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Rekapitulace Vašeho dotazu 

Na pozemku nedaleko Vašeho domu je provozována střelnice, která je zdrojem hluku. Hluk Vás 

obtěžuje, a proto jste se obrátila na krajskou hygienickou stanici. 

Ptáte se nás: 

1. Jak se bránit před hlukem? 

2. Jsou chybějící podmínky ohledně hluku v kolaudačním rozhodnutí problém? 

Naše doporučení 

1. Doporučujeme zkontrolovat, zda střelnice splňuje podmínky uvedené v zákoně 

č. 119/2002 Sb., o zbraních. 

2. Dále doporučujeme vyčkat na další postup ze strany krajské hygienické stanice, případně podat 

sousedskou žalobu. 

 

Podrobný právní rozbor najdete na straně 3 tohoto dokumentu. 

 

Užitečné odkazy  

Poradna Frank Bold průběžně zpracovává shrnující právní manuály. Pro lepší pochopení problému a 

řešení Vašeho případu Vám doporučujeme k bližšímu pročtení následující manuály, na které dále 

v textu odkazujeme: 

Kompletní manuál občana obtěžovaného hlukem. Dostupné z: 

https://frankbold.org/poradna/kategorie/hluk/rada/kompletni-manual-obcana-obtezovaneho-

hlukem 

 

 

  

https://frankbold.org/poradna/kategorie/hluk/rada/kompletni-manual-obcana-obtezovaneho-hlukem
https://frankbold.org/poradna/kategorie/hluk/rada/kompletni-manual-obcana-obtezovaneho-hlukem
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Podrobný právní rozbor 

Obrana před hlukem z nedaleké střelnice je možná dvěma způsoby – je možné zkontrolovat, zda je 

střelnice provozována v souladu se zákonem č. 119/2002 Sb., o zbraních, nebo obecnými prostředky 

pro ochranu před nadměrným hlukem. 

Provozování střelnice je upraveno v § 52 až § 55 zákona o zbraních. Podle § 52 odst. 4 zákona o zbraních 

je žadatel povinen k žádosti o povolení k provozování střelnice je připojit: 

a) listinu prokazující oprávnění užívat nemovitost jako střelnici, 

b) provozní řád střelnice ověřený znalcem v oboru balistiky, obsahující zejména situační 

nákres střelnice s vyznačením prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě, a vzor 

označení správce střelnice s uvedením funkce, jména a příjmení, 

c) výpis z obchodního rejstříku, je-li žadatel v něm zapsán, 

d) souhlas vlastníka nebo nájemce pozemku nebo střelnice s provozováním střelnice; je-li 

zřízení střelnice požadováno na honebním pozemku, též souhlas uživatele honitby. 

V případě, že střelnice podmínky nesplňuje, bylo by možné její činnost zastavit. Ve Vašem případě 

střelnice podmínky pravděpodobně splňuje, přesto stojí za to tuto skutečnost ověřit. 

Za listinu prokazující oprávnění užívat nemovitost jako střelnici je nutné považovat příslušná 

rozhodnutí stavebního úřadu, především kolaudační rozhodnutí. Z hlediska zákona o zbraních je 

podstatná jeho existence, nikoliv proces jeho vydání a jeho zákonnost. Tyto otázky jsou sice podstatné 

z hlediska stavebního zákona účinného v době, kdy řízení probíhalo, v tomto případě však vzhledem 

k času, který od vydání uplynul, nezákonnost rozhodnutí (tzn. například chybějící hluková studie a na 

ní navazující podmínky týkající se ochrany před hlukem) však v současnosti již není možné nijak 

napadnout. Nehledě na to, zda se stavební úřad hlukem zabývat měl, či nikoliv, nezákonnost 

kolaudačního rozhodnutí po tak dlouhé době není možné jakkoliv napadnout. 

