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4.101

HLADINA HLUKU

Objekt limitování
Způsob a intenzita využití území z hlediska ochrany před hlukem.
Tento limit je součástí územně analytických podkladů - jedná se o údaj o území, který má
vazbu na sledovaný jev č. 65a dle přílohy č. 1 část A vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

Důvody limitování
Ochrana zdraví před hlukem.

Vyjádření limitu
Stavba musí zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na osoby a zvířata byly na takové úrovni,
která neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro prostředí s pobytem osob nebo
zvířat, a to i na sousedících pozemcích a stavbách.
Při zajišťování ochrany staveb proti vnějšímu hluku, zejména od dopravy, se musí
přednostně uplatňovat opatření urbanistická před opatřeními chránícími jednotlivé stavby tak,
aby byly splněny podmínky pro ochranu hluku v chráněném venkovním prostoru, chráněném
venkovním prostoru staveb a chráněném vnitřním prostoru staveb.
Osoba, která používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku nebo
vibrací, provozovatel letiště, správce, popřípadě vlastník pozemní komunikace, provozovatel,
popřípadě vlastník dráhy, osoba, která je pořadatelem veřejné produkce hudby a nelze-li
pořadatele zjistit, pak osoba, která k pořádání veřejné produkce hudby poskytla stavbu, jiné
zařízení nebo pozemek a dále provozovatel provozovny a dalších objektů, jejichž provozem
vzniká hluk, 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.
Pokud při používání, popřípadě provozu zdroje hluku nebo vibrací, s výjimkou hluku
z leteckého provozu, nelze z vážných důvodů hygienické limity dodržet, může osoba zdroj
hluku nebo vibrací provozovat jen na základě povolení vydaného na žádost této osoby
příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.

Ukazatele a číselné hodnoty
Jsou stanoveny zákonem č. 258/2000 Sb., vyhláškou č. 523/2006 Sb. a nařízením vlády
č. 272/2011 Sb. a jeho přílohami.
Mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet pro hluk vytvářený silniční, železniční
a leteckou dopravou a hluk pocházející ze zařízení upravených zákonem o integrované
prevenci upravuje vyhláška č. 523/2006 Sb.
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Hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb, v chráněných venkovních
prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru uvádí nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
v § 11 a § 12, jejich korekce pak přílohy č. 2 a 3.

Právní předpisy


Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34.



Vyhláška č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů,
jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních
plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém
mapování), § 2 a Příloha č. 1.



Nařízení vlády č. 272/2011Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb., § 11 a § 12, Přílohy č. 2 a 3.



Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.



Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.



Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.



Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších
předpisů, § 14.

Doplňující poznámky
V případě, že je v platné územně plánovací dokumentaci uveden záměr, u kterého lze
důvodně předpokládat, že bude po uvedení do provozu zdrojem hluku nebo vibrací, zejména
z provozu na pozemních komunikacích nebo železničních drahách, nelze ke stavbě, která by
mohla být tímto hlukem či vibracemi dotčena, vydat kladné stanovisko orgánu ochrany
veřejného zdraví, aniž by u ní byla přijata opatření k ochraně před hlukem nebo vibracemi.
Postup podle věty první se nepoužije u záměrů, jejichž součástí je veřejná produkce hudby.
Stavební úřad vždy zajistí, aby záměr žadatele ke stavbě bytového domu, rodinného domu,
stavbě pro předškolní nebo školní vzdělávání, stavbě pro zdravotní nebo sociální účely
anebo k funkčně obdobné stavbě a ke stavbě zdroje hluku byl z hlediska ochrany před
hlukem posouzen příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.
Žadatel o vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo společného souhlasu ke
stavbě podle předcházejícího odstavce do území zatíženého zdrojem hluku předloží
příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví pro účely vydání stanoviska podle § 77
odstavce 1 zákona č. 258/2000 Sb. měření hluku provedené podle § 32a zákona
č. 258/2000 Sb. a návrh opatření k ochraně před hlukem. Stejnou povinnost má žadatel,
který hodlá předložit stavebnímu úřadu návrh veřejnoprávní smlouvy a žadatel o vydání
společného povolení ke stavbě podle předcházejícího odstavce.
Neprovede-li stavebník dostatečná opatření k ochraně před hlukem, nemůže žádat, aby tato
opatření provedl provozovatel, vlastník nebo správce zdroje hluku. To neplatí, dojde-li
k prokazatelnému navýšení hluku ze zdroje hluku.

Limit typu A
Stav k 1. 2. 2018

2

4.102

VIBRACE

Objekt limitování
Způsob a intenzita využití území z hlediska ochrany před vibracemi.

Důvody limitování
Ochrana zdraví před vibracemi.

