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Částka 95 – čís. 268
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických
podmínkách požární ochrany staveb. Účinnost od 27. 9. 2011.
Částka 97 – čís. 272
Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zrušuje se jím dosavadní nařízení vlády
č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací. Účinnost od 1. 11. 2011.
Částka 98 – čís. 275
Vyhláška o programu statistických zjišťování na rok 2012.
Činnosti stavebních úřadů se týkají výkazy, respektive hlášení, pod body 17. až 19. v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.
Účinnost od 1. 1. 2012.
Částka 101 – čís. 284
Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru
na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky. Účinnost od 1. 10. 2011 (s odchylkou).
Částka 102 – čís. 288
Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost
od 19. 10. 2011.
Částka 104 – čís. 294
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb.,
o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování
ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění
nařízení vlády č. 475/2009 Sb. Účinnost od 1. 11. 2011.
Částka 104 – čís. 295
Nařízení vlády o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění. Účinnost od 1. 1. 2012.
Částka 106 – čís. 299
Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření
energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Účinnost od 13. 11. 2011.

Částka 106 – čís. 303
Zákon, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád
správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Účinnost od 1. 1. 2012.
Částka 107 – čís. 304
Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné
oblasti Český les. Orientační grafické znázornění zón na území Chráněné krajinné oblasti Český les je uvedeno v příloze
k této vyhlášce. Účinnost od 1. 11. 2011.
Částka 111 – čís. 317
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou
se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Mimo jiné se doplňují ustanovení o auditu
bezpečnosti pozemních komunikací, včetně jeho minimálního
rozsahu, respektive kritérií pro posouzení návrhu dokumentace
záměru stavby pozemní komunikace. Účinnost od 27. 10. 2011.
Částka 112 – čís. 319
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého
zdroje v Buchlovicích a vymezení konkrétních ochranných
opatření. Týká se území Zlínského kraje (okres Uherské Hradiště). Účinnost od 1. 11. 2011.
Částka 113 – čís. 320
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Polabská
černava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.
Vyhlášená národní přírodní památka se rozkládá na území
Středočeského kraje, v katastrálních územích Mělnická Vrutice a Jelenice u Mělníka, její ochranné pásmo v katastrálních
územích Mělnická Vrutice a Velký Borek. Orientační grafické
znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce. Podle
stanovených bližších ochranných podmínek je třeba zde výslovný souhlas příslušného orgánu ochrany přírody mimo jiné
k provádění změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití, k provádění změny dokončených staveb nebo změny staveb
před jejich dokončením a ke zřizování „skládky jakýchkoliv
materiálů s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty
na lesních pozemcích“. Účinnost od 1. 12. 2011.
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Částka 113 – čís. 321
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Slatinná louka u Velenky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.
Národní přírodní památka se rozkládá na území Středočeského
kraje, v katastrálním území Hradišťko u Sadské. Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky (včetně jejího
ochranného pásma) je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce. Výslovný souhlas orgánu ochrany přírody je zde třeba k provádění
změn druhů pozemků nebo způsobů jejich využití (respektive
k rozhodnutí stavebního úřadu o změně využití území ve smyslu
§ 80 odst. 1 stavebního zákona). Účinnost od 1. 12. 2011.
Částka 113 – čís. 322
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Švařec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek. Národní přírodní
památka Švařec se rozkládá na území kraje Vysočina, v katastrálních územích Švařec a Koroužné (obě v obci Koroužné).
Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této
vyhlášce. Podle stanovených bližších ochranných podmínek
je třeba zde výslovný souhlas příslušného orgánu ochrany
přírody mimo jiné k provádění změny druhů pozemků nebo
způsobů jejich využití, k provádění změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením a ke zřizování
„skládky jakýchkoliv materiálů“. Účinnost od 1. 12. 2011.
Částka 113 – čís. 323
Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení
zvláště chráněných území (související s vyhlášením národních
přírodních památek vyhláškami č. 320/2011 Sb. a č. 321/2011
Sb.). Vyhláška zrušuje vyhlášku Ministerstva školství a osvěty ze dne 26. 8. 1946 o zřízení botanické reservace na ppkč.
197/1,3 v katastrální obci Mělnická Vrutice a výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 29. 12. 1972 o zřízení chráněného
naleziště Slatinná louka u Velenky. Účinnost od 1. 12. 2011.
Částka 113 – čís. 324
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech
tvořených národnímu přírodními rezervacemi, národními
přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění
pozdějších předpisů. Souvisí s vyhlášením Národní přírodní
památky Polabská černava vyhláškou č. 320/2011 Sb. Účinnost od 1. 12. 2011.

