NOVÁ NORMA ČSN 73 6056 (informace odboru stavebního řádu MMR; publikováno
v příloze časopisu „Urbanismus a územní rozvoj“ č. 3/2011)
Od 1. 4. 2011 je účinná nová norma ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy
silničních vozidel, která obsahuje také požadavky na bezbariérové užívání těchto
staveb.
Podle předmluvy této normy patří mezi souvisící právní předpisy také zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb (dále jen „bezbariérová vyhláška“). Citovaná česká technická
norma aplikuje zejména § 4 odst. 2 a 3 bezbariérové vyhlášky, resp. body 1.1.4 a 1.1.5
přílohy č. 2 k této vyhlášce.
Kapitoly 1 až 3 této normy jsou obecné a nemají žádný přímý vztah k aplikaci požadavků na
bezbariérové užívání staveb. Kapitola č. 4 této normy obsahuje všeobecné požadavky. Její
článek 4.1.1 písm. b) a 4.1.3 pamatuje také na osoby těžce pohybově postižené a osoby
doprovázející dítě v kočárku, respektive na parkovací stání pro vozidla těchto osob.
Kapitola č. 5 této normy obsahuje zásady návrhu parkovacích stání. Její článek 5.1.3
připomíná požadavky na příčný a podélný sklon bezbariérově užívaných parkovacích stání a
přístupových komunikací k nim.
Kapitola č. 6 této normy obsahuje prostorové uspořádání parkovacích stání. Její oddíl 6.6
nebo-li články 6.6.1 až 6.6.5 aplikují požadavky vyhlášky na rozměry jednotlivých typů
bezbariérových parkovacích stání. Současně obrázek č. 7 této normy obsahuje grafické
vyjádření příkladu návrhu vyhrazených parkovacích stání s kolmým řazením pro vozidla
přepravující osobu těžce pohybově postiženou.
Kapitola č. 7 této normy obsahuje požadavky na parkoviště. Její článek 7.3.3 stanoví pravidla
na komunikace pro chodce vně parkoviště s ohledem především na požadavky bezbariérové
vyhlášky.
Kapitola č. 8 této normy obsahuje další ustanovení a vybavení parkovacích ploch. Její článek
8.3.2 stanoví pravidla pro zřizování hygienického zařízení pro veřejnost opět s ohledem
především na požadavky bezbariérové vyhlášky.
Příloha A (normativní) k uvedené české technické normě obsahuje symboly pro označení
vyhrazených parkovacích stání. První symbol je určen pro označení parkovacího stání
vyhrazeného pro vozidla přepravující těžce pohybově postižené. K tomu je třeba zmínit, že
konkrétní požadavky na tento symbol stanoví vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (značka V 10f). Druhý symbol je určen pro
označení parkovacího stání vyhrazeného pro vozidla osob doprovázejících dítě v kočárku.