Vyjádření limitu
V chráněných vnitřních prostorech staveb nesmějí být instalovány stroje a zařízení
o základním kmitočtu od 4 do 8 Hz. Osoba může instalovat takový stroj nebo zařízení v okolí
bytových domů, rodinných domů, staveb pro předškolní a školní výchovu a pro zdravotní
a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb, jen pokud na základě studie o přenosu
vibrací příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví prokáže, že nedojde k nadlimitnímu
přenosu vibrací na fyzické osoby v těchto stavbách.
Stavba musí zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na osoby a zvířata byly na takové úrovni,
která neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro prostředí s pobytem osob nebo
zvířat, a to i na sousedících pozemcích a stavbách.

Ukazatele a číselné hodnoty
Jsou stanoveny zákonem č. 258/2000 Sb. a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. a jeho
přílohami. Základní stanovený kmitočet viz „Vyjádření limitu“.
Hygienické limity vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb a na pracovištích určuje
§ 18 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Korekce na využití prostoru ve stavbách a chráněném
vnitřním prostoru staveb, denní dobu a povahu vibrací pak udává tabulka Přílohy č. 5
uvedeného nařízení.

Právní předpisy


Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 30, § 31, § 33, § 34.



Nařízení vlády č. 272/2011Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb., § 18 a Příloha č. 5.



Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.



Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.



Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.



Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších
předpisů, § 14.

Limit typu A
Stav k 1. 1. 2018
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4.103

OCHRANA LÉČEBNÝCH LÁZNÍ A LÁZEŇSKÝCH MÍST

Objekt limitování
Výstavba, rozvoj ve vztahu k využívání léčebných lázní a lázeňských míst.
Tento limit je součástí územně analytických podkladů - jedná se o údaj o území v rámci
sledovaného jevu č. 56 dle přílohy č. 1 část A vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

Důvody limitování
Ochrana léčebných lázní a lázeňských míst a tím zajištění lázeňské péče.

Vyjádření limitu
Za přírodní léčebné lázně lze stanovit soubor zdravotnických a jiných zařízení, která mají
sloužit k poskytování lázeňské péče na území se stavem životního prostředí odpovídajícím
požadavkům lázeňské péče, pokud se na tomto území nebo v jeho blízkosti nachází přírodní
léčivý zdroj nebo toto území má klimatické podmínky příznivé k léčení.
Přírodní léčebné lázně stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou z vlastního podnětu, na
návrh obce, na jejímž území mají být přírodní léčebné lázně stanoveny, nebo na návrh
fyzické nebo právnické osoby, která hodlá využívat místní přírodní léčivé zdroje nebo
klimatické podmínky příznivé k léčení k poskytování lázeňské péče.
Za lázeňské místo lze stanovit území obce nebo jeho část anebo území více obcí,
popřípadě jejich částí, v němž se nacházejí přírodní léčebné lázně. Režim ochrany
lázeňského místa stanoví statut lázeňského místa.
Lázeňské místo a statut lázeňského místa stanoví vláda nařízením.
Lázeňský statut zejména vymezí vnitřní a vnější území lázeňského místa a v zájmu
ochrany léčebného režimu a zachování, popřípadě vytvoření lázeňského prostředí stanoví:
a) omezení související s výstavbou a rozvojem lázeňského místa,
b) činnosti, které se v lázeňském místě omezují nebo zakazují,
c) zařízení, která se v něm nesmí zřizovat.
Závazná stanoviska k některým činnostem v ochranných pásmech zdrojů a na území
lázeňských míst jsou obsahem § 37 zákona č. 164/2001 Sb.

Právní předpisy


Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních
vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých
souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 25, § 28,
§ 30, § 31, § 32, § 33, § 37.



Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů.



Nařízení vlády č. 321/2012 Sb., o stanovení lázeňského místa Karlovy Vary a statutu
lázeňského místa Karlovy Vary.



Nařízení vlády č. 86/2016 Sb., o stanovení lázeňského místa Ostrožská Nová Ves
a statutu lázeňského místa Ostrožská Nová Ves.



Nařízení vlády č. 137/2017 Sb., o stanovení lázeňského místa Lednice a statutu
lázeňského místa Lednice.
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Vyhláška č. 145/2009 Sb., o stanovení přírodních léčebných lázní Lednice
v katastrálním území Lednice na Moravě.

Doplňující poznámky
Vlastnická práva k nemovitostem lze omezit nebo nemovitosti lze vyvlastnit pouze ve
veřejném zájmu. Veřejným zájmem se pro tyto účely rozumí zájem na vyhledávání a využití
zdroje k léčebným účelům a zájem na ochraně zdrojů v zájmu zachování jejich kvalitativních
a kvantitativních vlastností a zdravotní nezávadnosti.
Pokud vlastník nemovitosti brání
a) vyhledávání přírodního léčivého zdroje, lze vlastnická práva k nemovitosti omezit,
b) využívání nebo ochraně přírodního léčivého zdroje a ochraně zdroje přírodní
minerální vody, lze vlastnická práva omezit nebo nemovitost vyvlastnit.
Řízení o vyvlastnění provádí na základě žádosti Ministerstva zdravotnictví a náhradu za
vyvlastnění ve svém rozhodnutí stanoví příslušný vyvlastňovací úřad podle zákona
č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě
(zákon o vyvlastnění).
Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod – viz limit
č. 4.1.112.

