ZÁKON O OCHRANĚ PŘED HLUKEM V ŽIVOTNÍM
PROSTŘEDÍ
I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět zákona
Článek 1
Tímto zákonem se upravují: subjekty ochrany životního prostředí před hlukem;
opatření a podmínky ochrany před hlukem v životním prostředí; měření hluku v životním
prostředí; přístup k informacím o hluku; dozor a další záležitosti, důležité pro ochranu
životního prostředí a zdraví lidí.
Ustanovení tohoto zákona se týkají hluku v životním prostředí, kterému jsou lidé
vystaveni zejména v aglomeracích, veřejných parcích nebo dalších tichých zónách
v obydlených částech, v tichých zónách mimo obydlené části, v blízkosti škol, nemocnic a
dalšich objektů a v zónách senzitivních na hluk.
Ustanovení tohoto zákona se neaplikují na hluk, který vzniká na pracovišti a a
pracovním prostředí, hluk, který vzniká v dopravním prostředku, hluk, který vzniká při
vojenských aktivitách na vojenských cvičištích a při aktivitách při ochraně před nepřízní
počasí, přirodními a jinými katastrofami, hluk, který vzniká při aktivitách v domácnosti nebo
hluk ze sousedící domácnosti, hluk, kterému jsou vystaveni ti, kteří ho způsobují.
Ustanovení tohoto zákona se neaplikují na ohlašování zvony nebo elektroakustickými
přístroji na náboženských objektech a z nich, a hluk ze spotřebních předmětů, které
představují kulturní předmět dle předpisů o ochraně kulturních předmětů, na hluk, který
vyvolávají domácí nebo divoká zvířata, hluk, který vzniká používáním přístrojů, vybavení a
vozidel během sportovních aktivit, hluk pocházející z objektů, ve kterých se koná
neregistrovaná činnost bez povolení příslušných orgánů.
Ustanovení tohoto zákona se neaplikují na hluk letadel v části, ve které je hluk letadel
upraven jiným zvláštním zákonem a předpisy.

Ochrana životního prostředí před hlukem
Článek 2
Ochrana životního prostředí před hlukem se zajišťuje stanovením podmínek a činěním
opatření, která jsou součástní integrálního systému ochranu životního prostředí a vztahuje se
k:
1) prostorovému, urbanistickému a akustickému plánování;
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2) ochraně před hlukem;
3) strategickému hodnocení vlivu plánů a programů, nebo hodnocení vlivu projektů na
životní prostředí, jakož i na vydávání stavebních povolení a povolení pro výrobu a
provoz zařízení, a jeho používání;
4) určování hraničních hodnot indikátorů hluku v životním prostředí;
5)
6) Akustické zónování;
7) Vytváření strategických karet hluku;
8) Vytváření akčních plánů pro ochranu před hlukem v životním prostředí;
9) Měření a hodnocení hluku v životním prostředí;
10) Hodnocení škodlivých vlivů hluku na zdraví lidí;
11) Informování veřejnosti o hluku a jeho škodlivých vlivech v životním prostředí.
Vymezení pojmů
Článek 3
Jednotlivé výrazy použité v tomto zákoně mají následující význam:
1) hluk v životním prostředí je každý nevítaný nebo škodlivý zvuk v otevřeném i uzavřeném
prostoru (dále jen: hluk), který je vysledkem lidské aktivity, včetně hluku, který emitují
dopravní prostředky, silniční, železniční a letecká doprava, jakož i hluk, který vzniká na
lokalitách, kde se provádí průmyslové aktivity v souladu s předpisy, kterými se upravuje
integrované zabránění a kontrola znečištění;
2) zdroj hluku je každý emitér nežádoucího nebo škodlivého hluku, který vzniká jako
důsledek aktivity lidí. To může být každý přístroj, pracovní prostředek, dopravní prostředek,
zařízení, technologický postup, elektroakustický přístroj. Zdroje hluku jsou rovněž movité či
nemovité objekty, které za určitých okolností generují zvuk, stejně jako otevřené i uzavřené
prostory pro sport, hru, tanec, představení, koncerty, poslouchání hudby apod., hostinská
zařízení, garáže, parkoviště atd.;
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О ЗАШТИТИ ОД БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет закона
Члан 1
Овим законом уређују се: субјекти заштите животне средине од буке; мере и
услови заштите од буке у животној средини; мерење буке у животној средини; приступ
информацијама о буци; надзор и друга питања од значаја за заштиту животне средине и
здравље људи.
Одредбе овог закона односе се на буку у животној средини којој су људи
изложени посебно у урбаним подручјима, јавним парковима или другим тихим зонама
у агломерацијама, у тихим зонама изван насеља, у близини школа, болница и других
објеката и зона осетљивих на буку.
Одредбе овог закона не примењују се на буку која настаје на радном месту и у
радној околини, буку која настаје у превозном средству, буку која потиче од војних
активности на армијским полигонима и активности на заштити од елементарних
непогода, природних и других удеса, буку од активности у домаћинству или буку из
суседног домаћинства, као и на буку којој су изложени они који је стварају.
Одредбе овог закона се не примењују на zvučno oglašavanje zvonima ili
elektroakustičkim uređajima na/iz vjerskih objekata i buku uporabnih predmeta koji
predstavljaju kulturno dobro sukladno propisima o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, на
буку коју изазивају домаће или дивље животиње, која настаје услед употребе уређаја,
опреме и возила током спортских активности, која потиче из објеката у којима се
обавља нерегистрована делатност без одобрења надлежног органа.
Одредбе овог закона се не примењују на буку ваздухоплова у делу којим је бука
од ваздухоплова уређена другим посебним законом и прописима.

Заштита животне средине од буке
Члан 2
Заштита животне средине од буке обезбеђује се утврђивањем услова и предузимањем
мера заштите које су део интегралног система заштите животне средине и односе се на:
1) просторно, урбанистичко и акустичко планирање;
2) звучну заштиту;
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3) стратешку процену утицаја планова и програма, односно процену утицаја пројеката
на животну средину, као и на издавање дозволе за изградњу и рад постројења, односно
обављање активности;
4) прописивање граничних вредности индикатора буке у животној средини;
5
6) акустичко зонирање;
7) израду стратешких карата буке;
8) израду акционих планова заштите од буке у животној средини;
9) мерење и оцену буке у животној средини;
10) процену штетних ефеката буке на здравље људи;
11) информисање јавности о буци и њеним штетним ефектима у животној средини.
Значење израза
Члан 3
Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:
1) бука у животној средини јесте сваки нежељен или штетан звук на отвореном простору и у
затвореном простору (у даљем тексту: бука), који је производ људских активности, укључујући
буку коју емитују превозна средства, друмски, железнички и ваздушни саобраћај, као и буку
која настаје на локацијама на којима се обављају индустријске активностима у складу са
прописма којима се уређује интегрисано спречавање и контрола загађивања;

2) извор буке јесте сваки емитер нежељеног или штетног звука који настаје као
последица активности људи. То може да буде сваки уређај, средство за рад, саобраћајно
средство, инсталација постројења, технолошки поступак, електроакустички уређај.
Изворима звука сматрају се покретни и непокретни објекти који под одређеним
околностима генеришу звук, а такође и отворени и затворени простори за спорт, игру,
плес, представе, концерте, слушање музике и сл. као и угоститељски објекти, гараже,
паркинг простори и др.;
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