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                            VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:                                                      V. 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády 
č.  2017/2016 Sb. 

Připomínkové 
místo 

Uplatněná připomínka Způsob vypořádání 

MHMP 
k úvodnímu ustanovení: 
v souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády na 
konci textu doplnit slova „a zákona č. 267/2015 Sb.“ 

Akceptováno – úvodní ustanovení doplněno ve 
smyslu připomínky (zákonem č. 267/2015 Sb., je 
novelizován § 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.). 

k bodu 2 (příloze č. 3 části A bodu 3): 
v souladu s dikcí zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o pozemních komunikacích“), větu „Použije se pro 
hluk z dopravy na tramvajových a trolejbusových drahách 
vedených po pozemních komunikacích I. a II. tř.“ nahradit 
větou „Použije se pro hluk z dopravy na tramvajových 
a trolejbusových drahách vedených po silnicích I. a II. 
třídy a místních komunikacích I. a II. třídy.“ 

Akceptováno -  text bodu 3 upraven podle 
připomínky v souladu s § 5 odst. 2 a § 6 odst. 2 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů. 

k bodům 4 až 6 (příloze č. 3 části A tabulce č. 2): 
- v souladu s dikcí zákona o pozemních 

komunikacích v bodě 4 slova „komunikaci I. a II. 
tř.“ nahradit slovy „silnicích I. a II. tř. a místních 
komunikacích I. a II. tř.“ a v bodě 5 slova 
„komunikace III. tř.“ nahradit slovy „silnicích III. tř. a 
místních komunikacích III. tř.“ 

- v bodě 6 slova „se ve čtvrtém řádku za slovo 
„železniční“ vkládají slova „a tramvajové““ nahradit 
slovy „ve čtvrtém řádku slova „Železniční dráhy v 
ochranném pásmu dráhy“ nahradit slovy 
„Železniční, speciální a tramvajové dráhy v 
ochranném pásmu dráhy.“ 

Akceptováno – dotčené body upraveny ve smyslu 
připomínek 
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nad rámec návrhu: 
- v § 2 písm. p) slovo „zejména“ vypustit (neboť 

výklad pojmu „stacionární zdroje hluku“ 
nepovažujeme za zcela jasný z hlediska areálů 
dráhy speciální a tramvajových vozoven, kterými 
projíždějí vlaky podle grafikonu vlakové dopravy 
nebo jízdního řádu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- v Příloze č. 2 pod tabulkou slova „+) Pro hluk z 

dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy a místních 
komunikací I. a II. třídy, kde je hluk z dopravy na 
těchto komunikacích převažující, a v ochranném 
pásmu drah se přičítá další korekce + 5 dB.“ 
nahradit slovy: „+) Pro hluk z dopravy v okolí 
dálnic, silnic I. a II. třídy a místních komunikací I. a 
II. třídy, kde je hluk z dopravy na těchto 
komunikacích převažující, v ochranném pásmu 
drah a na tramvajových a trolejbusových tratí se 
přičítá další korekce +5 dB.“ 
 
 

- v Příloze č. 3 části A pod tabulkou č. 1 ve větě 
druhé vypustit slovo „železničních“                                                                                                                                                           

Neakceptováno – k jednotlivým případům je třeba 
přistupovat individuálně 
Slovo „zejména“ nelze vypustit, protože následující 
výčet nemůže být vyčerpávající. V praxi dochází ke 
složitějším situacím, které není možné v právním 
předpise jednoznačně a vyčerpávajícím způsobem 
definovat.  Záleží na konkrétní situaci, KHS budou 
v tomto smyslu usměrněny. Např. v rámci HSHMP 
byla dosažena dohoda s DPHMP o tom, že tzv. 
objízdné koleje v rámci vozovny nebudou ve 
specifikovaných a odůvodněných případech 
posuzovány jako stacionární zdroje hluku. Tento 
závěr však nelze paušálně zevšeobecnit, záleží na 
místní situaci. 
 
