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Hygienický limit pro veřejná parkoviště – stanovisko NRL

Na základě žádosti o stanovisko, jak posuzovat veřejná parkoviště, zda na ně pohlížet jako na
stacionární zdroj hluku, či součást místní komunikace, prostudovali pracovníci NRL novou související
legislativu. Na jejím základě NRL vydává toto odborné stanovisko:
•

Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
§ 12, odst. 6) je veřejné parkoviště stavebně a provozně vymezená plocha místní
nebo účelové komunikace anebo samostatná místní nebo účelová komunikace
určená ke stání silničního motorového vozidla.

•

Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NV“), ve výkladech pojmů a veličin,
Příloha č. 1, pojem „veřejné parkoviště“ nedefinuje, a proto se přebírá z právního
předpisu č. 13/1997 Sb..

•

Z hlediska stanovení hygienického limitu je proto nutné vycházet se shora uvedených
skutečností:

1. Jedná-li se o veřejné parkoviště, které je součástí místní komunikace, musí být
hygienický limit stanoven jako pro hluk z dopravy, přičemž limit se bude
pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb stanovovat dle
Přílohy č. 6 NV. Pro stanovení korekce k základnímu limitu 40/50 dB pro noční/denní
dobu, tj. stanovení korekce dle sloupce 2) nebo 3), je nutné znát zatřídění
komunikace, ze které se na veřejné parkoviště vjíždí, popř. vyjíždí. Je-li vjezd
na parkoviště z více komunikací nebo je výjezd a vjezd z různých komunikací, bude
rozhodující komunikace vyššího významu, tj. komunikace vyšší třídy,resp. vyšší
hygienický limit.
Hygienický limit pro veřejné komunikace bude LAeq,T = 45/55 dB pro noční / denní
dobu.
Hygienický limit pro hlavní pozemní komunikace ( viz bod. 25 Přílohy č. 1 k NV)
LAeq,T = 50/60 dB pro noční/denní dobu. Přičemž tento limit je vztažen k časovému
referenčnímu intervalu 8 hodin pro noční dobu a 16 hodin pro denní dobu (viz § 12,
odst. 1 NV).
2. Jedná-li se o veřejné parkoviště, které je součástí účelové komunikace musí být
hygienický limit stanoven jako pro hluk ze stacionárních zdrojů.
Hygienický limit bude LAeq,T = 40/50 dB pro noční / denní dobu. Přičemž tento limit
je vztažen k časovému referenčnímu intervalu 1 hodina pro noční dobu a 8 hodin
pro denní dobu (viz § 12, odst. 1 NV).
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