
From: Gros Ondřej (P8) <Ondrej.Gros@praha8.cz>  
Sent: Monday, March 7, 2022 7:33 PM 
To: ronovaema@gmail.com 
Cc: Mutl Ondřej Mgr. Bc. (P8) <Ondrej.Mutl@praha8.cz>; Šibravová Alice Bc. (P8) 
<Alice.Sibravova@praha8.cz> 
Subject: Odpověď na interpelaci 
 
Vážená paní,  
 
odpovídám na Vaši interpelaci z jednání ZMČ, které se konalo 2.2.  
 
Odpověď za OÚRV (stavební úřad) k používání vyhlášky: Základním právním předpisem pro řešení 
bezbariérovosti staveb je podzákonný právní předpis – vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 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 pro povolování nebo ohlašování a provádění staveb, při vydávání kolaudačního 
souhlasu, při užívání a odstraňování staveb nebo zařízení a při kontrolních prohlídkách staveb. Výčet 
staveb, na které se vyhláška vztahuje je následující:  pozemní komunikace a veřejná prostranství, 
stavby občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností, společné prostory a domovní 
vybavení bytového domu obsahujícího více než 3 byty, upravitelného bytu nebo bytu zvláštního určení, 
staveb pro výkon práce celkově 25 a více osob, pokud provoz v těchto stavbách umožňuje zaměstnávat 
osoby se zdravotním postižením nebo stavby pro výkon práce osob s těžkým zdravotním postižením. 
Ustanovení této vyhlášky se uplatní též u změn dokončených staveb a změn v užívání staveb, pokud to 
závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nevylučují, a dále stavby, které jsou 
kulturními památkami, u nichž se ustanovení vyhlášky použijí s ohledem na zájmy státní památkové 
péče. 
V praxi to znamená, že u výše uvedených staveb se požadavky na bezbariérovost zapracovávají do 
projektových dokumentací, které slouží jako podklad pro jejich projednání v povolovacím procesu. 
Stavební úřady standardně vyžadují u staveb, které musí požadavky vyhlášky splňovat, vyjádření 
společnosti NIPI ČR, o.s. (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace), jako oficiálního konzultanta v této problematice. V případě, že předložená projektová 
dokumentace vykazuje nedostatky, je projektant povinen projekt upravit tak, jak doporučí právě 
společnost NIPI. 
Vzhledem k tomu, že daná vyhláška dopadá na stavby, jejichž užívání podle stavebního zákona 
podléhá vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, kontrolují stavební úřady 
během závěrečných kontrolních prohlídek u daných staveb, zda jsou tyto provedeny podle schválené 
dokumentace, k níž se vyjadřovala společnost NIPI a ostatní dotčené orgány. 
 
Odpověď za Servisní středisko, které se stará o budovy škol: U některých školek jsou provedeny 
nájezdové rampy do I. NP (MŠ Krynická, Bojasova, Šiškova, Ústavní). 
U ZŠ Burešova je stará schodišťová plošina.  
Nově byl vybudován bezbariérový přístup do kompletně rekonstruovaného objektu Pernerova, který 
je realizován v souladu s uvedenou vyhláškou, do I. NP schodišťovou plošinou a z úrovně vnějšího 
atria je vybudován výtah do všech podlaží. V budově jsou také nově vybudovány toalety pro 
hendikepované žáky. 
Na letošní rok  byl SeS dán požadavek na doplnění bezbariérového přístupu (výtah) do ZŠ Burešova, 
kde je pouze stará poruchová schodišťová plošina (do I.NP). Akce byla zahrnuta v plánu investičních 
akcí SeS a byla panu řediteli ZŠ přislíbena i z MČ Praha 8.  
Vnitřní výtah je ještě umístěn v ZŠ Glowackého. 
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Z uvedeného plyne, že volená samospráva na handicapované občany a jejich děti myslí. Snaží se 
prosadit bezbariérovost všude tam, kde je to technicky možné. Co se týče orgánu státní správy 
(stavební úřad), ten postupuje v souladu s předpisy. Bezbariérovost ve veřejném prostoru je 
především v kompetenci Hl. m. Prahy, které v drtivé většině spravuje komunikace (silnice, chodníky). 
 
S pozdravem 
 
Ondřej Gros, starosta MČ Praha 8   
 


