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12.1 ÚVOD

12.1.1 Obecně

Tato kapitola se musí vykládat a chápat ve smyslu usta
novení, definic, pokynů a doporučení uvedených v kapi
tole 1 TKP - Všeobecně. Kapitola 12 TKP - Trvalé 
oplocení obsahuje požadavky objednatele stavby na ma
teriály, technologické postupy, zkoušení a převzetí vý
konů a dodávek při provádění trvalého oplocení 
pozemků pozemních komunikací. Stanovení prostorové 
polohy, členění, rozměry a druh použitých systémů, 
konstrukcí a materiálů trvalého oplocení určuje 
dokumentace stavby (dále jen dokumentace), která musí 
být vypracována v souladu s TKP-D kap. 8, sborníkem 
technických řešení S 6.2, touto kapitolou TKP a kapito
lami souvisícími.

Vzhledem k základním prvkům používaných materiálů 
trvalého oplocení (kovové nebo betonové sloupky, drá
těné pletivo, ostnatý drát, vrata a vrátka), obsahuje tato 
kapitola pouze tyto základní typy. V případech, kdy jsou 
požadovány jiné systémy nebo konstrukce než ty, které 
jsou obsaženy v této kapitole TKP, a dále v případech, 
kdy je třeba změnil nebo doplnit ustanovení této kapito
ly TKP, anebo se jedná o ojedinělé technické řešení, 
musí být vypracovány zvláštní technické kvalitativní 
podmínky stavby (dále jen ZTKP).

Trvalé oplocení silničního pozemku se zřizuje pro zajiš
tění maximální bezpečnosti provozu na pozemních ko
munikacích zamezením přístupu zejména zvěři.

Zhotovení trvalého oplocení musí splňovat požadavky 
této kapitoly TKP, případně ZTKP, dokumentace stav
by, příslušných norem a předpisů a technologických 
předpisů zpracovaných zhotovitelem stavby a schvále
ných objednatelem.

Pokud stavební práce uvedené v této kapitole nejsou 
součástí staveb vyžadujících stavební povolení a jedná 
se o opravy (stavební úpravy) nebo udržovací práce ve 
smyslu § 14vyhl. 104/97 Sb., kde postačí pouze ohláše
ní speciálnímu stavebnímu úřadu, připouští se vypraco
vání zjednodušené dokumentace. Náležitosti 
zjednodušené dokumentace určí objednatel podle ne
zbytných potřeb příslušné stavby případ od případu (viz 
Směrnice pro dokumentaci staveb PK). Zpravidla posta
čí specifikace rozsahu prací a požadavků objednatele 
s potřebným technickým popisem prací, která se ve 
smlouvě o dílo upřesní a oběma stranami potvrdí. Tech
nický popis a podmínky na dodržování kvality musí od
povídat těmto TKP, ČSN a příslušným technickým 
předpisům.

12.1.2 Odborná způsobilost

Trvalé oplocení může provádět zhotovitel, jehož před
mětem podnikání podle obchodního rejstříkuje prová
dění staveb, a který má platná oprávnění pro provádění 
stavebních prací (živnostenské listy, autorizace). Zhoto
vitel musí prokázat způsobilost pro zajištění jakosti při 
provádění trvalého oplocení a je povinen prokázat, že 
disponuje potřebným počtem pracovníků předepsané 
kvalifikace a potřebným technicky způsobilým strojním

a dalším vybavením. Zkušenost s prováděním prací 
podle této kapitoly TKP prokazuje zhotovitel také 
referenčním listem provedených prací stejného nebo po
dobného zaměření. Zhotovitel je povinen prokázat též 
způsobilost zkušeben, kontrolního systému a dalších 
činností, které mohou ovlivnit jakost prací.

Pracovníci zhotovitele, kteří realizují stavbu trvalého 
oplocení, musí mít potřebnou kvalifikaci pro jednotlivé 
odborné technické a dělnické profese a musí být vedeni 
odborným pracovníkem. Vzdělání, praxi v oboru, škole
ní, případně autorizaci pracovníků rozhodujících profe
sí je zhotovitel na požádání doložit objednateli/správci 
stavby.

12.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

12.2.1 Kvalita stavebních výrobků (materiá
lů, stavebních směsí a prvků)

Je-li trvalé oplocení dodávané na stavbu jako skladebný 
systém tvořeno jednotlivými skladebnými prvky, je 
podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 
178/1997 Sb. věznění nařízení vlády č. 81/99 Sb. pova
žováno za "stanovené výrobky" uvedené v příloze č. 2 
citovaného nařízení vlády pod pol. 1/12 a pol. 4/1. Vý
robci nebo dovozci těchto skladebných systémů musí 
před jejich uvedením na trh vydat prohlášení o shodě 
podle § 11.