Pokud je střelnice provozována v souladu se zákonem o zbraních, nezbývá než se zabývat přímo 

nadměrným hlukem. Tato problematika je upravena především v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví. Podle § 30 odst. 3 tohoto zákona se chráněným venkovním prostorem staveb rozumí 

prostor do vzdálenosti 2 m před částí jejich obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluku 

zvenčí do chráněného vnitřního prostoru bytových domů, rodinných domů, staveb pro předškolní a 

školní výchovu a vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.  

Prostor před Vaším rodinným domem je tedy chráněným venkovním prostorem ve smyslu citovaného 

ustanovení, a proto v něm musí být dodrženy hygienické limity hluku. 

Hlukové limity jsou uvedeny v § 12 nařízení č. 272/2011 Sb. a jeho přílohách, přičemž základní limity 

hluku jsou u rodinných domů stanoveny na 50 dB v denní a 40 dB v noční době.  Hluk ze střelnice pak 

podle našeho názoru lze považovat za hluk ve smyslu § 30 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví, 

proto dodržování limitů hluku spadá do kompetence krajských hygienických stanic. Proto je rozumné, 

že jste se obrátila právě na krajskou hygienickou stanici. V případě, že hluk překračuje hygienické limity, 

měla by hygienická stanice zasáhnout a vymáhat na původci hluku snížení hlukové zátěže na únosnou 

míru (pokud není vydána výjimka). 

Dosažení přijatelné úrovně hluku se lze domáhat také civilní, tzv. sousedskou žalobou proti původci 

zdroje hluku. Dle § 1013 občanského zákoníku se vlastník musí zdržet všeho, co působí, že odpad, voda, 

kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného 

vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku. 

V případě střelnice však stojí za zmínku také odst. 2, který stanovuje, že jsou-li imise důsledkem provozu 

závodu nebo podobného zařízení, který byl úředně schválen, má soused právo jen na náhrady újmy 

v penězích, i když byla újma způsobena okolnostmi, k nimž se při úředním projednávání nepřihlédlo. To 
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neplatí, pokud se při provádění provozu překračuje rozsah, v jakém byl úředně schválen. Je tedy otázka, 

zda by střelnice nebyla posuzována podle odst. 2. V takovém případě by bylo možné požadovat pouze 

náhradu újmy v penězích. Je tedy možné zkontrolovat, zda střelnice splňuje náležitosti potřebné 

k jejímu provozování v souladu se zákonem o zbraních. Druhou možností, kterou jste již částečně 

využila, je obecná obrana před hlukem – lze se obrátit na krajskou hygienickou stanici, případně podat 

sousedskou žalobu.  

 

Zpracováno ke dni 25. 6. 2019. 

 

Právní poradna Frank Bold radí v případech, kdy je dotčen veřejný zájem, a to zejména v otázkách 

životního prostředí, boje proti korupci a nezákonného postupu úředníků.  

Podrobnější informace o tom, jak poradna funguje, si můžete přečíst ZDE. 

 

Podpořte svým darem Poradnu 

Práce našich právních poradců je možná i díky Vaší podpoře. Pomozte svým finančním darem 

zachovat kvalitní bezplatné právní poradenství. Pro zaslání daru můžete využít dárcovský formulář 

nebo přímo dárcovský účet 2500212260/2010, variabilní symbol 1001. Děkujeme. 

 

Nabízíme Vám 

Naším cílem je podporovat lidi, kteří se aktivně zajímají o dění kolem sebe – Občany 2.0. Nabízíme 

jim proto služby nad rámec bezplatného právního poradenství. Z Vašeho dotazu jsme nabyli dojmu, 

že právě Vy do kategorie Občan 2.0 patříte, neboť se aktivně zajímáte o dění ve svém okolí a 

informujete o něm ostatní občany. 

 

Staňte se proto i Vy Občanem 2.0 a připojte se tak ke stovkám Občanů 2.0 z celé České republiky, 

kteří se různým způsobem a podle svých možností zapojují do veřejného života. 

 

http://www.eps.cz/poradna/pomooc-jak-tady-funguje
http://frankbold.org/podporte-nas
http://www.eps.cz/obcandvanula