Limit typu C
Stav k 1. 2. 2018
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4.104

POŽADAVKY NA PŘÍRODNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ

Objekt limitování
Charakter a vybavení přírodních léčebných lázní.
Tento limit má vazbu na územně analytické podklady - jedná se o údaj o území v rámci
sledovaného jevu č. 56 dle přílohy č. 1 část A vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

Důvody limitování
Zachování charakteru lázeňského prostředí jako významného činitele lázeňské léčby
a požadavků na životní prostředí.

Vyjádření limitu
Specifický charakter lázeňského prostředí jako významného činitele lázeňské léčby se
vytváří a uchovává na území, v němž přírodní léčebné lázně byly, popřípadě mají být
stanoveny:
a) respektováním bioklimatické bonity území,
b) vymezením optimální velikosti přírodních léčebných lázní v závislosti na charakteru
terénu a kapacitě přírodního léčivého zdroje,
c) zvyšováním hodnoty zeleně výběrem vhodných porostů v souladu s krajinnými
podmínkami a léčebnými požadavky,
d) harmonickým sepětím architektonických a urbanistických řešení s okolní krajinou.

Ukazatele a číselné hodnoty
Zdravotnická a jiná zařízení sloužící k poskytování lázeňské péče musí být v rozumně
možné míře oddělena od ostatních částí obce, vymístěny zdroje znečišťující ovzduší
a vyvolávající hluk. Plošná výměra zeleně ve vnitřním území lázeňského místa musí být
nejméně 4 ha na 100 lůžek určených pro pacienty a návštěvníky přírodních léčebných lázní,
s navazujícími dalšími minimálně 4 ha zeleně na 100 lůžek za hranicí tohoto území. Zeleň na
území přírodních léčebných lázní i v okolní krajině musí být druhově rozmanitá s vyloučením
výsadby druhů častěji vyvolávajících alergické reakce.
Území využívané v souvislosti s lázeňskou léčbou do vzdálenosti 4 až 8 km okolo přírodních
léčebných lázní (lázeňská krajina) musí poskytovat podmínky pro terénní léčbu, případně
jinou řízenou fyzickou zátěž a umožňovat volbu klimatických protikladů, kterými jsou střídání
závětrných úseků s cestami v otevřené krajině a stinných míst s polohami na slunci, střídání
krajinných partií (například louky, skupiny stromů).
Lázeňská zástavba musí být řešena bezbariérově a tak, aby při přechodu pacientů vnitřního
do venkovního prostředí nedocházelo k nadměrné termoregulační zátěži. Průjezdní úseky
silnic musí být vedeny převážně mimo vnitřní území lázeňského místa. Povolené hladiny
hluku v přírodních léčebných lázních stanoví zvláštní právní předpisy.
Kvalita ovzduší v přírodních léčebných lázních je stanovena limity:
a) střední hodnota prašného aerosolu nepřekračuje 150 μg/m3 za 24 hod. a 500 μg/m3
za 30 min. v případě, že jde o aerosol, který neobsahuje více než 20 % volného SiO2,
b) střední hodnota oxidu siřičitého nepřekračuje 50 μg/m3 za 24 hod. a 200 μg/m3
za 30 min.,
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c) střední hodnota oxidů dusíku NOx nepřekračuje 100 μg/m3 za 24 hod., 200 μg/m3
za 30 min. a 50 μg/m3 za rok,
d) v dlouhodobém průměru není v měsících říjen až březen v místě více než 50 dní
s mlhou, v dubnu až září více než 15 dní s mlhou,
e) průměrná délka slunečního svitu je nejméně 1500 hodin v roce, při orografickém
zaclonění horizontu není menší než 1300 hodin v roce.
Ovzduší klimatických lázní nesmí být znečišťováno ani dočasně výfukovými plyny,
průmyslovými exhalacemi a kouřem z místních topenišť.

Právní předpisy


Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních
vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých
souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů.



Vyhláška č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních
léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich
využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní
a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů
a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě
přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní
(vyhláška o zdrojích a lázních), § 8, § 9, § 10, § 12.



Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb.



Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.

