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Částka 147 – čís. 424
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních
registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony. Účinnost od 30. prosince 2010 (s odchylkami).

SBÍRKA ZÁKONŮ 2010
Částka 125 – čís. 340
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými
základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 427/2009 Sb. Účinnost od 1. 1. 2011.
Částka 128 – čís. 349
Vyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při
výrobě elektřiny a tepelné energie. Účinnost od 8. 12. 2010.
Částka 132 – čís. 363
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se
stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah
a způsob jejího vyplnění. Účinnost od 1. 1. 2011.

Částka 149 – čís. 430
Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém
řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění
pozdějších předpisů. Mimo jiné dává vládě oprávnění v době
trvání nouzového stavu nařídit například i bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení
vyplývající z krizové situace. Účinnost od 1. 1. 2011.
Částka 149 – čís. 431
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 426/2000
Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000
Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. Účinnost od
1. 1. 2011.

Částka 133 – čís. 364
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení
některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování
majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.
Účinnost od 1. 1. 2011.

Částka 149 – čís. 432
Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury. Jedná se o prováděcí právní předpis k § 4 odst. 1
písm. d) krizového zákona. Účinnost od 1. 1. 2011.

Částka 145 – čís. 407
Zákon, kterým se mění 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, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této
novely (mj.) je umístění stavby a zařízení mimo ochranná
pásma leteckých staveb bez souhlasu Úřadu pro civilní letectví a Ministerstva obrany v případech, kdy je podle zákona takového souhlasu třeba, protiprávním jednáním postižitelným
pokutou do výše 5 milionů Kč. Účinnost od 1. 2. 2011.

hlavního města Prahy

SBÍRKA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Částka 146 – čís. 416
Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění
odpadních vod do vod podzemních. Účinnost od 1. 1. 2011.
Částka 146 – čís. 422
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek. Účinnost od 1. 1. 2011.

Částka 10/2010 – čís. 16
Nařízení, kterým se vydává Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha pro období let 2010–2012. Účinnost
od 1. 1. 2011.

VĚSTNÍK MŽP
Částka 11/2010
Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí o autorizovaných osobách (úplný seznam k 31. 10. 2010) ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů.
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SPRÁVNÍ PRÁVO
Číslo 8/2010
Josef Vedral: K důsledkům zrušení rozhodnutí krajského soudu v řízení o kasační stížnosti.
Zrevidovaná a rozšířená verze písemného podkladu zpracovaného JUDr. Josefem Vedralem, Ph.D., jako výchozí materiál pro diskusi na seminář konaný dne 15. 6. 2010 k problematice novelizace soudního řádu správního ve vztahu k účinkům
kasační stížnosti, respektive důsledkům zrušení rozhodnutí
krajského soudu v řízení o kasační stížnosti.
Vladimír Mikule: K jednomu podnětu na novelizaci soudního
řádu správního.
Referát přednesený doc. JUDr. Vladimírem Mikulem na výše
zmíněném semináři konaném dne 15. 6. 2010.
Nejvyšší správní soud: K povaze certifikátu autorizovaného
inspektora.
Informace o rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne
4. 8. 2010, čj. 9 As 63/2010-111, v Legislativní příloze, v rubrice Ze soudních rozhodnutí (autorka Mgr. Alena Hálková,
Kancelář veřejného ochránce práv).

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB

PROGRAM MOBILITY
(informace Vládního výboru pro zdravotně postižené občany)
Národní rozvojový program mobility pro všechny, administrovaný sekretariátem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, je program zaměřený na odstraňování bariér
v budovách státních a veřejných institucí a odstraňování bariér v dopravě prostřednictvím budování komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích.
V rámci Národního rozvojového programu mobility pro
všechny (dále jen program mobility) jsou podporována opatření, která pomáhají zpřístupnit části obce/města za současného stavu jen těžko dosažitelné či zcela nedostupné pro osoby
s omezenou schopností pohybu a orientace. Cílem předkládaného záměru je realizace ucelené bezbariérové trasy či tras,
které umožní svobodný a bezpečný pohyb všem obyvatelům
a návštěvníkům dané lokality. V rámci programu nejsou podporovány samostatné projekty bez návaznosti na komplexně
řešenou bezbariérovou trasu.

