Nadměrný hluk – přejezd Velká Chuchle
Zvuk signálů na železničním přejezdu (akustický signál výstražníků) není dle
zákona považován za hluk a hygienické limity hluku se na tyto signály nevztahují.

§ 30 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví - Hluk a vibrace
(1) Osoba, která používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku
nebo vibrací, provozovatel letiště31, správce, popřípadě vlastník pozemní komunikace32
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258#f2068982, provozovatel, popřípadě vlastník
dráhy32a
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258#f2068984,
osoba,
která
je
pořadatelem veřejné produkce hudby a nelze-li pořadatele zjistit, pak osoba, která
k pořádání veřejné produkce hudby poskytla stavbu, a dále provozovatel provozovny a
dalších objektů, jejichž provozem vzniká hluk (dále jen "zdroje hluku nebo vibrací"), jsou
povinni technickými, organizačními a dalšími opatřeními zajistit, aby hluk nepřekračoval
hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor,
chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb a aby bylo
zabráněno nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické osoby v chráněném vnitřním prostoru
stavby. Splnění povinnosti k ochraně před hlukem z provozu na pozemních komunikacích
nebo dráhách v chráněném venkovním prostoru stavby se považuje i za splnění této
povinnosti v chráněném vnitřním prostoru stavby.
(2) Hlukem se rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož imisní hygienický
limit stanoví prováděcí právní předpis. Vibracemi se rozumí vibrace přenášené pevnými
tělesy na lidské tělo, které mohou být škodlivé pro zdraví a jejichž hygienický limit stanoví
prováděcí právní předpis. Za hluk podle věty první se nepovažuje zvuk působený
hlasovým projevem fyzické osoby, nejde-li o součást veřejné produkce hudby v budově,
hlasovým projevem zvířete, zvuk z produkce hudby provozované ve venkovním prostoru,
zvuk z akustického výstražného nebo varovného signálu souvisejícího
s bezpečnostním opatřením76 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258#f5693982,
zvuk působený přelivem povrchové vody přes vodní dílo sloužící k nakládání s vodami,
zvuk působený v přímé souvislosti s činností související se záchranou lidského života,
zdraví nebo majetku, řešením mimořádné události, přípravou jejího řešení nebo
prováděním bezpečnostní akce nebo mimořádné vojenské akce76
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258#f5693982.
Za vibrace podle věty druhé se nepovažují vibrace působené přelivem povrchové vody
přes vodní dílo sloužící k nakládání s vodami a vibrace působené v přímé souvislosti
s činností související se záchranou lidského života, zdraví nebo majetku, řešením
mimořádné události, přípravou jejího řešení nebo prováděním bezpečnostní akce nebo
mimořádné vojenské akce76 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258#f5693982.

Výklad Národní referenční laboratoře pro komunální hluk
(34) Akustický výstražný a varovný signál
Akustický signál označující počátek a popřípadě i trvání a konec nebezpečné situace,
popř. doprovázející záchranné akce, např. sirény, výstražná znamení na přejezdech,
signalizace pro chodce na přechodech, signalizace couvání nákladních vozidel, výstražné
signály vozů ambulancí, hasičského záchranného sboru, policie apod.
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