Doplňující poznámky
V přírodních léčebných lázních, které byly stanoveny podle dříve platných právních předpisů
a které nesplňují požadavky uvedené v § 8 až § 11 vyhlášky č. 423/2001 Sb., se při
vytváření životního prostředí a při zajišťování jejich vybavení postupuje tak, aby tyto
požadavky byly respektovány v co největší míře. Pokud neplnění požadavků naruší účel, pro
který byly přírodní léčebné lázně stanoveny, postupuje se podle § 25 odst. 4 zákona
č. 164/2001 Sb.
Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod – viz limit
č. 4.1.112.

Limit typu A
Stav k 1. 2. 2018
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4.105

OCHRANNÁ PÁSMA OKOLO KREMATORIA

Objekt limitování
Zřízení a provoz krematoria.
Tento limit má vazbu na územně analytické podklady - jedná se o údaj o území v rámci
sledovaného jevu č. 113a dle přílohy č. 1 část A vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

Důvody limitování
Dodržení hygienických požadavků k ochraně veřejného zdraví včetně ochrany ovzduší.

Vyjádření limitu
Krematorium lze zřídit jen na základě územního rozhodnutí a následného stavebního
povolení. Dotčenými orgány jsou vždy také krajská hygienická stanice a orgán ochrany
ovzduší.

Právní předpisy


Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, § 12.



Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů.



Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.



Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů.

Doplňující poznámky
Podle § 12 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., ve znění účinném do 31. 8. 2017, se ochranné
pásmo okolo krematoria zřizovalo v šíři nejméně 100 m. Stavební úřad mohl v tomto
ochranném pásmu zakázat nebo omezit provádění staveb, jejich změny a činnosti, které by
byly ohrožovány provozem krematoria nebo by mohly ohrozit jeho provoz. Zákon
č. 193/2017 Sb. uvedené ustanovení zrušil. Rozhodnutí stavebního úřadu podle § 12 odst. 2
zákona č. 256/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona
č. 193/2017 Sb., zůstávají zachována i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
Rozhodnutí o ochranném pásmu podle § 12 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 193/2017 Sb. (tj. 1. 9. 2017), může stavební
úřad změnit nebo zrušit v řízení zahájeném z moci úřední nebo na základě žádosti
provozovatele krematoria.

Limit typu A
Stav k 1. 2. 2018
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4.106

OCHRANNÁ PÁSMA VEŘEJNÝCH POHŘEBIŠŤ

Objekt limitování
Zřizování a užívání veřejných pohřebišť.
Tento limit je součástí územně analytických podkladů - jedná se o údaj o území v rámci
sledovaného jevu č. 113a dle přílohy č. 1 část A vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

Důvody limitování
Dodržení hygienických požadavků k ochraně veřejného zdraví.

Vyjádření limitu
Veřejné pohřebiště lze zřídit na návrh obce nebo registrované církve a náboženské
společnosti jen na pozemku v jejich vlastnictví na základě rozhodnutí o změně využití území
podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 183/2006 Sb.) a následného povolení stavby,
je-li podle tohoto právního předpisu vyžadováno. Dotčenými orgány jsou vždy také krajská
hygienická stanice, která vydává stanovisko z hlediska ochrany veřejného zdraví, obecní
úřad obce s rozšířenou působností, který vydává stanovisko z hlediska souladu s územně
plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování,
a vodoprávní úřad, který vydává stanovisko z hlediska ochrany podzemních vod. Mají-li být
součástí veřejného pohřebiště hroby nebo hrobky, je obec nebo registrovaná církev
a náboženská společnost povinna kromě podkladů stanovených zvláštním právním
předpisem předložit i výsledky hydrogeologického průzkumu, z nichž je patrno, že pozemek
je k takovému způsobu pohřbívání vhodný.

Ukazatele a číselné hodnoty
V případě, že by dalším pohřbíváním mohlo dojít k ohrožení veřejného zdraví nebo vodního
hospodářství, může o zákazu pohřbívání v části veřejného pohřebiště nebo na celém jeho
území rozhodnout krajská hygienická stanice.

Právní předpisy


Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, § 17, § 23 a § 24.



Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů.



Zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů.



Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.



Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.



Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
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Doplňující poznámky
Podle § 17 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., ve znění účinném do 31. 8. 2017, se ochranné
pásmo okolo veřejných pohřebišť zřizovalo v šíři nejméně 100 m. Stavební úřad mohl
v tomto ochranném pásmu zakázat nebo omezit provádění staveb, jejich změny nebo
činnosti, které by byly ohrožovány provozem veřejného pohřebiště nebo by mohly ohrozit
řádný provoz veřejného pohřebiště nebo jeho důstojnost. Zákon č. 193/2017 Sb. uvedené
ustanovení zrušil. Rozhodnutí stavebního úřadu podle § 17 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 193/2017 Sb., zůstávají zachována
i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
Rozhodnutí o ochranném pásmu podle § 17 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 193/2017 Sb. (tj. 1. 9. 2017), může stavební
úřad změnit nebo zrušit v řízení zahájeném z moci úřední nebo na základě žádosti
provozovatele veřejného pohřebiště.
Veřejné pohřebiště může být zrušeno jen ve veřejném zájmu a na základě rozhodnutí
krajského úřadu, kterým je současně vyhlášen i zákaz pohřbívání, je-li to nutné.
Zrušení hrobů a hrobek prohlášených za kulturní památky lze provést pouze po předchozím
zrušení jejich prohlášení za kulturní památky Ministerstvem kultury.
Při rušení válečných hrobů se postupuje podle zvláštního právního předpisu (zákon
č. 122/2004 Sb.).
Přemístění nebo zrušení válečného hrobu a jinou změnu válečného hrobu než jeho údržbu
a úpravu může jeho vlastník nebo, pokud není znám, vlastník nemovitosti, na které je
válečný hrob umístěn, provést jen na základě jeho písemné žádosti a po písemném
souhlasu Ministerstva obrany. Nový válečný hrob lze zřídit jen na základě písemné žádosti
zřizovatele a po písemném souhlasu vlastníka nemovitosti a Ministerstva obrany.
Vlastník válečného hrobu, jakož i vlastník nemovitosti, na níž je válečný hrob umístěn, pokud
je válečný hrob mimo pohřebiště, je povinen umožnit k němu přístup za účelem vzdání úcty
nebo provedení prací souvisejících s péčí o válečný hrob.
Zrušení válečného hrobu prohlášeného za kulturní památku lze provést pouze po
předchozím zrušení jeho prohlášení za kulturní památku Ministerstvem kultury.

Limit typu A
Stav k 1. 2. 2018
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4.107

ZABEZPEČENÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

Objekt limitování
Objekty, v nichž je umístěna nebezpečná látka, s cílem snížit pravděpodobnost vzniku
a omezit následky závažných havárií na životy a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí
a majetek v těchto objektech a v jejich okolí.
Tento limit je součástí územně analytických podkladů - jedná se o údaj o území v rámci
sledovaného jevu č. 84 a č. 109 dle přílohy č. 1 část A vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

Důvody limitování
Minimalizace vzniku závažných havárií systémem prevence.

Vyjádření limitu
Provozovatel nebo uživatel objektu přijme všechna opatření nezbytná k prevenci
závažných havárií a omezení jejich následků na životy a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí
a majetek.
Provozovatel nebo uživatel objektu
a) zpracuje seznam, ve kterém uvede druh, množství, klasifikaci a fyzikální formu všech
nebezpečných látek umístěných v objektu (dále jen „seznam“),
b) na základě seznamu provede součet poměrných množství nebezpečných látek
umístěných v objektu podle vzorce a za podmínek uvedených v příloze č. 1 k zákonu
č. 224/2015 Sb.
c) na základě seznamu a součtu poměrných množství nebezpečných látek umístěných
v objektu zpracuje protokol uvedený v § 4 odst. 1 zákona č. 224/2015 Sb. nebo
navrhne zařazení objektu do skupiny A nebo do skupiny B za podmínek stanovených
v § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 224/2015 Sb.
Uživatel objektu zpracuje protokol, ve kterém zaznamená skutečnost, že množství
nebezpečné látky umístěné v objektu je menší, než množství uvedené v příloze č. 1
k zákonu č. 224/2015 Sb. v sloupci 2 tabulky I nebo II, a součet poměrných množství
nebezpečných látek umístěných v objektu provedený podle vzorce a za podmínek
uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu je menší než 1 (dále jen „protokol o nezařazení“).
Uživatel objektu zajistí aktualizaci protokolu o nezařazení po každém zvýšení množství
nebezpečné látky umístěné v objektu přesahujícím 10 % dosavadního množství nebezpečné
látky umístěné v objektu nebo při umístění další nebezpečné látky v objektu, která dosud
nebyla v seznamu uvedena.
Uživatel objektu předloží protokol o nezařazení nebo jeho aktualizaci krajskému úřadu do
1 měsíce ode dne, kdy množství nebezpečné látky umístěné v objektu přesáhne 2 %
množství uvedeného v příloze č. 1 k zákonu č. 224/2015 Sb. v sloupci 2 tabulky I nebo II.
Provozovatel, který bude zřizovat nový objekt nebo jeho část výstavbou nebo změnou
užívání dokončené stavby (dále jen „nový objekt“), zpracuje za podmínek stanovených v § 5
odst. 1 a 2 zákona č. 224/2015 Sb. návrh na zařazení a posouzení rizik závažné havárie
a předloží je krajskému úřadu souběžně s podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí
o umístění nového objektu, popřípadě žádosti o vydání stavebního povolení nebo žádosti