PRÁVNÍ ROZHLEDY
Postup při zpracování záměru:
Číslo 23/2010
Krajský soud v Českých Budějovicích: K výkladu § 139 odst.
3 ObčZ z hlediska možnosti menšinových spoluvlastníků
prosadit důležitou změnu společné věci.
Z rozsudku jmenovaného soudu ze dne 23. 9. 2010 sp. zn.
15 Co 593/2010 (týkajícího se změny v užívání části stavby)
vyplývá:
Menšinoví podíloví spoluvlastníci mohou úspěšným podáním žaloby podle § 139 odst. 3 občanského zákoníku
zvrátit rozhodnutí většinových spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí v zásadních otázkách, které jsou
spojeny s důležitou změnou věci; tato žaloba však nemůže
sloužit k prosazení důležité změny společné věci proti vůli
většinových spoluvlastníků.

MODERNÍ OBEC
Číslo 12/2010
Martin Veselý: Jak (ne)humanizovat paneláky.
Číslo 1/2011
Alena Mocová: Jak vytvořit charakterově pestré prostředí?

NOVÉ PUBLIKACE
Nakladatelství C. H. Beck vydalo v nové edici Beckovy malé
komentáře publikaci „Zákon o přestupcích a přestupkové řízení“, autoři Vetešník, Jemelka.

Základním předpokladem úspěšné účasti v programu je předložení tzv. záměru bezbariérové trasy se všemi povinnými
náležitostmi. Předkladatelem záměru bezbariérové trasy je
zpravidla město či obec (příp. svazek obcí). Programu se
může zúčastnit jakákoli obec bez ohledu na rozlohu svého
území či počet obyvatel. Základem záměru je návrh na vytvoření komplexní bezbariérové trasy, která se skládá z jednotlivých, dílčích částí (projektů). Dílčími projekty se rozumí
stavební úpravy vedoucí k odstranění bariér v jednotlivých
budovách, které leží na navržené trase, a stavební úpravy
vedoucí k odstranění bariér v dopravě (bezbariérové úpravy
komunikací, které propojují jednotlivé objekty, odstranění
bariér v MHD apod.). Trasa by měla spojovat důležitá místa
obce/města, např. úřady, instituce, dopravní stavby a dopravní terminály, zastávky MHD, školy, zdravotnická zařízení,
zařízení sociálních služeb, kulturní a sportovní zařízení, obchody apod.
Před zpracováním záměru bezbariérové trasy je nutné zpracovat tzv. analýzu stavu bariér (která je i jednou z povinných
náležitostí záměru). Tato analýza posoudí přístupnost veřejných budov a dopravní infrastruktury pro osoby s omezenou
schopností pohybu a orientace a zmapuje již zrealizované
bezbariérové úpravy. V případě, že předkladatel již má zpracovaný audit bezbariérovosti či generel bezbariérových tras,
je vhodné využít jej jako základní výchozí materiál pro navrhování záměru bezbariérové trasy. Zejména u větších obcí/
měst, kde je potřeba rozdělit území na jednotlivé úseky (trasy) a naplánovat realizaci bezbariérových úprav po etapách,
je generel či jiná obdobná koncepce odstraňování bariér velmi užitečný výchozí dokument.
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Na základě výsledku provedené analýzy stavu bariér zpracuje
předkladatel návrh bezbariérové trasy. Při navrhování trasy
je třeba dát pozor, aby se skutečně jednalo o ucelenou, komplexně řešenou trasu, nikoli pouze o řešení několika vybraných míst v obci bez zajištění návaznosti mezi těmito místy
(např. řešení pouze několika vybraných přechodů bez řešení
přístupnosti navazujících chodníků, odstranění bariér ve vybraných budovách na trase bez zajištění bezbariérovosti komunikací, které dané budovy propojují apod.). Při navrhování
trasy je žádoucí, aby město i projektanti spolupracovali také
se zástupci organizací zdravotně postižených.
V záměru bezbariérové trasy je třeba podrobně charakterizovat a popsat jednotlivé dílčí projekty, z nichž se záměr skládá.
Zejména je třeba u každého projektu uvést stávající stav objektu/infrastruktury, podrobný popis navržených bezbariérových úprav, orientační přehled nákladů na jednotlivé položky
úprav, celkové náklady na projekt, výši požadované dotace
a dotační titul.
K jednotlivým stavbám je nutné též doložit projektovou dokumentaci, a to v rozsahu nezbytném pro žádost o stavební
povolení či územní rozhodnutí; předložená projektová dokumentace musí v textové i výkresové části obsahovat konkrétní návrhy a detaily bezbariérového řešení. Zejména u dopravních staveb je nezbytné popsat a zakreslit detaily navržených
bezbariérových úprav (šířky a délky přechodů, příčné a podélné sklony chodníků a jejich šířka, řešení rampových částí
chodníků, řešení signálních a varovných pásů, vodicí linie,
specifikace použitých materiálů pro hmatové úpravy apod.).
Jednotlivé plánované projekty je třeba již ve fázi přípravy záměru konzultovat s příslušnými rezorty či institucemi, které
se budou podílet na jejich financování. Tento postup může
zabránit pozdějšímu vyřazení projektu či části projektu z důvodu nesplnění podmínek daného dotačního programu, nepřiměřené výše požadované dotace atd. Doporučuje se záměr
konzultovat též na sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.
V rámci Programu mobility nedochází k rozdělování finančních
prostředků, nýbrž pouze ke schvalování koncepce bezbariérové
trasy; samotnou dotaci následně poskytne na žádost příslušný
rezort či instituce. Nicméně doporučení k financování bezbariérové trasy od Řídicího výboru Národního rozvojového programu mobility pro všechny představuje povinnou náležitost
žádosti o dotaci na řadě rezortů (např. v programu Bezbariérové obce na MMR) a bez tohoto doporučení nelze dotaci získat.
Sledování realizace záměru:
Předkladatel záměru je povinen průběžně informovat Řídicí výbor programu mobility o realizaci schváleného záměru
bezbariérové trasy, a to po celou dobu, po kterou je realizace
dle harmonogramu naplánována, pokud realizace projektů
neproběhla v kratší době. Předkladatel také sdělí Řídicímu
výboru všechny závažné překážky, které brání realizaci záměru, či změny, k nimž došlo v harmonogramu realizace
jednotlivých projektů. Stručnou zprávu o plnění záměru v daném roce předloží předkladatel vždy ke konci kalendářního
roku na sekretariát VVZPO.