 
Akceptováno – doplněn nový novelizační bod 1. 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno  
„Železniční bonus“ se na základě odborných studií 
uznává pouze z hluku na železničních drahách a 
nikoliv pro hluk z provozu tramvají a trolejbusů. Pro 
to nejsou žádné relevantní odborné podklady.     
                                                                                            

HKČR 
 
A. Zásadní konkrétní připomínky k předkládanému 

Akceptováno – upraveno                         
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materiálu 
1. Připomínka k bodu 2, k příloze č. 3 k části A 
Navrhujeme větu upravit následovně: „Použije se pro hluk 
z dopravy na tramvajových a trolejbusových drahách 
vedených po silnicích I. a II. třídy a místních 
komunikacích I. a II. třídy.“. 
Odůvodnění: 
Navrhované znění není zcela v souladu s dikcí zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, nereflektuje 
rozdělení komunikací na území měst, i když je to správně 
uvedeno pod tabulkou v příloze č. 2.  Zásadní 
připomínka 
 
2. Připomínka k bodu 4, k příloze č. 3 k části A 
tabulka č. 2 
Navrhujeme doplnění věty, a to ve znění: 
„Použije se pro hluk z dopravy na tramvajových a 
trolejbusových drahách vedených po silnicích I. a II. 
třídy a místních komunikacích I. a II. třídy.“. 
Odůvodnění: 
Navrhované znění není zcela v souladu s dikcí zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích nereflektuje 
rozdělení komunikací na území měst, i když je to správně 
uvedeno pod tabulkou v příloze č. 2. 
Zásadní připomínka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
Akceptováno – částečně upraveno:  
v druhém řádku za text „I. a II. tř.“ doplňují slova „a 
tramvajové a trolejbusové dráhy vedené po silnicích 
I. a II. tř. a místních komunikacích I. a II. tř.“. 
                 

3. Připomínka k bodu 5, k příloze č. 3 k části A 
tabulce č. 2 
Navrhujeme doplnění věty, a to ve znění: 
„Použije se pro hluk z dopravy na tramvajových a 

Akceptováno - Připomínka HKČR je chybně 
naformulovaná (uvádí komunikace I. a II. tř.), bod č. 
5 se týká komunikací III. tř. Bod byl upraven – viz 
připomínka MHMP.  
Novelizační bod č. 5 po MPŘ má č. 6. 
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trolejbusových drahách vedených po silnicích I. a II. 
třídy a místních komunikacích I. a II. třídy.“. 
Odůvodnění: 
Navrhované znění není zcela v souladu s dikcí zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, nereflektuje 
rozdělení komunikací na území měst, i když je to správně 
uvedeno pod tabulkou v příloze č. 2. 
Zásadní připomínka 

 
 

4. Připomínka k bodu 6, k příloze č. 3 k části A 
tabulce č. 2 
Navrhujeme tabulku doplnit následovně: 
„Železniční, speciální a tramvajové dráhy 
v ochranném pásmu dráhy.“ 
Odůvodnění: 
V Praze je i speciální dráha – metro. Je třeba doplnit i 
dráhu speciální.  

Zásadní připomínka 

Akceptováno, doplněno 

B.  konkrétní připomínky k platnému znění 
1. Připomínka k ustanovení § 2 písm. p) 

Navrhujeme z písm. p) vypustit slovo „zejména“. 

„p) stacionárními zdroji hluku zejména stavby, objekty, 
provozovny a areály sloužící průmyslové a zemědělské 
výrobě, obchodní a administrativní činnosti a službám, 
včetně dopravy v těchto areálech, nepohybující se stroje a 
zařízení pevně fixované na své místo nebo ty, jejichž akční 
rádius je při pracovním nasazení omezen, dále přenosné a 
převozné stroje a zařízení, které se při svém použití jako 
celek nepohybují; za stacionární zdroje hluku se pro účely 
tohoto nařízení nepovažují zdroje související s činnostmi 
spojenými s běžným užíváním bytu, bytového domu, 

 
Neakceptováno  - viz vypořádání připomínky MD: 
Připomínka HKČR je totožná s připomínkami MD 
a MHMP. V rámci vypořádávání připomínek bylo  
s připomínkovým místem dohodnuto, že uplatněná 
připomínka bude řešena následně mimo rámec 
legislativního procesu k posuzovanému návrhu na 
následných jednáních mezi MZD a MD za účasti 
přizvaných odborníků z MHMP a DPHMP. 
V návaznosti na projednání dojde k úpravě a 
doplnění metodiky tak, aby přejezdy či pojezdy 
tramvají a trolejbusů v depu či vozovnách nebyly 
součástí stacionárního hluku. 
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rodinného domu, stavby pro rodinnou rekreaci a pozemků k 
nim náležejících, s výjimkou zařízení pro větrání a vytápění,“. 