11

o dodatečné povolení stavby v případě, že se územní rozhodnutí nevydává, stavebnímu
úřadu podle stavebního zákona.
Krajský úřad posoudí návrh na zařazení předložený provozovatelem podle předchozího
odstavce a rozhodne o zařazení objektu do skupiny A nebo do skupiny B.
Provozovatel nesmí nový objekt uvést do zkušebního provozu před nabytím právní moci
rozhodnutí krajského úřadu o schválení bezpečnostního programu nebo bezpečnostní
zprávy; v případě, že se zkušební provoz neprovádí, provozovatel předloží pravomocné
rozhodnutí krajského úřadu o schválení bezpečnostního programu nebo bezpečnostní
zprávy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu podle stavebního zákona. Provozovatel
nesmí nový objekt uvést do užívání bez pravomocného rozhodnutí o schválení
bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy.
Pro objekty zařazené do skupiny B se stanoví zóna havarijního plánování a zpracovává
vnější havarijní plán. Provozovatel objektu zařazeného do skupiny B zpracuje podklady pro
stanovení zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu.
Krajský úřad stanoví zónu havarijního plánování na základě podkladů předložených
provozovatelem. Zóna havarijního plánování se vymezuje jako plocha ohraničená vnější
hranicí zóny havarijního plánování s výjimkou území, pro které se zpracovává vnitřní
havarijní plán.
Zjistí-li krajský úřad, v jehož správním obvodu se zdroj rizika nachází, že by zóna havarijního
plánování zasahovala na území jiného kraje, vyzve dotčený krajský úřad k součinnosti při
stanovení zóny havarijního plánování. Dotčený krajský úřad poskytne součinnost potřebnou
při stanovení zóny havarijního plánování.
Jestliže krajský úřad dojde s ohledem na informace obsažené v bezpečnostní zprávě
a podkladech pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího havarijního
plánu k závěru, že za hranicemi objektu zařazeného do skupiny B nehrozí nebezpečí
závažné havárie, může rozhodnout, že pro tento objekt nebude stanovovat zónu havarijního
plánování a hasičský záchranný sbor kraje nebude zpracovávat vnější havarijní plán.
Zásady pro vymezení zóny havarijního plánování a postup při jejím vymezení upravuje
vyhláška č. 226/2015 Sb.

Ukazatele a číselné hodnoty
Viz sloupec 2 nebo sloupec 3 tabulky I nebo tabulky II uvedené v příloze č. 1 k zákonu
č. 224/2015 Sb.
Vzorec pro sčítání poměrného množství nebezpečných látek
U objektů, ve kterých není přítomna žádná jednotlivá látka nebo směs v množství přesahujícím nebo
rovnajícím se příslušným kvalifikačním množstvím, se používá následující pravidlo pro zjištění, zda se
na objekt vztahují povinnosti provozovatele podle zákona č. 224/2015 Sb.:
n

N=∑
i=1

kde:

qi
Qi

qi = množství nebezpečné látky „i“ umístěné v objektu,
Qi = příslušné množství nebezpečné látky „i“ uváděné v příloze č. 1 zákona č. 224/2015
Sb. ve sloupci 2 (při posuzování objektu k zařazení do skupiny A) nebo sloupci 3
(při posuzování objektu k zařazení do skupiny B) tabulky I nebo II,
n = počet nebezpečných látek,
N = ukazatel vyjadřující součet poměrů qi ku Qi
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Právní předpisy


Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, § 1 až § 10, § 26 až
§ 32.



Vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování
a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu
a jeho struktuře.



Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, § 136 odst. 3 a § 177.



Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.



Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
zákon), ve znění pozdějších předpisů.



Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve
znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb.



Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.



Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších
předpisů, Příloha č. 1.

Doplňující poznámky
Státní správu na úseku prevence závažných havárií v objektech vykonávají
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Ministerstvo životního prostředí,
Ministerstvo vnitra,
Český báňský úřad a obvodní báňské úřady,
Česká inspekce životního prostředí,
krajské úřady,
Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce,
hasičské záchranné sbory krajů,
krajské hygienické stanice.