VĚSTNÍK VLÁDY
pro orgány krajů a orgány obcí
Částka 5/2011
Usnesení vlády o Základním rámci pro Koncepci dokončení
reformy veřejné správy.
Usnesení vlády o Koncepci památkové péče v České republice na léta 2011 až 2016.

SBÍRKA ROZHODNUTÍ
Nejvyššího správního soudu
Z obsahu čísla 9/2011
č. 2363 (z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 4.
2011, č.j. 3 Ans 38/2010-122). Správní řízení: okruh účastníků řízení; nečinnost správního orgánu. Týká se § 80 a § 92
správního řádu a § 79 soudního řádu správního. (Prejudikatura: č. 1657/2008 Sb. NSS). Z rozsudku vyplývá:
Jestliže je odvolání proti rozhodnutí správního orgánu
prvního stupně podáno osobou, která tvrdí, že s ní mělo
být jednáno jako s účastníkem správního řízení a že je tzv.
opomenutým účastníkem, je správní orgán povinen o takovém odvolání vydat rozhodnutí i v případě, že odvolání
vyhodnotí jako nepřípustné (§ 92 správního řádu z roku
2004). Pokud správní orgán vyřídí takové odvolání pouhým neformálním přípisem, jedná se o nečinnost ve smyslu § 80 správního řádu z roku 2004 a § 79 soudního řádu
správního.
č. 2368 (z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 6.
2011, č.j. 1 As 6/2011-347). Řízení před soudem: možnost
krajského soudu odchýlit se od judikatury Nejvyššího správního soudu. Stavební řízení: účastníci řízení; souhlas orgánu
státní správy lesů. Týká se § 12 a § 110 odst. 3 soudního řádu
správního, § 27 správního řádu, § 109 odst. 1 stavebního zákona, § 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny a § 14
odst. 2 lesního zákona. Z rozsudku vyplývá:
I. Krajský soud se může odchýlit od dosavadní judikatury Nejvyššího správního soudu k určité otázce, jestliže
není v dané věci přímo zavázán právním názorem kasačního soudu (§ 110 odst. 3 soudního řádu správního)
a jestliže svůj odlišný právní názor podepře komplexní, racionální a transparentní konkurující argumentací. Jsou-li tyto podmínky splněny, pak krajský soud
zaujetím odlišného právního názoru neporuší § 12
soudního řádu správního.
II. Taxativní výčet účastníků stavebního řízení obsažený v § 109 odst. 1 stavebního zákona z roku 2006 má
za následek vyloučení obecné definice účastníků řízení obsažené v § 27 správního řádu z roku 2004. Nemá
však za následek vyloučení zvláštních ustanovení
o účastenství v řízení, která nejsou v přímém rozporu s definicí účastníků stavebního řízení. Ustanovení
§ 109 odst. 1 stavebního zákona z roku 2006 a § 70 odst.
3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
je proto možné aplikovat souběžně.
III. Souhlas orgánu státní správy lesů s dotčením pozemků v ochranném pásmu lesa (§ 14 odst. 2 zákona
č. 289/1995 Sb., o lesích) je nezbytným podkladem stavebního řízení, v němž mohou být dotčeny zájmy chráněné zákonem o lesích. Nestačí, byl-li souhlas udělen
již pro účely územního řízení.
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č. 2369 (z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 5.
2011, č.j. 2 As 37/2011-81). Stavební řízení: certifikát autorizovaného inspektora. Týká se § 117 stavebního zákona a § 656
soudního řádu správního. (Prejudikatura: č. 1409/2007 Sb.
NSS, č. 1838/2009 Sb. NSS a č. 2142/2010 Sb. NSS). Z rozsudku vyplývá:

I. Okolnost, že při realizaci stavby připadá v úvahu kácení
dřevin, již sama o sobě zakládá možnost účastenství občanských sdružení podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v řízení o povolení stavby, neboť kácením dřevin nepochybně může být dotčen zájem na jejich ochraně.

