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PŘÍLOHA INFORMACÍ
PRO ORGÁNY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

INFORMACE O VYDANÝCH PRÁVNÍCH
PŘEDPISECH, ČLÁNCÍCH A PUBLIKACÍCH

Částka 23 – čís. 56
Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví
a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost od 7. 4. 2014.

SBÍRKA ZÁKONŮ 2014
Částka 6 – čís. 13
Vyhláška o postupu pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav. Účinnost od 1. 2. 2014.
Částka 11 – čís. 26
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Změny se týkají stavebních úprav pozemních
komunikací. Účinnost od 1. 3. 2014.
Částka 14 – čís. 33
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hodonínská
Dúbrava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.
Národní přírodní památka a její ochranné pásmo se rozkládají
na území Jihomoravského kraje, v katastrálním území Hodonín. Orientační grafické znázornění území národní přírodní
památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3
k této vyhlášce. Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany
přírody lze v ní zejména povolovat a provádět změny druhů
pozemků a způsobů jejich využití, povolovat a provádět změny
dokončených staveb, změny staveb před jejich dokončením,
umísťovat stavby, reklamní a informační zařízení, upravovat
povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního
přírodního materiálu stejného geologického původu, skladovat
věci. Účinnost od 1. 4. 2014.
Částka 14 – čís. 34
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 národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších
předpisů. Účinnost od 1. 4. 2014.
Částka 22 – čís. 55
Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního
léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ23 – Eliščin
pramen v katastrálním území Poděbrady. Ochranné pásmo
I. stupně je vymezeno pozemkovou parcelou č. 1888/5 katastrální území Poděbrady. Vymezení je graficky vyznačeno v kopii
katastrální mapy v měřítku 1 : 1000 a v kopii Základní mapy
České republiky v měřítku 1 : 10000, jež jsou přílohami č. 1 a 2
k této vyhlášce. K nahlédnutí jsou též k dispozici na Ministerstvu zdravotnictví, na Krajském úřadu Středočeského kraje
a na Městském úřadu Poděbrady. Účinnost od 1. 5. 2014.

Částka 24 – čís. 64
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
kontrolního řádu. Mimo jiné se jím mění zákon o obcích, zákon o krajích a zákon o hlavním městě Praze ve vztahu ke kontrole výkonu jim svěřené přenesené působnosti.
Účinnost od 1. 5. 2014.

SBÍRKA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Částka 1 – čís. 1/2014
Nařízení hlavního města Prahy o zřízení přírodní památky Xaverovský háj a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.
Přírodní památka se rozkládá v katastrálních územích Horní
Počernice, Dolní Počernice a Běchovice. Orientační grafické
znázornění území přírodní památky je obsaženo v příloze č. 2
k tomuto nařízení. Umísťování a povolování nových staveb,
provádění terénních úpravy a změn druhu pozemku na území
zřízené přírodní památky vyžadují předchozí souhlas orgánu
ochrany přírody. Účinnost od 25. 1. 2014.
Částka 4 – čís. 5/2014
Vyhláška hlavního města Prahy, kterou se mění vyhláška
č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost od 1. 5. 2014.

PRÁVNÍ ROZHLEDY
Číslo 1/2014
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.: Tzv. rekodifikační novela správního řádu a podpůrce při jednání se správním orgánem
Článek je věnován novele správního řádu, která reaguje
na změny, které přinesla rekodifikace soukromého práva, respektive otázkám, které se v této souvislosti objevují a na které
jsou odpovědi nejasné či diskusní, přičemž se snaží nabídnout
jejich možná řešení.
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Číslo 2/2014
Mgr. Antonín Stanislav: Zamyšlení nad během času při doručování písemností dle občanského soudního řádu
Článek obsahuje mimo jiné polemiku autora se stanoviskem
Ministerstva vnitra, respektive závěrem č. 93 poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu, že v případě doručování
do datové schránky se na počítání desetidenní lhůty podle § 17
odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
nevztahuje pravidlo pro počítání času uvedené v § 40 odst. 1
písm. c) správního řádu (konec lhůty připadající na sobotu, neděli nebo svátek).
Číslo 3/2014
JUDr. Jakub Handrlica, Ph.D.: Souhlas s činností v ochranných pásmech na pomezí veřejného a soukromého práva

PRÁVNÍ RÁDCE
Číslo 1/2014
JUDr. Petr Kolman, Ph.D.: Chudý, či bohatý – dostane stejnou
pokutu za správní delikt?