Výzva k předkládání záměrů:
Výzva k předkládání záměrů bezbariérových tras je vyhlašována dvakrát ročně – v jarním a podzimním termínu. V současné době je vyhlášeno 1. kolo k podávání záměrů bezbariérových tras na rok 2012 s termínem k předložení záměrů
do 13. května 2011 (rozhoduje razítko podací pošty nebo
osobní doručení do podatelny Úřadu vlády ČR).
Veškeré dokumenty nezbytné k podání záměru bezbariérové
trasy včetně kontaktů na odpovědné osoby na jednotlivých
rezortech a jiných institucích, s kterými je záměr možno konzultovat, lze nalézt na internetových stránkách Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (www.vvzpo.vlada.cz).

KONFERENCE
(informace odboru stavebního řádu MMR)
Konference „Přístupnost prostředí pro osoby se zdravotním postižením v Pardubickém kraji“
Datum konání: 30. 11. 2010 (dopoledne)
Pořadatel: Krajský úřad Pardubického kraje a Pardubická
krajská rada osob se zdravotním postižením ČR
Příspěvky z konference:
Soubory jsou volně ke stažení na internetovém portálu: http://
www.nrzp.cz > Organizace > Organizační struktura > Krajské rady osob se zdravotním postižením > Pardubická krajská
rada > Konference > Přístupnost prostředí pro osoby se zdravotním postižením v Pardubickém kraji.
Z programu:
• Národní rozvojový program mobility pro všechny
(JUDr. Pavel Ptáčník, Vládní výbor pro zdravotně postižené občany a Mgr. Martina Kašíková, Vládní výbor pro
zdravotně postižené občany)
• Informace o paragrafovém znění bezbariérové vyhlášky
(Ing. Petr Novák, Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor
stavebního řádu)
• Právní předpisy v oblasti užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (Jan Klimeš, Krajský úřad Pardubického kraje)
• Průzkum přístupnosti budov v majetku Pardubického kraje (Bc. Petra Janurová, Krajský úřad Pardubického kraje)
• Bezbariérové prostředí na pozemních komunikacích
v Pardubicích (Yvona Novotná, Magistrát města Pardubice, odbor dopravy)
• Přístupnost prostředí pro cestovní ruch (Viliam Šuňal,
TRIANON, o. s., Český Těšín)
• Bezbariérové památkové objekty na území Pardubického
kraje (Mgr. Radka Konečná, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR)
• Bezbariérovost – teorie a praxe (Jaroslav Kaura, Národní
institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu
a orientace ČR).
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Konference „Přístupnost dopravy pro osoby se zdravotním postižením v Pardubickém kraji“
Datum konání: 30. 11. 2010 odpoledne
Pořadatel: Krajský úřad Pardubického kraje a Pardubická
krajská rada osob se zdravotním postižením ČR
Příspěvky z konference:
Soubory jsou volně ke stažení na internetovém portálu: http://
www.nrzp.cz > Organizace > Organizační struktura > Krajské rady osob se zdravotním postižením > Pardubická krajská
rada > Konference > Přístupnost dopravy pro osoby se zdravotním postižením v Pardubickém kraji
Z programu:
• Národní rozvojový program mobility pro všechny
(JUDr. Pavel Ptáčník, Vládní výbor pro zdravotně postižené občany a Mgr. Martina Kašíková, Vládní výbor pro
zdravotně postižené občany)
• Přístupnost dopravy pro osoby se zdravotním postižením