Certifikát autorizovaného inspektora vydaný ve zkráceném stavebním řízení (§ 117 stavebního zákona z roku
2006) není přezkoumatelný v odvolacím řízení podle správního řádu; lze proti němu přímo podat žalobu
ke správnímu soudu.

II. Smyslem a účelem účasti občanských sdružení podle
§ 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve stavebních řízeních není blokace,
zdržování a protahování realizace stavebního záměru
procesními obstrukcemi, nýbrž to, aby kvalifikovaně,
tj. odbornými argumenty z oblasti ochrany životního
prostředí, urbanismu apod., hájila dotčené (veřejné)
zájmy ochrany přírody a krajiny v konkurenci jiných
veřejných zájmů a zájmů soukromých.

č. 2370 (z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 5.
2011, č.j. 2 As 44/2011-99). Pozemní komunikace: omezení
vlastnického práva; veřejně přístupná účelová komunikace.
Týká se § 7 odst. 1 věty první zákona o pozemních komunikacích, § 142 správního řádu, čl. 11 odst. 3 a 4 Listiny základních práv a svobod. Z rozsudku vyplývá:
I. Omezení vlastnického práva v podobě existence veřejně
přístupné účelové komunikace bez souhlasu vlastníka
představuje omezení ve prospěch veřejného zájmu (čl. 11
odst. 4 Listiny základních práv a svobod), nikoliv ve prospěch chráněného obecného zájmu (čl. 11 odst. 3 Listiny
základních práv a svobod, a proto za ně náleží náhrada.
II. Předpokladem pro vydání deklaratorního rozhodnutí
o tom, že určitá komunikace je veřejně přístupnou účelovou pozemní komunikací ve smyslu § 7 odst. 1 věta první
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, je mj.
souhlas vlastníka pozemku, na kterém se komunikace
nachází. Není-li tento souhlas dán nebo jsou-li o něm důvodné pochybnosti, je možné k deklaraci existence účelové pozemní komunikace přistoupit výhradně za splnění
následujících podmínek: naplnění zákonných znaků veřejně přístupné účelové komunikace, existence nezbytné
komunikační potřeby a poskytnutí odpovídající náhrady
za omezení vlastnického práva. Podmínka existence nezbytné komunikační potřeby je splněna, pokud se v dané
lokalitě nenachází k předmětné komunikaci alternativa,
o níž by bylo možné vzhledem ke konkrétním podmínkám v území ještě rozumně uvažovat.
č. 2381 (z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10.
2009, č.j. 9 As 21/2009-150). Správní řízení: závazné stanovisko. Týká se § 67, § 68, § 149 a § 154 správního řádu (a § 75
odst. 2 soudního řádu správního). Z rozsudku vyplývá:
Při vydávání závazného stanovisko podle § 149 správního
řádu z roku 2004, jehož obsah je závazný pro výrokovou
část rozhodnutí správního orgánu, je třeba na základě
§ 154 správního řádu přiměřeně použít ustanovení o obsahu, formě a náležitostech rozhodnutí (§ 67 a § 68 správního řádu z roku 2004).

Veškerá rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jsou též v nezkráceném znění uveřejněna na webových stránkách www.nssoud.cz.
č. 2394 (z rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. 12.
2010, č.j. 10 Ca 280/2008-78). Stavební zákon: výrobek plnící
funkci stavby. Týká se § 108 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Z rozsudku
vyplývá:
Pojmu „výrobek plnící funkci stavby“ je nutno rozumět
tak, že se jedná o výrobek, který plní takovou funkci, jako
obvykle plní stavby ve smyslu § 2 odst. 3 stavebního zákona z roku 2006. Nejpodstatnějším charakteristickým znakem výrobku plnícího funkci stavby ve smyslu stavebního
zákona je to, že se jedná o výrobek umístěný na určitém
konkrétním místě trvale nebo dlouhodobě. Takovým výrobkem může být i silniční vozidlo.

SPRÁVNÍ PRÁVO
Číslo 6/2011
Doc. JUDr. Pavel Mates: Analogie ve správním právu
JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.: Žaloba na ochranu proti
nečinnosti správního orgánu
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.: Informace – 6. letní mezinárodní
konference „Nečinnost ve veřejné správě“, Kroměříž 23.–24. 6.
2011

MODERNÍ OBEC
Číslo 10/2011
Mgr. Jan Potměšil (Ministerstvo vnitra): Postih úředníka
za pochybení při vedení řízení. Odpověď na dotaz v rubrice
Právní poradna.