MODERNÍ OBEC
Číslo 4/2014
Doc. JUDr. et Mgr. Jan Brázda, Ph.D.: Správní rozhodnutí
v rozhodovací praxi (1. část)
JUDr. Aleš Linhart, Ph.D.: Sousedské vztahy podle nového
občanského zákoníku
Mgr. František Korbel, Ph.D.: Veřejné prostranství obce

Číslo 6/2014
JUDr. Vladimír Voříšek: Je opis kopie?
Vtipný článek pro úsměv i poučení.
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Ano

Stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů
d na
životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.

Ano

Ano

Ano

Ano

stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 300 m² zastavěné
plochy a 7 m výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat
2. či chovatelství, a zemědělských staveb, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. sušičky, sklady hořlavých kapalin,
sklady chemických hnojiv);

stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše
3. do
16 m² a do 5 m výšky, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m;

nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací,
jejich antény a stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčova4. cích bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná
komunikační vedení sítě elektronických komunikací a související komunikační zařízení, včetně jejich elektrických přípojek, s výjimkou budov;

podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektři5. ny včetně podpěrných bodů a systémů měřicí, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, s výjimkou budov;

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

e

Ano

stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m² zastavěné plochy a do 5 m
výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti,
1. hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů
a nejedná se o jaderná zařízení;

x
§ 79/6

e Stavby, a to

Ano

Udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob,
c požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost
při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou.

x
§ 79/6 SZ

Ano

Terénní úpravy stanovené v § 80 odst. 3 písm. a) nebo úpravy pozemků uvedeb né
v § 80 odst. 3 písm. e).

x
§ 80/3 a)
a e) SZ

Ano

Možnost
provádění
svépomocí
§ 160 SZ

a Stavební záměry uvedené v § 79 odst. 2.

Stavební záměr
§ 103 SZ

2.
Ostatní případy
→
stavebník je
povinen zajistit
stavební dozor,
není-li pro
takovou činnost
sám odborně
způsobilý

1.
Stavba pro
bydlení nebo
změna stavby,
která je kulturní
památkou →
stavebník je
povinen zajistit
stavbyvedoucího

Je-li stavba
prováděna
svépomocí:

Stavbyvedoucí/
Stavební dozor
§ 160 SZ
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Ano

Ano

x

x

x

x

x

x

x

Ano

Ano

x
není-li v ní
azbest

x
není-li v ní
azbest

x
není-li v ní
azbest

x

x

x

x

Kolaudace Oznámení
Souhlas
/oznámení odstranění
§ 119 SZ § 128 SZ

Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení podle § 103 SZ

x
§ 79/2 SZ

Územní
posouzení

1.

PRACOVNÍ POMŮCKA k „velké“ novele stavebního zákona
(Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor stavebního řádu, duben 2014)
III. část

Pozn.: I. část pracovní pomůcky byla publikována ve Stavebně správní praxi č. 1/2013
II. část ve Stavebně správní praxi č. 3/2013
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e

Ano

Ano

14. oplocení

15. reklamní a informační zařízení;

16. výrobky plnící funkci stavby, včetně základových konstrukcí pro ně;
odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy do 300
17. m², které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami
nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí.

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

na vodu do 100 m³ obsahu ve vzdálenosti nejméně 50 m od budov
13. nádrže
s obytnými nebo pobytovými místnostmi, pokud nejde o vodní díla;

Ano

Ano

Ano

Ano

pro zkapalněné uhlovodíkové plyny do celkového objemu 5 m³
11. zásobníky
určené výhradně pro odběr plynné fáze;

Ano

na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do objemu 50 m³ a do výš12. zásobníky
ky 3 m;

Ano

vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby
a
odběrných zařízení vedených mimo budovu nebo připojení staveb pl10. nících
doplňkovou funkci ke stavbě hlavní na rozvodné sítě a kanalizaci
stavby hlavní;

Ano

Ano

Ano

8. vedení sítí veřejného osvětlení, včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky;

Ano
pro výrobu energie s celkovým instalovaným výkonem do 20 kW
9. stavby
s výjimkou stavby vodního díla;

Ano

rozvody tepelné energie a související technologické objekty, včetně sys7. témů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, s výjimkou budov;