Objektem je celý prostor, popřípadě soubor prostorů, ve kterém je umístěna jedna nebo více
nebezpečných látek v jednom nebo více zařízeních užívaných právnickou nebo podnikající
fyzickou osobou, včetně společných nebo souvisejících infrastruktur a činností.
Provozovatelem je právnická nebo podnikající fyzická osoba, která užívá nebo bude užívat
objekt, ve kterém je nebo bude nebezpečná látka umístěna v množství stejném nebo větším,
než je množství uvedené v příloze č. 1 k zákonu č. 224/2015 Sb. v sloupci 2 tabulky I nebo II,
nebo který byl zařazen do skupiny A nebo do skupiny B rozhodnutím krajského úřadu.
Uživatelem objektu je právnická nebo podnikající fyzická osoba, která užívá nebo bude
užívat objekt, ve kterém je nebo bude nebezpečná látka umístěna v množství menším, než
je množství uvedené v příloze č. 1 k zákonu č. 224/2015 Sb. v sloupci 2 tabulky I nebo II,
a který nebyl zařazen do skupiny A nebo do skupiny B rozhodnutím krajského úřadu,
Závažnou havárií je mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově
ohraničená událost, zejména závažný únik nebezpečné látky, požár nebo výbuch, která
vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu, vedoucí
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k vážnému ohrožení nebo vážným následkům na životech a zdraví lidí a zvířat, životním
prostředí nebo majetku a zahrnující jednu nebo více nebezpečných látek.
Zónou havarijního plánování je území v okolí objektu, ve kterém jsou uplatňovány
požadavky ochrany obyvatelstva a požadavky územního rozvoje z hlediska havarijního
plánování formou vnějšího havarijního plánu.
Pozn. Pokud se v předcházejících odstavcích užívá pojem územní řízení, územní
rozhodnutí, stavební řízení nebo stavební povolení, rozumí se tím také společné územní
a stavební řízení nebo společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje podle
stavebního zákona.

Limit typu B
Stav k 1. 2. 2018
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4.108

PŘEDCHÁZENÍ EKOLOGICKÉ ÚJMĚ

Objekt limitování
Provozní činnost, jejímž vlivem by došlo k ekologické újmě.

Důvody limitování
Předcházení ekologické újmě a její náprava, došlo-li k ní nebo hrozí-li bezprostředně na
chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin, na přírodních
stanovištích, na vodě nebo půdě.

Vyjádření limitu
Povinnosti při předcházení ekologické újmy a přijímání opatření při jejím vzniku ve smyslu
zákona č. 167/2008 Sb. se vztahují na provozovatele při
a) provozní činnosti uvedené v příloze č. 1 k zákonu č. 167/2008 Sb.,
b) provozní činnosti neuvedené v příloze č. 1 za předpokladů stanovených v § 5 odst. 2
zákona č. 167/2008 Sb.

Ukazatele a číselné hodnoty
Ekologickou újmou se rozumí nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo měřitelné
zhoršení jeho funkcí, která se může projevit přímo nebo nepřímo; jedná se o změnu na
1. chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin nebo
přírodních stanovištích, která má závažné nepříznivé účinky na dosahování nebo
udržování příznivého stavu ochrany takových druhů nebo stanovišť, s výjimkou
nepříznivých účinků vyplývajících z jednání provozovatele, k němuž byl oprávněn
podle § 5b, § 45i a § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.);
kritéria pro posouzení významu účinků na dosahování nebo udržení příznivého stavu
ochrany chráněných druhů a přírodních stanovišť jsou stanovena v příloze č. 3
k zákonu č. 167/2008 Sb.,
2. podzemních nebo povrchových vodách včetně přírodních léčivých zdrojů a zdrojů
přírodních minerálních vod, která má závažný nepříznivý účinek na ekologický,
chemický nebo množstevní stav vody nebo na její ekologický potenciál, s výjimkou
nepříznivých účinků v případech stanovených podle § 23a odst. 4 a 7 vodního
zákona (zákon č. 254/2001 Sb.),
3. půdě znečištěním, jež představuje závažné riziko nepříznivého vlivu na lidské zdraví
v důsledku přímého nebo nepřímého zavedení látek, přípravků, organismů nebo
mikroorganismů na zemský povrch nebo pod něj.
Provozovatel musí předcházet vzniku ekologické újmy a v rozsahu stanoveném zákonem
č. 167/2008 Sb. přijímat preventivní opatření. Provozovatel, který svou provozní činností
způsobí ekologickou újmu, musí v rozsahu stanoveném tímto zákonem přijímat nápravná
opatření.
Pokud ekologickou újmu nebo její hrozbu způsobilo více provozovatelů, jsou povinni
provádět preventivní opatření nebo nápravná opatření společně a nerozdílně.
Povinnost provádět preventivní opatření nebo nápravná opatření a nést s tím související
náklady má provozovatel vykonávající provozní činnost, která je zařazena do seznamu
provozních činností uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 167/2008 Sb., pokud mezi touto
činností a ekologickou újmou nebo její bezprostřední hrozbou je příčinná souvislost.
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Povinnost provádět preventivní opatření nebo nápravná opatření a nést s tím související
náklady má rovněž provozovatel, který způsobil ekologickou újmu na chráněných druzích
volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin či přírodních stanovištích nebo vyvolal
její bezprostřední hrozbu provozní činností neuvedenou v příloze č. 1 zákona č. 167/2008
Sb. Předpokladem vzniku této povinnosti je
a) vznik nebo bezprostřední hrozba ekologické újmy na chráněném druhu volně žijících
živočichů či planě rostoucích rostlin nebo na přírodním stanovišti,
b) výkon provozní činnosti neuvedené v příloze č. 1 k zákonu č. 167/2008 Sb. v rozporu
s právními předpisy,
c) příčinná souvislost mezi provozní činností provozovatele, která je vykonávána
v rozporu s právními předpisy, a vznikem nebo bezprostřední hrozbou ekologické
újmy uvedené v písmenu a).