VEŘEJNÁ SPRÁVA
Z obsahu čísla 10/2011
č. 2393 (z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 5.
2011, č.j. 7 As 2/2011-52). Stavební řízení: účastenství občanského sdružení v řízení. Týká se § 8 odst. 1 a § 70 odst. 2
zákona o ochraně přírody a krajiny. Z rozsudku vyplývá:

Číslo 20/2011
Mimořádná příloha Základní registry.
Mgr. Jan Potměšil: Fikce doručení v judikatuře Nejvyššího
správního soudu.
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INFORMACE A STANOVISKA

Seznam poboček Technické inspekce České republiky
(k „Pracovní pomůcce“ vydané MMR a Technickou inspekcí
ČR, publikované ve Stavebně správní praxi č. 5/2011)
1. TIČR, ředitelství, U Balabenky 1908/6, 180 00 Praha 8
– tel. 284 812 501, 221 466 812
2. TIČR, pobočka Praha, Sazečská 645/12, 108 00 Praha 10
– tel. sekretariát: 724 534 647, 224 913 803
3. TIČR, pobočka České Budějovice, Rudolfovská 34,
370 01 České Budějovice – tel. sekretariát: 724 316 753,
386 350 511
4. TIČR, pobočka Plzeň, U Borského parku 3, 301 00 Plzeň – tel. sekretariát: 724 316 754, 377 423 941
5. TIČR, pobočka Ústí nad Labem, U Panského dvora
986/3, 400 01 Ústí nad Labem, tel. sekretariát: 724 316 755,
472 777 810
6. TIČR, pobočka Hradec Králové, Riegrovo nám. 1493,
500 02 Hradec Králové – tel. sekretariát: 724 316 756,
495 523 348
7. TIČR, pobočka Ostrava, Nádražní 157, 702 00 Ostrava
– tel. sekretariát: 724 316 757, 596 623 281
8. TIČR, pobočka Liberec, Orlí 261/8, 460 02 Liberec 3 –
tel. sekretariát: 724 936 181, 485 107 812
9. TIČR, pobočka Brno, Hudcova 78c, 612 00 Brno – tel.
sekretariát: 724 316 759, 545 210 383

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB

Novinky a změny dotýkající se požadavků na bezbariérové
užívání staveb (informace odboru stavebního řádu MMR)
V září 2011 vydalo Informační centrum ČKAIT, s. r. o., publikaci s názvem „Bezbariérové užívání staveb. Metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“. Autorem
publikace je Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. (1. vydání, ISBN
978-80-87438-17-6).
Cílem publikace je poskytnout komentář k bezbariérové vyhlášce s bohatým doprovodných grafickým vyobrazením. Účelem je také zajistit jednotnou aplikaci této vyhlášky v praxi.
Zároveň je metodika zpracována v návaznosti na oblast bydlení, respektive ve vládou schválené Koncepci bydlení ČR
do roku 2020 je jedním z cílů a priorit zvýšení dostupnosti bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Publikace
proto nabízí i způsob, jak záležitost řešit obecně od vnějšího
přístupného prostředí až po vlastní prostory bytového domu
obecně a postupně odstraňovat prvky komplikující život těmto osobám. V závěru publikace je uveden metodický přístup
k problematice bezbariérového prostředí.