Ano

Ano

Ano

vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu a související technolo6. gické objekty, včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, s výjimkou budov;

Ano

2.
Ostatní
případy →
stavebník je
povinen zajistit
stavební dozor,
není-li pro
takovou činnost
sám odborně
způsobilý

1.
Stavba pro
bydlení nebo
změna stavby,
která je kulturní
památkou →
stavebník je
povinen zajistit
stavbyvedoucího

Je-li stavba
prováděna
svépomocí:

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ano

Ano

Ano

x
není-li v ní
azbest

x
není-li v ní
azbest

x
není-li v ní
azbest

x
není-li v ní
azbest

x
není-li v ní
azbest

x
není-li v ní
azbest

x
není-li v ní
azbest

x
není-li v ní
azbest

x
není-li v ní
azbest

Ano

Ano

Ano
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x
§ 79/ 6 SZ

x
§ 79/ 6 SZ

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Územní
posouzení

2.

Stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2

Terénní úpravy neuvedené v § 103 odst. 1 písm. b)

Udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst. 1
písm. c)
Stavební úpravy pro změny v užívání části stavby,
se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby,
k kterými
nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na
životní prostředí

j

i

Stavby odstavných, manipulačních, prodejních,
skladových nebo výstavních ploch o výměře nad 300 m2
f nejvíce však do 1 000 m2, které neslouží pro skladování
nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které
mohou způsobit znečištění životního prostředí
Stavby zařízení staveniště, neuvedené v § 103 odst. 1
g písm.
e) bodě 1
Stavby opěrných zdí do výšky 1 m, které hraničí s
h veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo
s veřejným prostranstvím

e

Stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci do 150 m2
celkové zastavěné plochy, s jedním podzemním
a podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma
nadzemními podlažími a podkrovím
Podzemní stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy
b a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem nebo
stavbou podle § 16 odst. 2 písm. d)
Stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do
10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1 000
2
c m celkové zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud
tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním
podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle
3 let; dobu dočasnosti nelze prodloužit
Stavby do 50 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m
d výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené
nejvýše do hloubky 3 m

Stavební záměr

x

x

x

x

x

x

Svépomocí
SD/JZ
Svépomocí
SD/JZ

D
AO/KO
D
X

Svépomocí
SD/JZ

Svépomocí
SD/JZ

D
AO/KO

D
AO/KO

Svépomocí
SD/JZ

Svépomocí
SD/JZ

PD
AO

D
AO/KO

Svépomocí
SD

PD
AO

Ano

Svépomocí
SD/JZ

Svépomocí
SD

PD
AO

Ano

D
AO/KO

Svépomocí
SD

PD
AO

Ano

Ano

Svépomocí
SD

§ 160, 157 SZ

Možnost provádění
Vedení SD/JZ

PD
AO

§
105/8, 158/1
SZ

PD/D
Zpracovatel

Ano

§ 105/8,
196 SZ

Formulář

Je-li stavba
prováděna
svépomocí:
1.
Stavba pro bydlení
nebo změna stavby,
která je kulturní
památkou →
stavebník je
povinen zajistit
stavbyvedoucího
2.
Ostatní případy →
stavebník je
povinen zajistit
stavební dozor,
není-li pro takovou
činnost sám
odborně způsobilý
~
Je-li stavba
odstraňována
svépomocí:
1.
Stavba obsahující
azbest →
vlastník je
povinen zajistit
stavbyvedoucího
2.
Ostatní případy →
vlastník je povinen
zajistit stavební
dozor, není-li pro
takovou činnost
sám odborně
způsobilý

§ 160 SZ

Stavbyvedoucí/
St. dozor

Jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce vyžadující ohlášení podle § 104 SZ

Ano

x

x

x

x

x

x

Ano

Ano

Ano

Ano

§ 119 SZ

Kolaudace
KS/oznámení

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano + D

Ano + D

Ano + D

Ano + D

Ano + D

§ 128 SZ

Oznámení
odstranění
(Dokumentace)
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Přístavba,
Změna kterou se stavba půdorysně
dokon- rozšiřuje a která je vzájemně
čené provozně propojena
stavby s dosavadní stavbou
§ 2/3 Stavební úprava,
SZ
při které se zachovává
vnější půdorysné i výškové
ohraničení stavby; za stavební
úpravu se považuje
též zateplení pláště stavby

Nástavba,
kterou se stavba zvyšuje

Nová stavba
Stavba všeho druhu bez zřetele na jejich
stavebně technické provedení, účel a
dobu trvání, nestanoví-li stavební zákon
nebo zvláštní právní
předpis jinak

§ 108 SZ

Stavební záměr

Žádost o stavební
povolení
– Příloha č. 9
vyhlášky
č. 503/2006 Sb.

