informace a stanoviska

výtahy
k podmínkám povolování tzv. mobilních domů
dokumentace skutečného provedení stavby
výměna bytového jádra v bytovém domě
poznámky k aplikaci vyhlášky č.492/2006Sb.
k aplikaci nového stavebního zákona v souvislosti se změnami v zákoně č.20/1987Sb., o státní památkové péči
ohlášení udržovacích prací na stavbě, která je kulturní památkou
k aplikaci § 104 odst.1 stavebního zákona
změna odstavců v § 50 vyhlášky č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve vztahu k § 61 téže vyhlášky
bezplatný veřejný přístup k ČSN podle § 196 odst.2 stavebního zákona
autorizovaný inspektor - zkoušky uchazečů, seznamy autorizovaných inspektorů
terénní úpravy ve světle nového stavebního zákona
průkaz oprávnění ke vstupu na pozemky a do staveb podle § 172 odst.4 nového stavebního zákona
dokumentace staveb či změn staveb, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení
pořizování fotodokumentace při kontrolních prohlídkách staveb
platí znění § 104 zákona č.183/2006Sb. V plném rozsahu i pro stavby vodních děl, pokud to není výslovně vyloučeno jako např. v odstavci 2
písm.b) uvedeného paragrafu?
je pravda (podle informace deníku Dnes), že v chráněných územích je možno stavět jen na základě stavebního povolení, nikdy na
ohlášení? Jsme stavební úřad, kde většina území je v CHKO a tudíž veškeré stavby v tomto území budou jen na stavební povolení?
jakým způsobem provést kolaudační řízení u staveb, u nichž bylo stavební řízení zahájeno v loňském roce a stavební povolení nabylo právní
moci v letošním roce? Pokud by se mělo kolaudovat podle nového stavebního zákona, nejsou určeny kontrolní prohlídky stavby atd.
kterým ustanovením by se měl stavební úřad řídit, respektive jak by měl postupovat, hodlá-li stavebník realizovat zateplení obvodového
pláště budovy, kterým dojde k zvětšení (byť nepatrnému) zastavěné plochy stavby? Má stavební úřad vzhledem k ustanovení § 2 odst.5
písm.c) stavebního zákona považovat zateplení za stavební úpravu, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby,
nebo nikoliv?
pokud je navrhováno umístění rodinného domu tak, že odstavná a parkovací místa nejsou na tomtéž pozemku, avšak stavebník je navrhuje
situovat v docházkové vzdálenosti 300 m od domu na jiném pozemku, je třeba získat výjimku z ustanovení § 10 odst.2 vyhlášky
č.137/1998Sb. a § 20 odst.5 písm.a) vyhlášky č.501/2006Sb.?
na základě jakých dokladů zapíše katastrální úřad do katastru nemovitostí stavbu, jejíž užívání stavebník pouze oznamuje stavebnímu
úřadu (§ 120 stavebního zákona)?
jaký je vztah ohlášení změny stavby k oznámení o užívání stavby (§ 120 stavebního zákona) a ke kolaudačnímu souhlasu (§ 122 stavebního
zákona)?
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podle jakého paragrafu nového stavebního zákona mají stavebníci u staveb povolených podle "starého" stavebního zákona žádat o
prodloužení termínu pro jejich dokončení? Na jakém formuláři?
za jakých podmínek lze rodinný dům do plochy 150 m2 "povolit" formou sdělení stavebnímu úřadu k ohlášení stavby?
aplikace § 79 odst.5 zákona č.500/2004Sb., správní řád, v souvislosti s řízením o odstranění stavby
stavby a zařízení pro včelařské účely na lesních nebo zemědělských pozemcích
povinnost stavebníka zajistit autorský dozor nad prováděním stavby
je stavebník povinen před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí požádat o vydání územně plánovací informace nebo postačí řídit
se ústním nebo jinak nezávazným stanoviskem či sdělením pracovníka stavebního úřadu o podmínkách vydání územního rozhodnutí včetně
seznamu dotčených orgánů?
měly by stavební úřady k rozhodovacímu procesu přijímat pouze dokumentace zpracované autorizovanými osobami anebo postačí, aby
autorizovaná osoba dokumentaci (zpracovanou někým jiným) svým podpisem a razítkem takzvaně "autorizovala"?
