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314

VYHLÁŠKA

ze dne 14. prosince 2018,

kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách,
jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 96 písm. a)
zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a pří-
jmení a o změně některých souvisejících zákonů:

Čl. I

Příloha č. 1 k vyhlášce Ministerstva vnitra
č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/
/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky
č. 230/2001 Sb., vyhlášky č. 499/2001 Sb., vyhlášky
č. 566/2002 Sb., vyhlášky č. 660/2004 Sb., vyhlášky
č. 539/2005 Sb., vyhlášky č. 300/2006 Sb., vyhlášky
č. 352/2006 Sb., vyhlášky č. 389/2007 Sb., vyhlášky
č. 419/2008 Sb., vyhlášky č. 445/2008 Sb., vyhlášky
č. 485/2009 Sb., vyhlášky č. 315/2010 Sb. vyhlášky
č. 417/2011 Sb., vyhlášky č. 455/2012 Sb., vyhlášky
č. 424/2013 Sb., vyhlášky č. 192/2014 Sb., vyhlášky
č. 387/2015 Sb. a vyhlášky č. 413/2016 Sb., se mění
takto:

1. V části Olomoucký kraj ve sloupci „Obec
s rozšířenou působností“ v bodě 7. „Olomouc“, ve

sloupci „Matriční úřad“ v bodě 12. „Olomouc“, ve
sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských
obvodů a vojenských újezdů správního obvodu
matričního úřadu“ se doplňují body 10. „Těšetice“
a 11. „Ústín“.

2. V části Olomoucký kraj ve sloupci „Obec
s rozšířenou působností“ v bodě 7. „Olomouc“, ve
sloupci „Matriční úřad“ se bod 14. „Těšetice“ a ve
sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských
obvodů a vojenských újezdů správního obvodu
matričního úřadu“ se body 1. „Těšetice“ a 2. „Ústín“
zrušují.

Ve sloupci „Matriční úřad“ se dosavadní body 15.
až 18. označují jako body 14. až 17.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2019.

Ministr:

Hamáček v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2018

o strategickém hlukovém mapování

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108
odst. 1 k provedení § 80 odst. 1 písm. s) zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změ-
nách některých souvisejících zákonů, ve znění zá-
kona č. 392/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona
č. 151/2011 Sb., zákona č. 223/2013 Sb., zákona
č. 267/2015 Sb. a zákona č. 202/2017 Sb.:

§ 1

Úvodní stanovení

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie1) a upravuje mezní hodnoty hluko-
vých ukazatelů, jejich výpočet pro hluk vytvářený
silniční, železniční a leteckou dopravou a hluk po-
cházející ze zařízení upravených zákonem o integro-
vané prevenci2), (dále jen „integrovaná zařízení“),
základní požadavky na obsah strategických hluko-
vých map a akčních plánů, (dále jen „strategické hlu-
kové mapování“), podrobnosti ke způsobu informo-
vání veřejnosti o strategických hlukových mapách,
o přípravě návrhů akčních plánů a účasti veřejnosti
na ní a o vypracovaných akčních plánech.

§ 2

Hlukové ukazatele a jejich mezní hodnoty

(1) Hlukovými ukazateli pro účely strategic-
kého hlukového mapování jsou hlukové ukazatele
pro den-večer-noc (Ldvn), pro den (Ld), pro večer
(Lv) a pro noc (Ln). Způsob výpočtu hlukových uka-
zatelů je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Hlukové ukazatele podle odstavce 1 odpo-
vídají ukazatelům definovaným předpisem Evropské

unie upravujícím hodnocení hluku ve venkovním
prostředí3), (dále jen „směrnice“), a to tak, že hluko-
vému ukazateli:

a) pro den-večer-noc (Ldvn) podle této vyhlášky
odpovídá ukazatel Lden podle směrnice,

b) pro den (Ld) podle této vyhlášky odpovídá uka-
zatel Lday podle směrnice,

c) pro večer (Lv) podle této vyhlášky odpovídá
ukazatel Levening podle směrnice a

d) pro noc (Ln) podle této vyhlášky odpovídá uka-
zatel Lnight podle směrnice.

(3) Hlukový ukazatel pro:

a) den-večer-noc (Ldvn) je hlukovým ukazatelem
pro celodenní obtěžování hlukem,

b) den (Ld) je hlukovým ukazatelem pro obtěžo-
vání hlukem během dne,

c) večer (Lv) je hlukovým ukazatelem pro obtěžo-
vání hlukem během večera,

d) noc (Ln) je hlukovým ukazatelem pro rušení
spánku.

(4) Pro hlukové ukazatele pro den-večer-noc
(Ldvn) a pro noc (Ln) se stanoví tyto mezní hodnoty:

a) pro silniční dopravu Ldvn se rovná 70 dB a Ln se
rovná 60 dB,

b) pro železniční dopravu Ldvn se rovná 70 dB a Ln
se rovná 65 dB,

c) pro leteckou dopravu Ldvn se rovná 60 dB a Ln
se rovná 50 dB,

d) pro integrovaná zařízení Ldvn se rovná 50 dB
a Ln se rovná 40 dB.
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1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve ven-
kovním prostředí.
Směrnice Komise (EU) 2015/996 ze dne 19. května 2015 o stanovení společných metod hodnocení hluku podle
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES.

2) Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně
některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

3) Směrnice Komise (EU) 2015/996 ze dne 19. května 2015 o stanovení společných metod hodnocení hluku podle
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES.



§ 3

Strategické hlukové mapy

(1) Strategická hluková mapa obsahuje mapo-
vou, tabulkovou a textovou část, popisující stávající
hlukovou situaci, počet osob, staveb pro bydlení,
škol a lůžkových zdravotnických zařízení vystave-
ných hodnotám hlukových ukazatelů stanoveným
v příloze č. 2 k této vyhlášce v oblasti, pro kterou
se pořizuje strategická hluková mapa.

(2) Základní požadavky na obsah strategických
hlukových map jsou upraveny v příloze č. 2 k této
vyhlášce.

§ 4

Způsob informování veřejnosti
o strategických hlukových mapách

Strategické hlukové mapy zpřístupňuje Minis-
terstvo zdravotnictví veřejnosti na svých interneto-
vých stránkách ve formě otevřených dat.

§ 5

Akční plány

Základní požadavky na obsah akčních plánů
jsou upraveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 6

Způsob informování veřejnosti
o akčních plánech

(1) Ministerstvo dopravy a krajské úřady (dále
jen „pořizovatel“) zpřístupňují návrhy akčních plánů
a již pořízené akční plány na svých internetových
stránkách.

(2) Způsob vyhodnocení podnětů a stanovisek
veřejnosti k návrhům akčních plánů pořizovatel zve-
řejní podle odstavce 1.

§ 7

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví
mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet,
základní požadavky na obsah strategických hluko-
vých map a akčních plánů a podmínky účasti veřej-
nosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapo-
vání), se zrušuje.

§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 315/2018 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 315/2018 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 315/2018 Sb.
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 315/2018 Sb.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2018 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňko-
va 4; Praha 9: DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohos-
tická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 –
vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 –
Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Ob-
jednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného
nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných
výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné
číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95
ze dne 8. 11. 1995.
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