Ano

§ 110, 196 SZ

Formulář

Projektová
dokumentace
zpracovaná
autorizovanou
osobou
podle zákona
č. 360/1992 Sb.

Projektová
dokumentace/
zpracovatel
§ 158 SZ
§ 160, 196 SZ

Provádění

Stavební podnikatel
(zhotovitel)
– při realizaci
stavby je povinen
zabezpečit
odborné vedení
provádění stavby
stavbyvedoucím

Stavby vyžadující stavební povolení

Formulář:
Žádost o vydání
kolaudačního
souhlasu
– Příloha č. 12
vyhlášky
č. 503/2006 Sb.

Formulář:
Oznámení
o užívání stavby
– Příloha č. 11
vyhlášky
č. 503/2006 Sb.

Ano

Kolaudační
souhlas/
oznámení
§ 119, 196 SZ

Formulář:
Ohlášení odstranění
– Příloha č. 15
vyhlášky
č. 503/2006 Sb.

Ano

§ 128, 196 SZ

Ohlášení
odstranění

Použité zkratky v tabulkách:

SZ – stavební zákon
SD – stavební deník

AO – autorizovaná osoba
KO – kvalifikovaná osoba

JZ – jednoduchý záznam o stavbě

PD – projektová dokumentace

KS – kolaudační souhlas

D – dokumentace

U stavebních záměrů vyžadujících podle § 104 SZ ohlášení, u kterých stavební úřad rozhodl usnesením podle § 107 SZ, že ohlášený stavební záměr projedná
ve stavebním řízení, platí v plném rozsahu tabulka č. 2.

x
§ 79/6 SZ

Ano

Ano

Územní
posouzení

3.

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB

Nestátní neziskové organizace – činnost a kompetence
(sdělení Odboru stavebního řádu MMR)
Nestátní neziskové organizace či nevládní neziskové organizace (NNO) jsou součástí každé vyspělé moderní společnosti
a současně poskytovatelem celé řady veřejných služeb. V České republice mezi NNO od 1. ledna 2014 patří spolky, fundace
a ústavy zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ). Dále mezi NNO patří již dobře známá účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, zřízená
podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání
a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.
Podle přechodných a závěrečných ustanovení NOZ ještě platí, že existující občanská sdružení zřízená podle již zrušeného
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, a existující nadace a nadační fondy zřízené podle již částečně zrušeného zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů, se musí transformovat na některou z odpovídajících nových právních forem.
Dále existující obecně prospěšné společnosti zřízené podle již
zrušeného zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, se mohou
transformovat, popřípadě mohou zůstat, ale nové už nelze zakládat. Jednotlivé organizace se pak mohou sdružovat v korporace (svazy), dříve zájmová sdružení právnických osob.
Z výše uvedeného vyplývá, že NNO jsou organizace nezřizované státem a na státu nezávislé, které jsou určeny k obecně
prospěšné činnosti nebo k neziskové činnosti pro soukromý
prospěch. Postavení těchto organizací ve státě nelze zaměňovat
s postavením dotčených orgánů veřejné správy podle zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Některé NNO mají v předmětu své činnosti různé formy rozvoje a péče o bezbariérové prostředí. Jejich předností je, že pracují
bezprostředně s cílovou skupinou uživatelů staveb. Na základě
získaných zkušeností šíří příklady dobré praxe, poukazují na nebezpečná místa a zpracovávají metodické materiály pro osoby
s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Dále jejich nezastupitelná role je v iniciativě vůči vývoji a inovacím nebo při
ověřování funkčnosti nových řešení. Skoro vždy je pak poskytována konzultační činnost nebo uživatelskoodborné poradenství.
Z hlediska stavebního zákona nejsou tyto organizace z titulu
své činnosti účastníky stavebního řízení (§ 109). Za projektovou činnost ve výstavbě odpovídá projektant (§ 159), za přezkoumání podané žádosti o stavební povolení a připojených
podkladů odpovídá stavební úřad (§ 111), který v případě potřeby může využít konzultaci či poradenství, popřípadě si může
pro sebe obstarat písemné vyjádření (posudek). Požadavek
na jejich dokládání stavebníkem k žádosti o stavební povolení
není oprávněný (§ 110) a neformální dohoda o obstarání takového posudku je nežádoucí, respektive je obcházením zákona.