Odůvodnění: 

Není zcela jasný výklad (dotčeného písmena p) z hlediska 
areálů dep dráhy speciální a tramvajových vozoven, kterými 
projíždějí vlaky podle grafikonu vlakové dopravy nebo 
jízdního řádu, přičemž slovo „zejména“ bývá vykládáno jako 
„jakýkoli areál“. 

Zásadní připomínka 

 

2. Připomínka k Příloze 2  

Navrhujeme poslední odstavec pod tabulkou upravit 
následovně: 

„+)Pro hluk z dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy a 
místních komunikací I. a II. třídy, kde je hluk z dopravy na 
těchto komunikacích převažující, a v ochranném pásmu drah 
a pro hluk z tramvajových a trolejbusových drah se přičítá 
další korekce + 5 dB. Tato korekce se nepoužije ve vztahu ke 
chráněnému vnitřnímu prostoru staveb povolených k užívání 
k určenému účelu po dni 31. prosince 2005.“. 

Odůvodnění: 

Navržené změny v překládaném materiálu neodstraní 
znevýhodnění provozovatele nebo vlastníka tramvajové nebo 
trolejbusové dráhy řeší situaci pouze částečně, neboť 
v příloze č. 2 (vnitřní chráněný prostor) znevýhodnění tramvají 
bez ochranného pásma zůstalo stejné. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno - Vloženo jako nový novelizační bod 
č. 1 (další novelizační body jsou odpovídajícím 
způsobem přečíslovány. 
 

3. Připomínka k Příloze č. 3, k části A 

Navrhujeme v příloze č. 3 části A v druhé větě pod tabulkou 
č. 1 vypustit slovo „železničních“. 

„Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb 
přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na 

Neakceptováno - „Železniční bonus“ se na základě 
odborných studií uznává pouze z hluku na 
železničních drahách a nikoliv pro hluk z provozu 
tramvají a trolejbusů. Pro to nejsou žádné 
relevantní odborné podklady.  Konečné vyřešení 
připomínky viz výše. 
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železničních dráhách, kde se použije korekce -5 dB.“. 

Odůvodnění: 

V příloze č. 3, tabulka 1 je zvýhodněna dráha železniční 
oproti ostatním druhům drah o 5 dB. 

 

 

MŠMT 
1. K materiálu, úvodní věta: Upozorňujeme, že zákon 

č. 274/2003 Sb. nenovelizoval žádné z uvedených 
ustanovení a ve smyslu čl. 65 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády by tak neměl být v úvodní větě uváděn. 
Dále pak doporučujeme doplnit všechny právní 
předpisy, které uvedená ustanovení novelizovaly, 
tedy např. zákon č. 267/2015 Sb. 
Doporučující připomínka 

Částečně akceptováno -  ve smyslu připomínky  

2. K materiálu, čl. I bod 4. a 5.: Doporučujeme text, za 
který mají být určitá slova doplněna, lépe specifikovat, 
jelikož tento text je na předmětných místech uveden 
vícekrát. 

       Doporučující připomínka 

Akceptováno –  doplněný text specifikován 
v jednotlivých řádcích podle typu komunikací, 
k nimž jsou uvedeny hodnoty hluku 

K materiálu, čl. II: Dle našeho názoru není pádný důvod 
pro zrušení legisvakanční doby, a to zvláště s ohledem na 
skutečnost, že předkladatel tento zásah vhodně 
nezdůvodňuje. Souhlasíme s tvrzením předkladatele, že 
je třeba právní úpravu sjednotit, avšak jak vyplývá i 
z materiálu, předkladatel přistupuje k nápravě 
nedůvodného znevýhodnění (jak je uvedeno 
v Odůvodnění), až po více než 8 měsících účinnosti 
nařízení vlády č. 217/2016 Sb., které předmětnou změnu 
zavedlo. Není tedy zřejmý naléhavý obecný zájem, pro 
který by mělo být stanovení počátku nabytí účinnosti 
dnem vyhlášení. Doporučujeme proto materiál změnit tak, 

Akceptováno  – termín účinnosti posunut na 15. 
den po vyhlášení. 
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že bude stanovena klasická patnáctidenní legisvakanční 
lhůta, popř. řádně doplnit Odůvodnění. 
 Doporučující připomínka 

