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Zákon č. 258/2000 Sb. ochraně veřejného zdraví 
§ 77

Odst.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.

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.

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.



Zákon č. 258/2000 Sb. 
§ 30, odst. 3 

 Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k
rekreaci, lázeňské léčebně rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských
pozemků32b) a venkovních pracovišť.

 Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m před částí
jejich obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního
prostoru bytových domů, rodinných domů, staveb pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání,
staveb pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.

 Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí pobytové místnosti77) ve stavbách zařízení
pro výchovu a vzdělávání, pro zdravotní a sociální účely a ve funkčně obdobných stavbách a obytné
místnosti77) ve všech stavbách. Rekreace pro účely podle věty první zahrnuje i užívání pozemku na
základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím bytového
nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich. Co se považuje za prostor významný
z hlediska pronikání hluku, stanoví prováděcí právní předpis.
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Novela Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací

15.6.2016 vláda schválila návrh novely

Změny:

Pojem prostor významný z hlediska pronikání hluku z venkovních prostor

Prostor před výplní otvoru obvodového pláště stavby zajišťující přímé přirozené 
větrání, za níž se nachází chráněný vnitřní prostor stavby, pokud prostor nelze 
přímo větrat jinak.

Prokazatelné navýšení hluku – 2 dB

Stará hluková zátěž – formulačně upravena definice, pravidla pro aplikaci 
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Nařízení vlády k hluku
chráněná fasáda



Metodické usměrnění MZ ČR a MMR 
k aplikaci § 77 zákona č. 258/2000 Sb.

Květen 2016

§ 77, odst. 2 zákona - nevztahuje se na územní rezervu

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.

Strategické hlukové mapy – www.mzcr.cz 

Průkaz toho, že území pro bydlení není zatíženo zdrojem nadlimitního hluku – výpočet, 
měření
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http://www.mzcr.cz/Hlukove


Územně plánovací dokumentace

Koridor pozemní komunikace 

?????????????????????????????
Priority v území

Vymezení území zatíženého hlukem

Časová etapizace výstavby

Rozsáhlá bytová výstavba
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Územně plánovací dokumentace

Koridory obchvatů jsou v ZUR zaneseny na základě požadavků MD, podkladem není
hluková studie ani hlukové posouzení.

Území zatížené hlukem, vymezení ploch pro realizaci protihlukových opatření by měl
projektant stanovit a zdůvodnit jeho velikost.

Sporné plochy pro bydlení jsou hodnoceny OOVZ jako podmíněně vhodné, zůstává
beze změn.

8



Koridory obchvatných komunikací

Existují již na úrovni ZÚR při vymezování koridorů staveb dopravní infrastruktury
jednotlivých krajů/okresů podkladová data, ze kterých by návrh zanesené trasy vycházel?
Konkrétně se nám jedná o předpokládanou intenzitu a skladbu dopravy na té konkrétní
silnici, akustické posouzení s ohledem na navazující stávající i plánované obytné zóny obcí.

Na základě žádosti je ŘSD ČR schopno poskytnout informace o intenzitách dopravy
v závislosti na úrovni prověřování záměru, a to vycházející buď z podkladů
zpracovaných již ke konkrétnímu záměru, nebo z odborného odhadu vycházejícího
z dostupných dopravně inženýrských podkladů. Akustická posouzení většinou v tomto stádiu
záměru (ÚPD) ještě nejsou zpracována.
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Diskutované body

Přímá návaznost návrhové plochy pro bydlení na stávající  významné komunikace.

Přímá návaznost stávající plochy pro bydlení  na  návrhové plochy výrobních  areálů se 
zdroji hluku.

Rozsáhlejší navrhované plochy pro bydlení – nastavení priorit, etapizace výstavby, detaily 
v územní studii.
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Diskutované body

Navrhované obchvatní komunikace

variantní řešení trasy, 

šíře koridoru, 

konkrétní vedení trasy.

Území zatížené zdrojem hluku 

možnost jeho vymezení, event.

vymezení přechodového pásma směrem k plochám pro bydlení podložené konkrétním 
akustickým posouzením.

Koordinace územních plánů navazujících obcí.
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Přání

Ochrana navrhovaných ploch pro bydlení před hlukem ze stávajících významných zdrojů
hluku.

Ochrana ploch pro bydlení před hlukem z navrhovaných významných zdrojů hluku.

 X 
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