vztahuje se provádění kontrolní prohlídky stavby též na stavby nadzemních a podzemních komunikačních vedení sítí elektronických
komunikací? V jakých fázích bude stavební úřad kontrolní prohlídky stavby provádět?
informační a reklamní zařízení
bezbariérové užívání staveb - od historie k současnosti
ekonomicky dosažitelná vzdálenost pro připojení na kanalizační stoku
postup při přípravě liniových staveb
nedokončená stavba veřejné dopravní infrastruktury a užívání dokončené stavby
problematika nabytí právní moci při neoznámení rozhodnutí
aplikace § 135 stavebního zákona v souvislosti s dotacemi ze Státního fondu rozvoje bydlení na krytí části nákladů spojených s opravami
panelových domů
zateplení pláště stavby
autorizovaní inspektoři
stavební úřady pro stavby uranového průmyslu a stavby jaderních zařízení
souhlas občanských sdružení při uzavírání veřejnoprávních smluv
ukládání pořádkových pokut podle § 62 správního řádu
zápis nové stavby, zápis vlastnického práva k nové stavbě a zápis změny stavby do katastru nemovitostí
vztah mezi energetickým zákonem a § 103 odst.1 písm.b) bod 4. stavebního zákona
ustanovení § 180 odst.1 písm. l) stavebního zákona - vyjasnění subjektu odpovědného za tento správní delikt, jeho odpovědnost, popř.
zproštění odpovědnosti, a posuzování výše pokuty
požární bezpečnost staveb ve vztahu k technickým podmínkám požární ochrany stanoveným pro navrhování, provádění a užívání staveb
vyhláškou č.23/2008 Sb.
povinnosti a odpovědnost stavebníka a dalších osob při přípravě a provádění staveb, dozor stavebních úřadů nad zajišťováním ochrany
veřejných zájmů (ochrana proti hluku ve stavbách pro bydlení - zvukoizolační vlastnosti podlahových konstrukcí)
Společné stanovisko MMR a ČKAIT k rozsahu oprávnění autorizovaného technika pro výkon vybraných činností ve výstavbě
Projednávání souboru staveb v režimu stavby hlavní
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Povolování dvojdomů
K činnosti autorizovaného inspektora podle stavebního zákona
Přehled dotčených orgánů ve stavebním řízení - věcná příslušnost - úkon a jeho forma
Zpoplatnění poskytování kopií písemností ze spisu stavebního úřadu
Zkrácené stavební řízení podle § 117 SZ a omezení působnosti autorizovaného inspektora
Problematika § 6a zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií - PENB
Odpojování od centralizovaného zásobování teplem
Provádění přístavby rodinného domu
"Přestavby" bytových jader
Oprávnění autorizovaného inženýra v oboru pozemní stavby k vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby
Povinnost dokládat vlastnické právo k sousední stavbě (v katastru není uveden vlastník)
Stanovisko NIPI ČR k žádosti o ÚR
Požadavek oplocení staveniště
Možnost využití územního souhlasu při umísťování staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, nesouvisících s dobýváním
Ověřený podpis v případě vydání územního souhlasu
Vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení v rozporu s územním plánem jakožto trestný čin maření úkolu veřejného činitele
Závazná stanoviska orgánu ochrany přírody v územním řízení; doložení výjimky
Změna § 110 stavebního zákona
Metodická pomůcka k umísťování, povolování a užívání fotovoltaických staveb a zařízení
Postavení SEI jako dotčeného orgánu - průkaz energetické náročnosti budov
Dokumentace pro územní řízení
Mobilní domy
Jak je zajištěn přístup k technickým normám (ČSN)?
Zahájení stavby
Pojem "podloubí" ve vztahu k předpisům stavebního práva
Přehled stavebních úřadů a jejich činnost
Zařízení pro solární ohřev vody instalované na dokončené stavbě
Vydání stavebního povolení jakožto trestní čin poškozování a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení
Ustanovení § 15a odst.1 stavebního zákona ve vazbě na § 96 stavebního zákona
Exekuční řízení
Přístavba rodinného domu
Stanoviska dotčených orgánů, koncentrační zásada v řízení o dodatečném povolení stavby, doručování veřejnou vyhláškou
Informace NIPI s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.