MZE 
1) V novelizačním bodě č. 5 nahradit doplňované slovo 

„komunikace“ slovem „komunikaci“. 
Doporučující připomínka 

Částečně akceptováno – slovo „komunikaci“ 
nahrazeno slovem „silnicích“ 

2) Dle Čl. 53 Legislativních pravidel vlády nabývá 
právní předpis účinnosti zpravidla patnáctým dnem 
po jeho vyhlášení. Stanovení počátku nabytí 
účinnosti dnem vyhlášení lze navrhnout výjimečně v 
případě, vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, který 
se musí specifikovat ve zvláštní části odůvodnění. 
Vzhledem k tomu, že naléhavý obecný zájem nebyl 
v odůvodnění nikterak specifikován, doporučujeme 
upravit Čl. II návrhu tak, aby odpovídal Čl. 53 
Legislativních pravidel vlády. 

     Doporučující připomínka 

Akceptováno – termín účinnosti posunut na 15. 
den po vyhlášení. 

MD K bodu 1 
Požadujeme novelizační bod uvést v tomto znění: 

„V příloze č. 3 části A se v textu pod tabulkou č. 1 
v bodě 2 slovo „dráhách,“ zrušuje. 
Tato připomínka souvisí (včetně odůvodnění) 
s připomínkou k bodu 2. 
Zásadní připomínka 
 

Neakceptováno – nad rámec novely 
Jedná o dílčí technickou změnu, kdy návrhem 
novely sledováno upravit situaci tak, že hygienický 
limit pro hluk z dopravy na tramvajové a 
trolejbusové dráze bude stanoven podle 
hygienického limitu stanoveného pro hluk z provozu 
na pozemních komunikacích, na kterých jsou tyto 
dráhy vedeny.   ¨ 
 Navržené navýšení hygienického limitu pro hluk 
z provozu na železniční dráze není součástí 
daného návrhu. O této změně bude podle dohody 
mezi předkladatelem a MD nad rámec dané novely 
dále  jednáno. 
  

K bodu 2 
Požadujeme novelizační bod uvést v tomto znění:  

Neakceptováno – nad rámec novely 
O návrhu této změny budou následně, mimo rámec 
projednávané novely probíhat mezi předkladatelem 
a MD další  jednání.  
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„V příloze č. 3 části A se v textu pod tabulkou č. 1 v bodě 
3 slova  
„v ochranném pásmu dráhy“ zrušují. 
Odůvodnění: 
Snahou předkladatele bylo odstranit stávající 
znevýhodnění drah vedených po pozemní komunikaci 
z hlediska hlukových limitů jednak oproti samotným 
pozemním komunikacím, a rovněž oproti dráhám,  
u nichž se zřizuje ochranné pásmo, což lze hodnotit 
jednoznačně pozitivně. Navržená úprava však přináší 
několik zásadních problémů vznikajících v důsledku 
specifik drážní dopravy oproti dopravě silniční. 
Kategorie pozemních komunikací a stanovení jejich tříd 
neodpovídá dopravní charakteristice a významu 
jednotlivých drah, které jsou po nich vedeny. Stanovení 
hygienických limitů pro hluk z dopravy na tramvajové a 
trolejbusové dráze podle hygienického limitu pro hluk 
z provozu na jednotlivých kategoriích a třídách pozemních 
komunikací, na kterých jsou tyto dráhy vedeny, by proto 
nedůvodně zvýhodňovalo, případně znevýhodňovalo 
partikulární úseky těchto drah. Je nutné, aby pro tyto 
dráhy platily vzájemné rovné podmínky.  
Zároveň je účelné brát v úvahu i další vlivy na veřejné 
zdraví, například emise znečišťujících látek v souvislosti 
s hlukovou zátěží. Proto se navrhuje všechny dráhy 
jednotně přiřadit pod pravidlo použití korekce uvedené 
pod bodem 3, které bylo dosud vyhrazeno pouze pro 
dráhy v ochranném pásmu dráhy. 
Existující „skoková“ změna (o 5 dB) hodnoty hygienického 
limitu hluku na hranici ochranného pásma dráhy (u dráhy 
celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, 
nejméně však ve vzdálenosti  