Publikace byla vydána Informačním centrem ČKAIT, s. r. o.
pro Ministerstvo pro místní rozvoj a Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. V knižní
podobě byla rozeslána na všechny stavební úřady v České republice a zároveň byla dána k dispozici všem autorizovaným
osobám ČKAIT. Metodika je určena také ostatním účastníkům
procesu výstavby, popř. také osobám s omezenou schopností
pohybu nebo orientace a jejich organizacím.
K pojmu upravitelný byt
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen
„bezbariérová vyhláška“) používá v § 2 odst. 1 písm. c) pojem
upravitelný byt.
Definici tohoto pojmu vymezilo ustanovení § 2 písm. c) nařízení vlády č. 333/2009 Sb., o podmínkách použití finančních
prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám. Stavebně technické požadavky
na tyto byty pak stanovila příloha k tomuto nařízení, která však
byla v rozporu s požadavky bezbariérové vyhlášky.
Dne 1. srpna 2010 nabyl účinnosti čl. I bod 2 nařízení vlády
č. 228/2010 Sb., který mění původní definici pojmu upravitelný byt. Novelizační bod 16 současně zrušuje přílohu k původnímu nařízení. Stavebně technické požadavky na upravitelný byt nově řeší odkazem na bezbariérovou vyhlášku.
Citovaná novela tedy odstranila rozpor mezi výše citovaným
nařízením vlády a bezbariérovou vyhláškou.
K pojmu byt zvláštního určení
Bezbariérová vyhláška opět ve svém § 2 odst. 1 písm. c) používá pojem byt zvláštního určení a uvádí odkaz na § 9 odst. 1
zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky
související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění,
doplňuje a upravuje občanský zákoník.
Dne 1. listopadu 2011 nabyl účinnosti čl. I bod 2 a čl. III zákona
č. 132/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992
Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním
zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V rámci těchto novelizačních bodů byla definice bytu zvláštního určení převedena do § 685 odst. 4 občanského zákoníku v platném znění.
Tato změna má legislativně technickou povahu a nemá zásadní
dopad na vlastní navrhování, provádění a povolování staveb.
Speciální označení vozidel
Bezbariérová vyhláška ve svém § 4 odst. 2 stanoví požadavky
na parkovací místa pro vozidla přepravující osoby s těžkým pohybovým postižením a uvádí odkaz na § 67 zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění platném
k listopadu 2009.
S účinností od 1. srpna 2011 bylo toto ustanovení novelizováno
zákonem č. 133/2011 Sb. V rámci této novely bylo dosavadní
označení O 1 nahrazeno novým označením, kterým je nově parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením.
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Pro úplnost je třeba uvést, že druhy a provedení speciálního
označení stanoví vyhláška Ministerstva dopravy ČR č. 30/2001
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, v platném znění. Dne 4. října 2011 nabyla účinnosti vyhláška č. 290/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb.
V § 27 odst. 1 písm. a) původní vyhlášky se dosavadní speciální
označení vozidla O 1 nahrazuje novým speciálním označením
parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením č. O 7.
Návazně se v příloze č. 7 ruší vyobrazení dosavadního označení
O 1 a současně se zavádí nová příloha č. 12, která obsahuje
vyobrazení nového označení č. O 7.
Účelem této změny je, aby nové označení bylo harmonizováno
s komunitárním právem a platilo na území celé Evropské unie.
Tato změna má především terminologickou povahu.
Parkovací místa
Ustanovení § 4 odst. 2 a 3 bezbariérové vyhlášky, resp. bod
1.1.4 a 1.1.5 přílohy č. 2 k této vyhlášce stanoví technické požadavky na parkovací místa pro vozidla přepravující osoby s těžkým pohybovým postižením a technické požadavky na parkovací místa pro vozidla osob doprovázející dítě v kočárku.
Od 1. dubna 2011 je účinná nová norma ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. Podrobnější informace o požadavcích na bezbariérové řešení v této normě je
k dispozici ve Stavebně správní praxi č. 3/2011.

Dále od 1. října 2011 je účinná nová norma ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže. Obdobně podrobnější informace o požadavcích na bezbariérové řešení v této normě bude
zveřejněna v následujícím čísle Stavebně správní praxe.
Požadavky na elektrické rozvody v bytových domech a v bytech určených pro osoby se zdravotním postižením
Ustanovení § 10 a 11 bezbariérové vyhlášky, resp. příloha č. 1
a body 7 a 8 přílohy č. 3 k této vyhlášce stanoví technické požadavky na společné prostory a domovní vybavení bytových
domů a na upravitelné byty a byty zvláštního určení.
Dne 1. října 2011 byla vydána nová TNI 33 2130 Elektrické instalace nízkého napětí – Elektrické rozvody v objektech s byty
určenými pro osoby se zdravotním postižením a elektroinstalace v kuchyních.
Tento technický předpis poskytuje návod k navrhování a provádění elektrických rozvodů v bytových domech a v upravitelných bytech a bytech zvláštního určení. Přiměřeně jej lze
také použít pro obytné části staveb pro sociální péči a také pro
bezbariérové pokoje ve stavbách pro cestovní ruch.

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