Rozměr sklopného sedátka ve sprchovém koutu/boxu
Tolerance skutečně naměřené hodnoty výšky sedátka klozetové mísy nad podlahou
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Program mobility
Seznam pracovišť konzultačních středisek NIPI ČR, o.s.
Dálkové ovládaní akustického vedení a informací pro osoby se zrakovým postižením
Požadavky na bezbariérové užívání schodiště - vztah normy a vyhlášek
Vydávání souhlasu a vyjádření obecného stavebního úřadu podle § 15 odst.2 stavebního zákona
Nová norma ČSN 73 6056
ZŘÍZENÍ ZIMNÍ ZAHRADY VE 2. NADZEMNÍM PODLAŽÍ BUDOVY
PŮSOBNOST OBECNÝCH A SPECIÁLNÍCH STAVEBNÍCH ÚŘADŮ – NÁVAZNOST STAVEBNÍCH ŘÍZENÍ, RESPEKTIVE STAVEBNÍCH
POVOLENÍ
ÚČASTNÍCI STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A ZÁKON O VLASTNICTVÍ BYTŮ
NEODSTRANĚNÍ STAVBY VE STANOVENÉ LHŮTĚ
STAVBA PROVÁDĚNÁ NEBO PROVEDENÁ BEZ ROZHODNUTÍ NEBO OPATŘENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU
ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE PRO CHODCE – UMÍSTĚNÍ A ZABEZPEČENÍ RESTAURAČNÍCH ZAHRÁDEK A MÍST PRO PRODEJ
ZBOŽÍ
POJMY V PLYNÁRENSTVÍ VZTAH MEZI ENERGETICKÝM A STAVEBNÍM ZÁKONEM
VÝKRESOVÁ ČÁST DUR VE VZTAHU K VYHLÁŠCE Č. 503/2006 SB.
VÝZNAM POJMU „POSOUZENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“ VE VZTAHU K PŮSOBNOSTI KRAJSKÝCH ÚŘADŮ
PRACOVNÍ POMŮCKA vydaná MMR a Technickou inspekcí ČR pro oblast vybraných technických zařízení
Novinky a změny dotýkající se požadavků na bezbariérové užívání staveb
Trvání účinků souhlasu s provedením stavby
Oprávnění autorizovaného architekta
ODPOJOVÁNÍ OD CENTRALIZOVANÉHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
České technické normy obsahující normové hodnoty odkazované „bezbariérovou vyhláškou“
Nová norma ČSN EN 81-41 Svislé zdvihací plošiny
Nová norma ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže
NOVELIZOVANÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY
REKLAMNÍ ZAŘÍZENÍ, STAVBY PRO REKLAMU
KOMPLEXNÍ VÝMĚNA DVOU VÝTAHŮ V BYTOVÉM DOMĚ – ROZMĚRY KLECÍ VÝTAHŮ
Bezbariérové prostředí ve stavbách pro vzdělávání
OCHRANNÉ PÁSMO FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY
NOVOSTAVBA BUDOVY ENVIRONMENTÁLNÍHO NÁVŠTĚVNICKÉHO, INFORMAČNÍHO A VZDĚLÁVACÍHO CENTRA
KOMPLEXNÍ VÝMĚNA VÝTAHU V BYTOVÉM DOMĚ – POŽADAVKY NA AKUSTICKOU A HLASOVOU SIGNALIZACI
ÚŘADY PRÁCE
Jak má stavební úřad reagovat na podání označené jako ohlášení, pokud je jím „ohlašována“ stavba většího rozsahu, než je uvedeno v §
104 odst. 2 stavebního zákona?
Nová předběžná norma ČSN P CEN/TS 81-76
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Požadavky na protiskluzové úpravy a kontrastní označení schodiště
ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
PRACOVNÍ POMŮCKA k „velké“ novele stavebního zákona
Novela vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní
smlouvy a územního opatření
Zastavěná plocha – § 2 odst. 7 stavebního zákona
Působnost orgánů ochrany přírody a krajiny
PRACOVNÍ POMŮCKA k „velké“ novele stavebního zákona
Souhlasy vlastníků dotčených nemovitostí při umisťování staveb elektronických komunikací
Novela TSI PRM
Nová norma ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny
SPOLEČNÉ STANOVISKO Ministerstva pro místní rozvoj a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ze dne 9.