Právní předpisy


Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 1 až § 7, § 9 a Přílohy č. 1, 3 a 4.



Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů.



Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních
vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých
souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů.



Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů.



Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.



Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.



Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon), ve znění pozdějších předpisů.



Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších
předpisů.



Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.



Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.



Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů.



Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.



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.



Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.



Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.



Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve
znění pozdějších předpisů.
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Vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000, ve znění pozdějších předpisů.



Vyhláška č. 17/2009 Sb., o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě.



Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších
podmínkách finančního zajištění.

Doplňující poznámky
Pověření zaměstnanci provozovatele a příslušného orgánu provádějící preventivní opatření
nebo nápravná opatření jsou oprávněni při výkonu této činnosti po předchozím oznámení
vlastníkovi nemovitosti a v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti
dotčené ekologickou újmou. Společně s nimi mohou na cizí nemovitosti vstupovat nebo
vjíždět i jejich pomocní pracovníci nebo jiné osoby zajišťující z jejich rozhodnutí provádění
preventivních opatření nebo nápravných opatření.
V případě nezbytnosti provedení bezprostředního a neodkladného preventivního opatření
nebo nápravného opatření mohou osoby uvedené v předchozím odstavci na cizí nemovitost
vstupovat nebo vjíždět i bez vědomí jejich vlastníka. O tom musí vlastníka nemovitosti
provozovatel nebo příslušný orgán bez zbytečného odkladu informovat a uvést důvody, které
k tomu vedly.

Limit typu B
Stav k 1. 1. 2018
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4.109

HRANIČNÍ PRUH A VOLNÁ KRUHOVÁ PLOCHA

Objekt limitování
Činnosti, jejichž důsledkem by mohlo být narušení hraničních znaků nebo zhoršení
zřetelnosti průběhu státních hranic.

Důvody limitování
Zajištění zřetelnosti průběhu státních hranic.

Vyjádření limitu
K zajištění zřetelnosti průběhu státních hranic a k ochraně hraničních znaků je podél státních
hranic na úsecích přímého vyznačení hraniční pruh o šíři 1 m.
Kolem každého hraničního znaku na úsecích nepřímo vyznačujících průběh státních hranic
je volná kruhová plocha o poloměru 1 m.
V hraničním pruhu a ve volné kruhové ploše je zakázáno provádět stavbu nebo jinou činnost,
jejichž důsledkem může být narušení hraničních znaků nebo zhoršení zřetelnosti průběhu
státních hranic.

Právní předpisy


Zákon č. 312/2001 Sb., o státních hranicích, ve znění pozdějších předpisů, § 7, § 9,
§ 10, § 11, § 12.



Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů.



Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.



Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů.



Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění
pozdějších předpisů.



Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.



Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve
znění pozdějších předpisů



Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění
pozdějších předpisů.



Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů.

Doplňující poznámky
Osoba, která plní úkoly při správě státních hranic, je oprávněna při výkonu této činnosti
vstupovat nebo vjíždět v nezbytném rozsahu na pozemky, které se nachází ve vzdálenosti
do 3 km od státních hranic. Je-li pozemek oplocen, je pověřená osoba oprávněna na něj
vstoupit nebo vjet jen za součinnosti jeho vlastníka nebo uživatele.

18

Vlastník nebo uživatel nemovitosti je mimo jiné povinen
a) umožnit vstup nebo vjezd na pozemky v souvislosti se správou státních hranic nebo
výkon prací při správě státních hranic,
b) strpět umístění hraničního znaku nebo zařízení upozorňujícího na průběh státních
hranic na nemovitosti,
c) zdržet se činnosti, jež může ohrozit, poškodit, zničit nebo jinak znehodnotit hraniční
znak nebo zařízení upozorňující na průběh státních hranic nebo ztížit jejich využívání,
d) zdržet se činnosti, která může změnit stav hraničního pruhu nebo volné kruhové
plochy nebo snížit, popřípadě znemožnit viditelnost průběhu státních hranic.
Uživatelem podle předchozího odstavce je osoba, která nemovitost užívá na základě
smluvního vztahu k vlastníkovi nebo na základě jiného právního titulu; za uživatele se
považuje i organizační složka státu. Obdobně to platí pro uživatele pozemku.
Správce hraničního vodního toku je mimo jiné povinen udržovat hraniční vodní tok podle
možností tak, aby nedocházelo ke změnám koryta hraničního vodního toku, pokud tomu
nebrání podstatné vodohospodářské nebo ekologické zájmy.

Limit typu A
Stav k 1. 1. 2018
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