v Pardubickém kraji (Ing. Leoš Beran, Krajský úřad Pardubického kraje)
• Aktivity dopravního podniku města Pardubice ve vztahu k osobám se sníženou schopností orientace a pohybu
(Vladislav Štěpánek, Dopravní podnik města Pardubice)
• Aktivity Univerzity Pardubice v oblasti bezbariérové dopravy (Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D., Univerzita Pardubice)
• Doprava na vyžádání, efektivní doplněk dopravní obslužnosti území (Petr Švach, AUDIS BUS s. r. o.)
• Analýza dopravních potřeb uživatelů sociálních služeb
v Pardubickém kraji (Mgr. Petra Vondráčková, KONEP
Pardubice a Bc. Jana Machová, DiS., KONEP Pardubice)
• Bezbariérové autobusové spoje v Pardubicích a okolí
(Ing. Jaroslav Hladík, Česká abilympijská asociace)
• Zkušenosti s dopravou osob se zdravotním postižením
v Hradci Králové (Luděk Panenka, DOSIO Hradec Králové)
• Autoškola Peml Pavel – možnosti dopravy osob se zdravotním postižením (Pavel Peml, Autoškola Peml Pavel, s. r. o.,
Přelouč)
• Doprava osob se zdravotním postižením a seniorů na Svitavsku (Ludmila Benešová, Salvia Svitavy)
• Speciální dopravou k integraci (Petra Nováková, KŘIŽOVATKA handicap centrum, o. s. Pardubice).

davcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále
jen „bezbariérová vyhláška“).
Podle této vyhlášky se postupuje při zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, nebo při zpracování
jednoduchého technického popisu záměru pro vydání územního souhlasu a při zpracování projektové dokumentace, při
povolování nebo ohlašování a provádění staveb, při vydávání kolaudačního souhlasu, při užívání a odstraňování staveb
nebo zařízení a při kontrolních prohlídkách staveb pozemních
komunikací a veřejného prostranství; viz § 2 odst. 1 písm. a)
bezbariérové vyhlášky. Tato vyhláška se nevztahuje na provoz na pozemních komunikacích.
Požadavky na vyhrazená parkovací místa pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené pak stanoví § 4 odst. 2
bezbariérové vyhlášky, resp. bod 1. 1. 4 a 1. 1. 5 přílohy č. 2
k této vyhlášce. Při navrhování veřejné parkovací plochy
s podélným řazením vozidel není znám koncový uživatel vyhrazeného parkovacího místa. Délka místa nejméně
7 000 mm je využitelná i pro vozidla s nájezdem pro vozík
vzadu. V prostoru tohoto parkovacího místa se také zpravidla
navrhuje bezbariérový přístup na chodník.
• K průkazu ZTP-P (mimořádné výhody):
Ministerstvo práce a sociálních věcí je ústředním orgánem
státní správy mimo jiné pro sociální péči a péči o občany,
kteří potřebují zvláštní pomoc; viz § 9 zákona č. 2/1969 Sb.,
o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Pro úplnost je třeba uvést, že zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, v § 34 odst. 1
písm. e) stanoví, že obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhoduje o přiznání mimořádných výhod těžce zdravotně
postiženým občanům.
Dále pro mimořádné výhody platí § 86 zákona č. 100/1988
Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
a také § 31 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon
o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení.