7. 2013 k rozsahu oprávnění autorizovaného technika pro výkon vybraných činností ve výstavbě
SPOLEČNÉ STANOVISKO Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva zemědělství ze dne 8. 7. 2013 k vymezení pojmu „polní mlat“
Postavení úřadu územního plánování jako dotčeného orgánu v územním řízení
Umisťování staveb v prolukách
Umístění tepelného čerpadla vzduch – voda na pozemku rodinného domu
Uvádění dodatečně povolených staveb do užívání
Deﬁnice pojmu podkroví
Přístup od koridoru/přechodu k nástupišti – sklon
SPOLEČNÉ STANOVISKO Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí ze dne 30. 8. 2013 ve věci postupů stavebního
úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s
dotčeným orgánem chránícím veřejné zájmy podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Změna způsobu vytápění v souvislosti s odpojením od soustavy zásobování tepelnou energií
Bytový dům – vstup
Dvě vyhrazená stání se společnou manipulační plochou – šířka
Mobilní domy
Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí
Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013
Seznam ČSN k vyhlášce č. 398/2009 Sb. aktualizace září 2013
VÝKON STÁTNÍHO POŽÁRNÍHO DOZORU
Nová předběžná norma ČSN P ISO 21542 (Přístupnost budov)
Komunikace pro chodce versus schodiště
PRACOVNÍ POMŮCKA k „velké“ novele stavebního zákona
Nestátní neziskové organizace – činnost a kompetence
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Nestátní neziskové organizace – dotace pro rok 2014
Podřezání vlhkého zdiva
Stavební deník
Pergola, přístřešek
Bezbariérová vyhláška – návod k vybraným aspektům legislativně technické povahy
Bezbariérová vyhláška – přehled paragrafů a bodů příloh
Nejnižší obytné podlaží staveb v záplavovém území
Městský soud v Praze, sp. zn. 11A 47/2011 - bezbariérové užívání staveb
Ovladač signalizačního systému nouzového volání
METODICKÁ POMŮCKA Odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj a Odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence Ministerstva životního prostředí k zapojení dotčené veřejnosti v územním a stavebním řízení
Závěry ze zasedání Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ve vztahu k novému občanskému zákoníku
Šířka podélného parkovacího stání
Pražské stavební předpisy – požadavky na bezbariérové užívání staveb
Nový Vládní plán ﬁnancování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016–2025
PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, UPLATNĚNÍ NÁMITEK, NEPŘEZKOUMATELNOST
ROZHODNUTÍ
UMÍSTĚNÍ STAVBY, ŽÁDOST O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ
ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, NAHLÍŽENÍ DO SPISU A KOPIE DOKUMENTACE
STAVEBNÍ ŘÍZENÍ – PRODLOUŽENÍ TRVÁNÍ DOČASNÉ STAVBY, ZMĚNA DOČASNÉ STAVBY NA STAVBU TRVALOU
OCHRANA VEŘEJNÉHO ZÁJMU A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ DOTČENÝCH OSOB, ZKUŠEBNÍ PROVOZ, PŘEZKUM ZÁVAZNÉHO
STANOVISKA
Stavební úřady jednají dlouho a nejsou dostatečně „akční“
STAVEBNÍ POVOLENÍ, PROCESNÍ INTERTEMPORALITA
PROBLEMATIKA DORUČOVÁNÍ VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ
SPOLEČNÉ STANOVISKO MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR A ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ
ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ K ROZSAHU OPRÁVNĚNÍ AUTORIZOVANÉHO TECHNIKA PRO VÝKON VYBRANÝCH ČINNOSTÍ VE
VÝSTAVBĚ
NEZBYTNÉ ÚPRAVY, STAVEBNÍ PŘÍSPĚVEK, OMEZENÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA, DOVOLÁNÍ
PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ ŘÍZENÍ: POVAHA VYJÁDŘENÍ SILNIČNÍHO SPRÁVNÍHO ÚŘADU K NAPOJENÍ STAVBY NA VEŘEJNOU DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURU
DESATERO DOBRÉ PRAXE PRO POSOUZENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV MĚNÍCÍCH VZHLED PAMÁTKOVĚ NECHRÁNĚNÝCH STAVEB
STAVEBNÍ ŘÍZENÍ: Povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu
POŽÁRNÍ ZÁVADY STAVBY – K POVINNOSTI vlastníka stavby pořídit dokumentaci za účelem provedení nezybtných úprav
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