Pro stavební výrobky (materiály, stavební směsi nebo 
prvky), např. výztuž betonářská, kovové konstrukční pro
fily a spojovací prostředky, beton, pletivo, ostnatý drát 
atd., které se použijí pro zhotovení trvalého oplocení jed
notlivě ajsou uvedeny ve "stanovených výrobcích", musí 
být dokladovány v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. 
a nařízeními vlády 178/1997 Sb. a 81/1999 Sb.

Ostatní stavební výrobky použité pro realizaci trvalého 
oplocení, které nejsou vyjmenovány mezi "stanovenými 
výrobky", musí být před dodávkou na stavbu doloženy 
prohlášením shody. Podrobnosti postupu posouzení 
shody a příslušné dokumenty stanovuje MP RSJ - PK 
pro oblast 2.3.2 Ostatní výrobky.

Zkoušky stavebních výrobků předepsané v TKP musí 
být v procesu prokazování shody provedeny.

12.2.2 Sloupky

Plotové sloupky jsou buď ocelové nebo železobetonové, 
jak je předepsáno dokumentací. Plotové sloupky musí 
splňovat následující požadavky :

Ocelové plotové sloupky, vzpěry a vratové sloupky jsou 
z trubek nebo válcovaných profilů normalizované výro
by. Průměr ocelových trubek nebo tvar a rozměr válco
vaných profilů je předepsán dokumentací a kvalita 
materiálu musí odpovídat kap. 19 TKP. Ocelové kon
strukce musí být chráněny proti korozi vlivem at
mosférických účinků a chemických rozmrazovacích 
látek. Protikorozní ochrana musí být provedena v tlouš
ťce a kvalitě podle dokumentace, TP 84 a přílohy č. 3 
kap. 19 TKP.
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Železobetonové plotové sloupky nebo sloupky z před- 
pjatého betonu musí splňovat požadavky kap. 18 TKP 
s tím, že prvky musí být navrženy pro agresivní prostře
dí. Krycí vrstva betonu na ocelové výztuži musí odpoví
dat požadavkům na ochranu proti korozi podle kap. 18 
TKP. Tvar, rozměry a třídu betonu prefabrikovaných 
železobetonových sloupků a způsob jejich osazení sta
noví dokumentace.

12.2.3 Pletivo, napínací a vázací dráty

Drátěné pletivo je normalizované výroby a musí odpo
vídat požadavkům ČSN 15 3152a 15 3153. Doporučuje 
se používat pletiva s diferencovanými oky (dole husté, 
nahoře řídké), min. průměr drátu pletiva je 1,8 mm. Drá
těné pletivo je buď z ocelového pozinkovaného drátu 
s volnými okraji bez napínacího drátu, z ocelového po
zinkovaného drátu s provlečeným napínacím drátem, 
nebo z ocelového drátu potaženého plastem.

Napínací drát je ocelový pokovovaný, normalizované 
výroby a minimálního průměru 3 mm.

Vázací drát je ocelový pokovovaný, normalizované vý
roby a minimálního průměru 2 mm.

12.2.4 Ostnatý drát

Ostnatý drát, kterým může být oplocení z drátěného ple
tiva doplněno, je ocelový pokovovaný, normalizované 
výroby a musí odpovídat ČSN 15 3905. Tvar a rozměry 
ostnatého drátu musí odpovídat ČSN 15 3910 a ČSN 
15 391 1.

12.2.5 Betonové základy

Betonové patky mohou být betonované na místě nebo 
prefabrikované z betonu min. tř. C 12/15 a musí splňovat 
požadavky kap. 18 TKP.

12.2.6 Vrata a vrátka

Plotová vrata a vrátka jsou vyrobena z ocelových 
tenkostenných uzavřených profilů, trubek nebo válco
vaných profilů a plechů podle dokumentace. Musí být 
chráněna ochranou proti korozi vlivem atmosférických 
účinků a chemických rozmrazovacích látek. Protikoroz- 
ní ochrana musí být provedena v tloušťce a kvalitě podle 
dokumentace, TP 84 a přílohy č. 3 kap. 19 TKP. Schvá
lené typy jsou uvedeny ve STR S 6.2.