Jedná se o poměrně komplikovaný problém, který 
je třeba nejdříve řádně prodiskutovat na MZ. Není 
možné bez dalšího skokově paušálně zvýšit 
hygienický limit na všech drahách. Problém je 
možné řešit vhodnějšími způsoby, např. 
kategorizací železničních drah v analogii s existující 
kategorizací pozemních komunikací. O tomto 
způsobu řešení již byly v minulosti se SŽDC vedeny 
ze strany MZ určité diskuze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ustanovení o ochranném pásmu a odpovídajících 
zvýšených hygienických limitech hluku si 
požadovalo MD prostřednictvím tehdejšího 
drážního hygienika i přes upozornění na nefyzikální 
skokovou změnu. 
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30 m od hranic obvodu dráhy) nemá žádné fyzikální ani 
zdravotní odůvodnění. V praxi nastávají sporné případy, 
např. při posuzování chráněných objektů (staveb bydlení), 
které protíná ochranné pásmo dráhy. Mohou tak snadno 
nastat paradoxní situace, kdy se proti hluku chrání ta část 
objektu, která se nachází ve větší vzdálenosti od zdroje 
hluku (dráhy) jen proto, že je již za hranicí ochranného 
pásma dráhy. V případě nových objektů situovaných 
do sousedství drah se v případě rozdělení stavebního 
pozemku hranicí ochranného pásma dráhy často snaží 
investoři umisťovat objekt bydlení do ochranného pásma 
dráhy (tj. blíže dráhy) jen proto, aby mohl být aplikován 
mírnější limit (a tím méně nákladná nebo žádná 
protihluková opatření). Z hlediska logiky věci a zájmu na 
minimalizaci hlukové expozice (klesající s nárůstem 
vzdálenosti od zdroje hluku) je stávající stav ve vztahu 
k zájmu na ochraně veřejného zdraví převážně 
kontraproduktivní. 
Z výše uvedených důvodů se navrhuje nezohledňovat při 
stanovení hodnot hygienického limitu hluku existenci 
ochranného pásma dráhy. 
Zásadní připomínka 
K  bodům 4 a 5 
Uvedené novelizační body požadujeme bez náhrady 
vypustit  
a následující novelizační body přečíslovat. 
Tato připomínka souvisí (včetně odůvodnění) 
s připomínkou k bodu 6. 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno - viz výše 

K bodu 6 
Požadujeme novelizační bod uvést v tomto znění:  

Neakceptováno - viz výše 
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„X. V příloze č. 3 části A v tabulce č. 2 se ve čtvrtém řádku 
slova „Železniční dráhy v ochranném pásmu dráhy“ 
nahrazují slovem „Dráhy“.“ 
Současně požadujeme doplnit nový novelizační bod ve 
znění: 
„X. V příloze č. 3 části A v tabulce č. 2 se řádek pátý 
zrušuje.“ 
Odůvodnění: 
Souhlasíme s rozšířením úpravy v tabulce č. 2, která se 
používá  
v případech ukončení režimu staré hlukové zátěže, i na 
neželezniční dráhy. Nicméně, shodně s tabulkou č. 1 by 
měly být stanoveny hodnoty hygienického limitu hluku 
jednotně pro všechny druhy drah a bez ohledu 
na skutečnost, zda se pro danou dráhu v konkrétním 
případě zřizuje ochranné pásmo či nikoli, a to z totožných 
důvodů jako v případě námi navrhovaných změn 
novelizačních bodů 1 a 2.  
Zásadní připomínka 
Nad rámec navrhovaných změn 
1. Požadujeme vložit nový novelizační bod v následujícím 

znění: 
„X. V § 2 písmena n) a o) znějí: 
„n) uceleným úsekem pozemní komunikace nebo dráhy 
úsek s obdobnou roční průměrnou denní intenzitou a 
skladbou dopravy, vymezený podle jiných právních 
předpisů staničením4), a není-li takto ucelený úsek 
vymezen, považuje se za něj úsek homogenní z hlediska 
hodnocení hluku z dopravy, 
o) starou hlukovou zátěží hluk působený dopravou 
v uceleném úseku pozemní komunikace nebo dráhy, který 

Neakceptováno – nad rámec novely 
O návrhu této změny budou následně probíhat další  
jednávání viz výše. 
V návaznosti na projednání problematika bude 
upravena následně v některém odborném 
doporučení v rámci rezortu zdravotnictví. 
 