Z uvedeného vyplývá, že posudek NNO k bezbariérovému užívání staveb není závazný a tímto způsobem ani nelze
přenést odpovědnost stavebního úřadu nebo účastníka řízení
na jiné osoby nebo organizace. Posudek tedy má povahu pracovní pomůcky sloužící k orientaci ve specifických aspektech
přístupnosti staveb osobami s omezenou schopností pohybu
nebo orientace, například při posuzování staveb, změn dokončených staveb a změn v užívání staveb, popřípadě při odstraňování stávajících bariér ve veřejném prostoru.
Současně z hlediska přesnosti získaných informací je nejlepší,
aby spolupráce mezi stavebním úřadem a příslušnou organizací probíhala po přímé linii.

Nestátní neziskové organizace – dotace pro rok 2014
(informace Odboru stavebního řádu MMR)
Obecné zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím
ústředními orgány státní správy a každoročně hlavní oblasti
státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím schvaluje vláda. Návazně byly u MMR změněny podmínky pro poskytnutí této dotace a zároveň byl zpřísněn způsob
veřejnoprávního dohledu nad těmito dotacemi.
Pro obecné zásady platí usnesení vlády č. 92/2010, v platném
znění. Dále konkrétně podle usnesení vlády č. 685/2013 je pro
rok 2014 v působnosti MMR dotační program s názvem „Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb“. Mezi podporované aktivity patří
• podporovat správnou aplikaci bezbariérové vyhlášky, zejména spoluprací se stavebními úřady,
• iniciovat řešení nebezpečných míst a iniciovat odstraňování architektonických bariér,
• zpracovávat a poskytovat metodické informace pro osoby
s omezenou schopností pohybu nebo orientace o bezbariérovém prostředí.
V rámci dotačního řízení získaly podporu pro rok 2014 následující organizace a jejich projekty:
• NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s., na projekt Vyrovnávání
příležitostí pro občany se zdravotním postižením prostřednictvím ochrany veřejného zájmu na úseku bezbariérového
přístupu staveb ve výši 2 000 000 Kč.
• Sdružení přátel Konta Bariéry na projekt Časopis MŮŽEŠ
ve výši 900 000 Kč.
• Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, o. s.
(SONS), na projekt Metodické centrum odstraňování bariér
pro nevidomé a slabozraké osoby s působností v ČR ve výši
522 000 Kč.
• Česká abilympijská asociace, o. s., na projekt Poradenská
a konzultační střediska bezbariérovosti ve výši 500 000 Kč
• Pražská organizace vozíčkářů, o. s., na projekt Mapování
přístupnosti objektů a komunikací z pohledu osob s omezenou schopností pohybu ve výši 500 000 Kč.
• Liga vozíčkářů, o. s., na projekt S ligou proti bariérám
ve výši 400 000 Kč.
• TyfloCentrum Pardubice, o. p. s., na projekt Bezbariérovost z hlediska osob se zrakovým postižením ve výši
110 000 Kč.
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• TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. na projekt Vytváření bezbariérového prostředí pro osoby se zrakovým postižením
na Střední Moravě ve výši 75 000 Kč.
Celkem tak bude podpořeno 8 organizací a 8 projektů se souhrnnou dotací ve výši 5 007 000 Kč. Poznámka k uvedenému
seznamu: NIPI, Sdružení přátel Konta bariéry a SONS jsou
organizace s působností na území celé České republiky. Ostatní organizace mají působnost regionální nebo nadregionální.

Současně tak MMR naplňuje závazky mezinárodních úmluv
v oblasti lidských práv, např. čl. 4 odst. 3 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením (viz citace):
„Článek 4 Obecné závazky
3. Při vytváření a provádění legislativy a politik za účelem
provádění této úmluvy, stejně jako při rozhodování o dalších
otázkách týkajících se osob se zdravotním postižením, budou
státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, konzultovat tuto
problematiku s osobami se zdravotním postižením, i s dětmi
se zdravotním postižením, a budou s nimi aktivně spolupracovat prostřednictvím organizací je zastupujících.“

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