12.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

12.3.1 Konstrukce oplocení

Podrobný popis technologického postupu prací podle 
druhů skladebných systémů a použitých materiálů musí 
být obsažen v dokumentaci, v ZTKP, ve specifikaci ob
jednatele nebo v technologickém předpisu zpracova
ném zhotovitelem a schváleném objednatelem.

Vytyčovací práce se řídí ustanoveními ČSN 73 0420 
a ČSN 73 0422. Hloubení jam pro základové patky se 
provádí v souladu s kap. 4 TKP. Základové patky beto
nované na místě se provedou v souladu s požadavky

uvedenými v kap. 18 TKP. Základové patky prefabriko
vané se osadí po odsouhlasení základové spáry objedna
telem/správcem stavby. Po dokončení prací se přilehlý 
terén dosype, zhutní a urovná podle dokumentace a po
žadavků čl. 4.3.9 kap. 4 TKP tak, aby byl umožněn od
tok srážkových vod, nedocházelo k poškozování 
základů a k vyplavování zeminy.

Osazení sloupků do vynechaných otvorů v základech se 
provede způsobem předepsaným dokumentací. Je nutno 
kontrolovat především dodržení roztečí a prostorovou 
polohu stabilizovat před jejich zabetonováním. Uvolně
ní sloupků je možné za podmínek podle čl. 13.1.2 ČSN 
73 2400. Oplocení musí být umístěno podle dokumenta
ce. Ocelové sloupky musí být chráněny protikorozní 
ochranou v souladu s dokumentací a přílohou č. 3 kap. 
19 TKP.

Provedení povrchových úprav betonových prvků musí 
odpovídat požadavkům kap. 18 TKP.

Montáž oplocení je nutno začínat od vrat nebo vrátek. 
Drátěné pletivo musí být řádně připevněno k napínacím 
drátům a plotovým sloupkům.

Zřízení vrat a vrátek se provede podle dokumentace, 
osadí se na připravené sloupky do svislé polohy tak, aby 
bylo zajištěno jejich řádné otevírání i zavírání a zastave
ní v libovolné poloze.

12.3.2 Ochrana proti korozi

Drátěné pletivo pokovované nebo potažené plastem ne
vyžaduje další ochranu proti korozi. Rovněž pokovova
né ocelové plotové sloupky, vzpěry, vrata a vrátka 
nevyžadují další ochranu proti korozi.

Ocelové plotové sloupky, vzpěry, vrata a vrátka dodané 
na stavbu se základním nátěrem se po osazení očistí od 
rzi a nečistot a po obnovení základního nátěru se opatří 
protikorozním nátěrem předepsaným dokumentací 
a kap. 19 TKP. Dokumentace předepisuje rovněž povo
lené odstíny barev konečných nátěrů (podle STŘ S 6.2).

12.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

Dodávka skladebných systémů nebo prvků trvalého 
oplocení na stavbu se realizuje převzetím zásilky zhoto
vitelem ve výrobně nebo od přepravce. Zásilka musí být 
doprovázena dodacím listem ve kterém musí být zejmé
na:

- číslo a datum vystavení,

- název a adresa výrobce /dovozce nebo distributora,

- název a sídlo odběratele,
- místo určení dodávky,

- předmět dodávky a jakostní třída.

Zjišťuje se, zda zásilka není poškozena nebo neúplná 
a zda dodané množství, druh a jakost souhlasí s údaji 
uvedenými v dodacím listě. Pokud nebyl u stanovených 
výrobků předem předán doklad o vydaném prohlášení 
o shodě podle § 11 nařízení vlády č. 178/1997 Sb. ve 
znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb., musí být předán

3



nejpozději s dodacím listem první dodávky. Také pro 
ostatní dodávané stavební výrobky, pro které nebyl pře
dem předložen doklad o vydaném prohlášení shody, 
musí být tento doklad předložen nejpozději s dodacím 
listem první dodávky. Podrobně viz odd. 12.2.1 této ka
pitoly.

Protokol o průkazní zkoušce vzorku obsahuje lhůtu plat
nosti. Podmínkou trvání této lhůty je, že skladebný sys
tém nebo prvek trvalého oplocení se po celou dobu 
dodává v původním provedení. Prohlášení o shodě/pro
hlášení shody nahrazuje průkazní zkoušky. Vyžaduje-li 
to však objednatel v ZDP nebo správce stavby, předloží 
výrobce zhotoviteli k prohlášení o shodě/prohlášení 
shody také příslušné protokoly o průkazních zkouškách 
prvků.

