 
stavbě, která by mohla být tímto hlukem či vibracemi dotčena, vydat 
kladné stanovisko orgánu veřejného zdraví, aniž by u ní byla přijata 

opatření k ochraně před hlukem a vibracemi.
Postup podle věty první se nepoužije u záměrů, jejichž součástí je veřejná 

produkce hudby.



§ 77 odst. (3)
• Stavební úřad vždy zajistí, aby záměr žadatele ke stavbě bytového domu,

rodinného domu, stavbě pro předškolní nebo školní vzdělávání, stavbě pro
zdravotní nebo sociální účely anebo k funkčně obdobné stavbě a ke stavbě
zdroje hluku byl z hlediska ochrany před hlukem posouzen příslušným
orgánem ochrany veřejného zdraví.

§ 77 odst. (4)
• Žadatel o vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo

společného souhlasu ke stavbě podle odstavce 3 do území zatíženého
zdrojem hluku předloží příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví pro
účely vydání stanoviska podle odstavce 1 měření hluku provedené podle §
32a a návrh opatření k ochraně před hlukem.

• Stejnou povinnost má žadatel, který hodlá předložit stavebnímu úřadu
návrh veřejnoprávní smlouvy a žadatel o vydání společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení ke stavbě podle odstavce 3.



§ 77 odst. (5)

• Neprovede-li stavebník dostatečná opatření k ochraně před hlukem, 
nemůže žádat, aby tato opatření provedl provozovatel, vlastník nebo 
správce zdroje hluku.

• To neplatí, dojde-li k prokazatelnému navýšení ze zdroje hluku – co se 
považuje za prokazatelné navýšení hluku, stanoví prováděcí právní 
předpis.



• Text zákona:

• § 77

• (1) Orgán ochrany veřejného zdraví je dotčeným správním úřadem při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními 
předpisy,42) které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle tohoto zákona a zvláštních právních 
předpisů včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik. Orgán ochrany veřejného zdraví vydává v těchto věcech stanovisko. Souhlas 
může orgán ochrany veřejného zdraví vázat na splnění podmínek. Stanovisko není rozhodnutím vydaným ve správním řízení.

• (2) V případě, že je v platné územně plánovací dokumentaci uveden záměr, u kterého lze důvodně předpokládat, že bude po 
uvedení do provozu zdrojem hluku nebo vibrací, zejména z provozu na pozemních komunikacích nebo železničních drahách, nelze 
ke stavbě, která by mohla být tímto hlukem či vibracemi dotčena, vydat kladné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví, aniž by 
u ní byla přijata opatření k ochraně před hlukem nebo vibracemi. Postup podle věty první se nepoužije u záměrů, jejichž součástí je 
veřejná produkce hudby.

• (3) Stavební úřad vždy zajistí, aby záměr žadatele ke stavbě bytového domu, rodinného domu, stavbě pro předškolní nebo školní 
vzdělávání, stavbě pro zdravotní nebo sociální účely anebo k funkčně obdobné stavbě a ke stavbě zdroje hluku byl z hlediska 
ochrany před hlukem posouzen příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.

• (4) Žadatel o vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo společného souhlasu ke stavbě podle odstavce 3 do území 
zatíženého zdrojem hluku předloží příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví pro účely vydání stanoviska podle odstavce 1 
měření hluku provedené podle § 32a a návrh opatření k ochraně před hlukem. Stejnou povinnost má žadatel, který hodlá předložit 
stavebnímu úřadu návrh veřejnoprávní smlouvy a žadatel o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení ke 
stavbě podle odstavce 3.

• (5) Neprovede-li stavebník dostatečná opatření k ochraně před hlukem, nemůže žádat, aby tato opatření provedl provozovatel, 
vlastník nebo správce zdroje hluku. To neplatí, dojde-li k prokazatelnému navýšení hluku ze zdroje hluku; co se považuje za 
prokazatelné navýšení hluku, stanoví prováděcí právní předpis.
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