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1. vypou'tí po)adavky na proslun&ní byt, zcela a bez náhrady. Je tedy p(ípustné
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prakticky na polovinu. To znamená v*znamné sní)ení p(ístupu denního sv&tla do
byt,.

ová,
Prof.DrSc.
RNDr. Helena Illnerová, DrSc.
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Po)adavky na proslun&ní a denní osv&tlení vznikly jako v*sledek hodnocení zdravotního

kter*m se stanovují obecné po)adavky na vyu)ívání území a technické po)adavky na
stavby v hlavním m&st& Praze. Oproti doposud platné vyhlá'ce 26/1999 nové na(ízení:
1. vypou'tí po)adavky na proslun&ní byt, zcela a bez náhrady. Je tedy p(ípustné
ignorovat po)adavky na p(ístup p(ímého slune+ního zá(ení do byt,.
2. sni)uje po)adavek na denní osv&tlení n&kter*ch (vybran*ch) obytn*ch místností
prakticky na polovinu. To znamená v*znamné sní)ení p(ístupu denního sv&tla do
byt,.
Po)adavky na proslun&ní a denní osv&tlení vznikly jako v*sledek hodnocení zdravotního
rizika p(ípadného nedostatku slune+ního zá(ení a denního sv&tla v bytech a jakákoli
zm&na v t&chto po)adavcích musí b*t z tohoto hlediska znovu zvá)ena. Ob+ané Prahy
pot(ebují mít naprostou jistotu, )e se jim s nov*mi pra)sk*mi stavebními p(edpisy bude
da(it nejmén& stejn& dob(e jako dosud. Stejn& tak technická ve(ejnost zab*vající se
navrhováním staveb musí mít jistotu, )e v d,sledku její +innosti nebude ohro)eno zdraví
u)ivatel, budov.
V Na(ízení i v jeho od,vodn&ní postrádáme zprávu o projednání textu na(ízení s orgány
preventivního zdravotního dozoru, které jediné jsou k hodnocení zdravotního rizika
kompetentní, proto)e ve sv*ch zdravotních ústavech disponují pro tuto +innost dostate
+nou odbornou kapacitou. Navíc jsou orgány zdravotní prevence za ochranu ve(ejného
zdraví odpov&dné a nemohou b*t proto vylou+eny z projednání nov& na(izovan*ch
pravidel, které jsou v rozporu s platn*mi zdravotnick*mi po)adavky obsa)en*mi v #SN
73 4301 a #SN 730580-1 a 2.
V&(íme, )e je mo)né naplnit zám&ry Na(ízení +. 11/2014 v souladu se zásadami ochrany
ve(ejného zdraví. Uji't&ní ve(ejnosti o této skute+nosti zve(ejn&ním v*sledk, projednání
textu na(ízení s odpov&dn*mi zdravotními orgány v'ak pova)ujeme za nezbytné.

Převzato z internetových stránek Institutu pro rozvoj měst a obcí – IMRO

https://www.irmo.z/?gssid=.QGG07NZlll1dGi01crlP7LiPI03TtTt1c5…
5dPJqu9YDjOMbkEc5oT6bZR6LVQMGzCJ8v0oGaC203Os9p0oGaCH1vzWm0f1

strana 2/2