 
Problematiku je třeba řešit v rámci nového přístupu 
ke staré hlukové zátěži komplexně, nikoliv dílčí 
úpravou. Jde o komplikovaný problém, který je 
třeba důkladně prodiskutovat v rámci MZ a 
následně v rámci MPŘ. 
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existoval již před 1. lednem 2001 a jehož hodnota, 
zjištěná v referenčním kontrolním bodě v tomto uceleném 
úseku, překračovala hodnoty hygienických limitů 
stanovené k tomuto datu pro chráněný venkovní prostor a 
chráněný venkovní prostor stavby,“.“. 
Odůvodnění: 
Na základě aplikační praxe oprávněných investorů resortu 
dopravy dochází k paradoxním situacím, kdy investor má 
za povinnost přednostně navrhovat protihluková opatření 
k ochraně objektů  
k bydlení, které se nachází dále od zdroje hluku (a v roce 
2000 u nich nedošlo k překročení hygienického limitu), 
zatímco u objektů blíže ke zdroji hluku, které jsou hlukem 
více zatíženy, je vyšší hluková expozice vyhovující. Přitom 
v obou případech nedošlo oproti roku 2000 k nárůstu 
hlukové zátěže většímu než 2 dB. Stávající právní úprava 
je v rozporu s požadavky na ochranu veřejného zdraví z 
hlediska prioritní ochrany (snižování nejvyšších hodnot 
hluku).   
V každém uceleném úseku se logicky najdou body 
(reprezentované vzdálenějšími objekty s chráněnými 
venkovními prostory stavby),  
u nichž nebyl v r. 2000 limit překročen. Proto postrádá 
smysl posuzovat podmínku překročení limitu individuálně 
u všech, byť jen potenciálně dotčených, chráněných 
objektů. Překročení limitu by mělo být posuzováno z 
hlediska daného uceleného úseku (obecně tak lze rozlišit 
úseky, kde starou hlukovou zátěž nebude možné 
aplikovat, neboť ani v chráněném prostoru nejvíce 
exponovaném imisím hluku nebyla vypočtena hodnota 
hluku v r. 2000 vyšší než tehdy platné limity).  
S ohledem na výše uvedené se navrhuje upřesnit definici 
uceleného úseku pozemní komunikace nebo dráhy pro 
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posuzování staré hlukové zátěže. Zároveň se upravuje 
pořadí uvedených definic, neboť nově navrhovaná 
definice staré hlukové zátěže obsahuje slovní spojení 
„ucelený úsek pozemní komunikace nebo dráhy“ a tudíž je 
tedy toto slovní spojení třeba definovat v právním 
předpisu dříve než pojem „stará hluková zátěž“. 
Zásadní připomínka 

2. Požadujeme vložit nový novelizační bod 
v následujícím znění: 

„X. V § 2 se na konci písmene p) doplňuje slova „; za 
stacionární zdroje hluku se pro účely tohoto nařízení dále 
nepovažují depa a vozovny sloužící hromadné veřejné 
dopravě5)“. 
Poznámka pod čarou č. 5 zní: 

„5) Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a 
technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů.“.“. 
Odůvodnění: 
Areály dep a vozoven hromadné veřejné dopravy jsou 
definovány ve vyhlášce č. 177/1995 Sb. a jsou 
provozovány v rámci celkového provozu hromadné 
dopravy, která má za účel snížit individuální 
automobilovou dopravu a podporovat ekologicky šetrné 
módy dopravy. Celkově přispívají ke zlepšování prostředí 
ve městech. Areály dep a vozoven jsou nedílnou součástí 
dopravního provozu založeného na obdobném principu 
jako mobilní zdroje. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. zcela 
jasně nespecifikuje, o jaký zdroj hluku se jedná z hlediska 
areálů dep dráhy speciální a tramvajových vozoven, 
kterými projíždějí vlaky podle grafikonu vlakové dopravy 
nebo jízdního řádu. Navrhovaná změna směřuje 

Neakceptováno – nad rámec novely 
V návaznosti na následné projednání viz výše,  
dojde k úpravě a doplnění metodiky tak, aby 
přejezdy či pojezdy tramvají a trolejbusů v depu či 
vozovnách nebyly součástí stacionárního hluku. 
Ve vozovnách a depech se provádí řada dalších 
činností ve smyslu stacionárních zdrojů hluku. 
Navržená změna směřuje k upřesnění v tom 
smyslu, že vozovny a depa sloužící hromadné 
veřejné dopravě nejsou paušálně považovány za 
stacionární zdroje hluku, což odporuje skutečně 
prováděným činnostem. Situaci je třeba řešit 
individuálně podle konkrétní situace, viz výše.. 
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k upřesnění v tom smyslu, že vozovny a depa sloužící 
hromadné veřejné dopravě nejsou považovány za 
stacionární zdroje hluku. 
Zásadní připomínka 
3. Požadujeme doplnit nový novelizační bod ve znění: 
„X. V příloze č. 2 se v poznámce +) pod tabulkou slova 
„ochranném pásmu“ nahrazují slovem „okolí“.“ 
Odůvodnění: 
Z výše uvedených důvodů není žádoucí vztáhnout korekci 
pouze na ochranné pásmo drah, nýbrž na všechny dráhy 
bez rozdílu. Navrhuje se použít stejné vymezení jako u 
hluku z dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy a místních 
komunikací I. a II. třídy. 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno – nad rámec novely  
O návrhu této změny budou následně probíhat další 
jednání viz výše. 