K DOTAZŮM Z PRAXE
týkajícím se aplikace vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, zaujal odbor stavebního řádu MMR následující
stanoviska:

Označování automaticky posuvných celoskleněných dveří
do obchodního domu
(ze stanoviska odboru stavebního řádu MMR ze dne 7. 12. 2010,
čj. 40604/2010-82)

Vyhrazená parkovací místa pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené na parkovací ploše s podélným řazením vozidel a průkaz ZTP-P
(ze stanoviska odboru stavebního řádu MMR ze dne 11. 11. 2010,
čj. 32391/2010-82)

• Obecně:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve svém
ustanovení § 169 odst. 1 stanoví pro právnické osoby, fyzické
osoby a příslušné orgány veřejné správy obecnou povinnost
respektovat obecné požadavky na výstavbu. Podle § 2 odst. 2
písm. e) stavebního zákona mezi obecné požadavky na výstavbu patří také požadavky na bezbariérové užívání staveb. Dále
zvláštní odpovědnost pro jednotlivé právnické a fyzické osoby
stanoví příslušná ustanovení stavebního zákona. V souvislosti
s požadavky na bezbariérové užívání staveb platí zejména pro

• K bezbariérovému užívání staveb:
Pro bezbariérové užívání staveb platí zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí právní předpis,
tj. vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických poža-
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autorizovaného inspektora § 147, pro stavebníka § 152 odst. 1,
pro stavbyvedoucího § 153 odst. 1, pro stavební dozor § 153
odst. 3, pro vlastníka stavby § 154 odst. 1 písm. a) a pro projektanta § 159 odst. 2 stavebního zákona. Podle § 132 odst.
3 písm. e) stavebního zákona je bezbariérové užívání staveb
prohlášeno za předmět ochrany veřejného zájmu. Konkrétní
technické požadavky pak stanoví vyhláška č. 398/2009 Sb.,
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen „bezbariérová vyhláška“).
• K jednotlivým dotazům:
Dotaz: Platí body 1. 2. 2 a 3. 2 přílohy č. 3 k bezbariérové
vyhlášce pro uvedený případ?
Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) bezbariérové vyhlášky stanoví,
že podle této vyhlášky se postupuje mimo jiné při navrhování,
provádění, povolování a kontrolních prohlídkách staveb občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností. Konkrétní požadavky na tyto stavby stanoví § 6 až 9 této vyhlášky.
Podle § 6 odst. 1 písm. c) bezbariérové vyhlášky se stavbou
občanského vybavení výslovně rozumí také stavba pro obchod. Dále pro požadavky na prostory těchto staveb platí § 6
odst. 4 bezbariérové vyhlášky, resp. příslušné body přílohy
č. 1 a 3 k této vyhlášce. Požadavek na označení prosklených
vstupních dveří obsahuje bod 1. 2. 2 přílohy č. 3 k bezbariérové vyhlášce. Pro úplnost je třeba uvést, že bod 3 téže přílohy
obsahuje požadavky na dveře do jednotlivých místností neboli prodejen či oddělení obchodního domu.