4. Požadujeme doplnit nový novelizační bod ve znění: 
„X. V příloze č. 3 části A se ve třetím řádku textu pod 
tabulkou č. 1 slovo „železničních“ zrušuje. 
Odůvodnění: 
Stávající znění textu představuje nedůvodné 
znevýhodnění neželezničních drah. 
Zásadní připomínka 

Neakceptováno – nad rámec novely 
O návrhu této změny budou následně probíhat další 
jednání viz výše. 
„Železniční bonus“ se na základě odborných studií 
uznává pouze z hluku na železničních drahách a 
nikoliv pro hluk z provozu tramvají a trolejbusů. Pro 
to nejsou žádné relevantní odborné podklady. 

5. Požadujeme doplnit nový novelizační bod 
v následujícím znění: 
„X. V příloze č. 3 části A tabulce č. 2 třetím řádku se slova 
„komunikace III. tř.“ nahrazuje slovy „místní komunikace 
III. tř.“  
Odůvodnění: 
Podle § 2 odst. 2 ve spojení s § 4 odst. 2, § 5 odst. 2 písm. b) a c) 
a § 6 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

Akceptováno – upraveno ve smyslu připomínky  
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komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se pozemn  
komunikace člení na jednotlivé kategorie (dálnice, silnice, místn  
komunikace a účelové komunikace). V případě dálnic, silnic a 
místních komunikací se pak jednotlivé kategorie člení na třídy, a 
to podle svého dopravního významu. Označení určité třídy se 
proto musí vázat na konkrétní kategorii pozemní komunikace. 
V daném případě jde o místní komunikaci III. třídy.   
 
Zásadní připomínka  

K čl. II 
Upozorňujeme, že dle čl. 53 legislativních pravidel vlády 
lze nabytí účinnosti dnem vyhlášení právního předpisu 
navrhnout pouze výjimečně v případě, vyžaduje-li to 
naléhavý obecný zájem, který je v takovém případě nutné 
specifikovat ve zvláštní části odůvodnění. Doporučujeme 
proto doplnit odpovídajícím způsobem odůvodnění návrhu 
nebo stanovit dobu nabytí účinnosti standardním 
způsobem v souladu s požadavky čl. 53 legislativních 
pravidel vlády. 
Doporučující připomínka 

Akceptováno  – termín účinnosti posunut na 15. 
den po vyhlášení. 

MZV 
Ke zvláštní části odůvodnění - Ve zvláštní části 
odůvodnění upřesnit naléhavý obecný zájem, který 
vyžaduje Vámi navržené nabytí účinnosti dnem vyhlášení 
předloženého novelizačního předpisu. Požadavek na 
doplnění „specifikace“ naléhavého obecného zájmu 
odůvodňujícího nabytí účinnosti dnem vyhlášení vyplývá 
z čl. 53 odst. 1 legislativních pravidel vlády.  
Doporučující připomínka 

Akceptováno – termín účinnosti posunut na 15. 
den po vyhlášení. 

MPO 
Doporučujeme odůvodnit lépe datum nabytí účinnost  
nařízení vlády, neboť zákon o Sbírce zákonů předpokládá v 
§ 3 odst. 3, že datum nabytí účinnosti dnem vyhlášení lze 
výjimečně stanovit, vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem. 
Důvody pro nabytí účinnosti u nařízení vlády dnem 

Akceptováno – viz. předchozí vyjádření 
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vyhlášení, dle našeho názoru, uvedeny ve zvláštní část  
odůvodnění nejsou. 
Doporučující připomínka 

 

V Praze 26. června 2018 

Vypracoval: Milan Hlaveš, Ivo Veselý Podpis:  

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB4DHP3ML)