Dotaz: Nejsou-li dveře označeny bezpečnostním značením,
lze tvrdit, že je vyhláška v uvedených bodech vyhláškou určenou k provádění zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky?
Bezbariérová vyhláška není prováděcím právním předpisem
k zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, který je v gesci Ministerstva průmyslu
a obchodu. Bezbariérová vyhláška je prováděcím právním
předpisem ke stavebnímu zákonu.
Dotaz: Je označení dveří bezpečnostním požadavkem?
V obecné rovině platí, že barevně kontrastní označení celoskleněných ploch se považuje za bezpečnostní opatření. Samotné sklo není kontrastní vůči pozadí, proto osobám s poruchami zraku hrozí náraz obličejem. Typickým příkladem
takového rizika je období mimo otevírací hodiny obchodního
domu a při závadě celých dveří nebo jen jednoho křídla.
Dotaz: Jakým zákonem se řídí sankce za neoznačení dveří?
Pro navrhování a provádění staveb platí stavební zákon. Skutkové podstaty přestupků fyzických osob a správních deliktů
fyzických osob podnikajících a právnických osob stanoví
§ 178 až 183 tohoto zákona.

SEZNAM PRACOVIŠŤ KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK NIPI ČR, O. S.
vypracovaný na základě podkladů předaných NIPI ČR, o. s.

KRAJ
Sídlo konzultačního střediska

Místní pracoviště

Úřední hodiny

Telefon

ST 13–15

724 138 724

NIPI ČR, o. s.
Vinařického 281
397 01 Písek

ST 14–16

Ing. Jaroslav
Jadlovský
723 556 667

NIPI ČR, o. s.
Janderova 144
377 01 Jindřichův Hradec

ST 13–15

723 673 804

NIPI ČR, o. s.
Ul. Martina Koláře 1968
390 01 Tábor

ST sudého týdne
14–18

775 085 112

NIPI ČR, o. s.
Stavbařů 213
386 01 Strakonice

Dle telefon.
dohody

Ing. Jiří Šilhavý
724 138 724

NIPI ČR, o. s.
Náměstí 65
382 08 Chvalšiny

Dle telefon.
dohody

723 706 052

JIHOČESKÝ
NIPI ČR, o. s.
Staroměstská 2608
370 04 České Budějovice
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JIHOMORAVSKÝ
NIPI ČR, o. s.
Malinovského nám. 3
602 00 Brno

PO 8–12
ST 13–15

606 134 790
739 423 753

NIPI ČR, o. s.
Horní Lhota 31
678 01 Blansko

Dle telefon.
dohody

606 104 411

NIPI ČR, o. s.
Bártova 8
679 61 Letovice

Dle telefon.
dohody

737 407 467

NIPI ČR, o. s.
Nár. hrdinů 22
690 02 Břeclav
VUT Fakulta stavební Brno
Ing. Milan Ostrý
Ústav pozemního stavitelství
Veveří 95, budova D

PO 8–12
Dle telefon.
dohody

541 147 423

PO 10–12

731 108 224

PO 10–12
ČT 15–18

777 300 986

PO
Dle telefon.
dohody

604 160 081

ST 9–12

485 353 503
731 519 237

ST 9–12

604 890 399

ST 9–12

603 440 763

NIPI ČR, o. s.
Zeyerova 17a
792 01 Bruntál

ST 9–12

724 113 726

NIPI ČR, o. s.
Kolaříkova 653
738 01 Frýdek Místek

PO 8–12

558 431 889
604 991 634
728 775 363

NIPI ČR, o. s.
Příčná 2
735 64 Havířov

PO 9–12

596 811 106

KARLOVARSKÝ
NIPI ČR, o. s.
Stavební projekty
Hana Skopová
Sokolovská 149,
360 05 Karlovy Vary
KRÁLOVÉHRADECKÝ
NIPI ČR, o. s.
Fráni Šrámka 1647
objekt CZP
500 02 Hradec Králové
NIPI ČR, o. s.
Sokolovská 149
5001 Jičín
LIBERECKÝ
NIPI ČR, o. s.
Technická universita Liberec
Fakulta umění a architektury
Katedra pozemního stavitelství
Ing. Jana Košťálová
461 17 Liberec 15
NIPI ČR, o. s.
Litoměřická 92
470 01 Česká Lípa
MORAVSKOSLEZSKÝ
NIPI ČR, o. s.
Bieblova 3
702 00 Moravská Ostrava
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NIPI ČR, o. s.
Liptovská 21
747 05 Opava

Dle telefon.
dohody

737 180 625

NIPI ČR, o. s.
Široká 590/3
735 01 Havířov

ST 8–12

604 687 730

NIPI ČR, o. s.
Nám. Svobody 527
739 61 Třinec

ST 8–13

725 640 888
733 734 336

PO 8–9. 30
ST 8–9. 30

777 285 712

NIPI ČR, o. s.
Nám. Svobody 4
750 02 Přerov

PO
ST

581 206 925

NIPI ČR, o. s.
Kosinova 13
787 01 Šumperk

PO
ST

583 212 019

NIPI ČR, o. s.
Na blatech 36
751 03 Prostějov

Dle telefon.
dohody

582 374 260

NIPI ČR, o. s.
Dukelská 6
790 01 Jeseník

ST sudého týdne

736 127 871

PO 9–11

461 535 324

ST 8–12

377 440 854
723 503 577

PO 8–10

732 959 555
376 310 372

PO 9–14

221 621 666

PO 9–14

221 621 666

ST 10–14

Karel Roubych
603 715 349

1. + 3. ST
v měsíci
11-15

Ivan Fišer
605 956 383

OLOMOUCKÝ
NIPI ČR, o. s.
Jungmannova 25
779 00 Olomouc

PARDUBICKÝ
NIPI ČR, o. s.
Wolkerova 18/92
568 02 Svitavy
PLZEŇSKÝ
NIPI ČR, o. s.
Koterovská 134
326 00 Plzeň
NIPI ČR, o. s.
Štorchova 497/II
339 01 Klatovy
PRAHA
NIPI ČR, o. s.
Nám. Republiky 3,
110 01 Praha 1
STŘEDOČESKÝ
NIPI ČR, o. s.
Nám. Republiky 3,
110 01 Praha 1
Centrum pro ZP
Vlašimská 1922
256 01 Benešov u Prahy
Centrum pro ZP
Sluneční 76
280 00 Kolín
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NIPI ČR, o. s.
Hřebečská 2680
272 01 Kladno-Kročehlavy

ST 9–12

Marie
Choutková
607 505 699

NIPI ČR, o. s.
K. Čapka 794
288 02 Nymburk

PO 10–14

Čestmír Řízek
737 741 214

2. a 4. ÚT
v měsíci
8–12

737 609 815

NIPI ČR, o. s.
Školní 700
471 08 Štětí

2. a 3. ČT
v měsíci
8–12 hod.

602 369 043

NIPI ČR, o. s.
Štefánkova 25
400 01 Ústí n. /Labem

2. a 4. ST
v měsíci
7.30–12.30

737 609 815
733 348 374

ST 8–12

737 768 950

NIPI ČR, o. s.
Magistrát města Jihlavy,
stavební úřad č. dv. 136

ST 13–16

Ing. Jarosl.
Lorencová
736 685 536

NIPI ČR, o. s.
Gagarinova 1228
580 01 Havlíčkův Brod

PO-PÁ
8–10

569 429 006
606 842 158

NIPI ČR, o. s.
Žižkova 1
591 01 Žďár n. /Sázavou

ST 13–14

737 782 225

NIPI ČR, o. s.
Efekt projekt, s. r. o.
Beckovského 1882
580 01 Havlíčkův Brod

PO 8–10

608 419 357

NIPI ČR, o. s.
Zahradníčkova 25
674 01 Třebíč

PO 9–10

Ing. Petr
Kundera
607 505 494

PO 14–17

577 221 632

NIPI ČR, o. s.
Čs. brigády 444
768 61 Bystřice p. /Hostýn.

ÚT 16–18

603 158 535

NIPI ČR, o. s.
1. máje 53
685 05 Uherské Hradiště

PO 13–16

605 265 582

ÚSTECKÝ
NIPI ČR, o. s.
28. října 29
405 01 Děčín

VYSOČINA
NIPI ČR, o. s.
Havlíčkova 44
586 01 Jihlava

ZLÍNSKÝ
NIPI ČR, o. s.
Dům seniorů a ZdP
Sv. Čecha 516,
760 01 Zlín-Podhoří

Přílohu Stavebně správní praxe sestavila:
Ing. arch. Marcela Smolová
MMR
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