Dodávka, skladování a průkazní zkoušky betonových 
prefabrikátů se řídí ustanoveními kap. 18 TKP, ocelo
vých prvků ustanoveními kap. 19 TKP.

Dodávka a skladování veškerých skladebných systémů 
a prvků trvalého oplocení se řídí technickými předpisy 
výrobců jednotlivých systémů nebo prvků.

12.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ
A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

Kontrolní zkoušky jsou požadovány pouze při betonáži 
na stavbě a řídí se ustanoveními kap. 18 TKP.

12.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Přípustné směrové odchylky od předepsaného průběhu 
oplocení se musí pohybovat v toleranci + 30 mm.

Přípustné výškové odchylky od předepsaného průběhu 
oplocení se musí pohybovat v toleranci + 30 mm.

Navíc musí být zachován plynulý průběh oplocení.

12.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Betonáž monolitických patek a pasů za nízkých a zápor
ných teplot musí být v souladu s ustanoveními kap. 18 
TKP.

Olejové a syntetické nátěry lze provádět pouze za teplot 
vyšších než + 5 |C.

12.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ 
PRACÍ

Ve smyslu odd. 1.7 kap. 1 TKP odsouhlasení prací zna
mená kontrolu provedení předmětných prací s hlediska 
závazků zhotovitele obsažených ve smlouvě o dílo, tj. 
zejména kontrola polohy, geometrického tvaru, rozmě
rů a ostatních charakteristik podle dokumentace, TKP, 
ZTKP, případně dalších dokumentů, které jsou součástí 
smlouvy o dílo.

Odsouhlasení prací provádí objednatel/správce stavby 
v dohodnutých termínech a to zejména pro :

- možnost zahájení dalších prací, které na odsouhlaso- 
vané práce navazují neboje zakrývají,

- potvrzení dílčích plateb za provedené práce.

Zhotovitel musí i nadále o odsouhlasené práce řádně pe
čovat, udržovat je a zodpovídá za vzniklé škody až do 
doby převzetí prací objednatelem.

Pro postup zhotovitele a objednatele/správce stavby při 
odsouhlasování prací platí zásady uvedené v čl. 1.7.1 
kap. 1 TKP.

Převzetí prací ve smyslu čl. 1.7 kap. 1 TKP se provádí 
pro celou stavbu nebo její ucelenou část ve shodě s poža
davkem objednatele, který je uveden ve smlouvě o dílo. 
Převzetí stavby se uskutečňuje formou přejímacího říze
ní, které na základě oznámení zhotovitele o termínu do
končení ucelené části stavby svolává správce stavby. 
Přejímací řízení se řídí zásadami uvedenými v čl. 1.7.2 
kap. 1 TKP.

K přejímacímu řízení je ze strany zhotovitele vždy třeba 
předložit zejména:

- kompletní DZS a realizační dokumentaci, obojí s vy
značením všech provedených změn a potvrzením 
o správnosti zákresu, t.j. DSPS,

- speciální doklady uvedené ve smlouvě o dílo a dokla
dy podle specifikace jednotlivých prací, které jsou 
uvedeny v TKP,

- zápisy o odsouhlasení následně zakrytých nebo nepří
stupných prací objednatelem/správcem stavby,

- zápisy a protokoly o případných provedených zkouš
kách a měřeních,

- při odsouhlasení a převzetí prací se zkontroluje dodr
žení směrové a výškové přesnosti provedení kon
strukce oplocení podle dokumentace, případně podle 
specifikace objednatele,

- dokumentaci prokazující kvalitu použitých materiálů 
a konstrukcí (prohlášení o shodě atd.),

- stavební deníky,
- písemnou zprávu o hodnocení kvality předávaných 

prací s obsahem podle kap. 1 TKP,
- všechny další doklady, které objednatel/správce stav

by v průběhu stavby požadoval.

Pokud na základě zprávy zhotovitele o hodnocení kvali
ty předávaných prací, závěru správce stavby k činnosti 
zhotovitele a ev. vlastních zkoušek a měření provede ob
jednatel vlastní celkové zhodnocení jakosti provede
ných prací, předá je v písemné formě následnému 
správci PK a poskytne je ev. i zhotoviteli prací. Podkla
dem pro celkové hodnocení budou také výsledky vizuál
ního posouzení provedeného objednatelem/správcem 
stavby.

Převzetí prací uskuteční objednatel pouze tehdy, když 
všechny přejímané práce jsou provedeny ve shodě s do
kumentací stavby a s požadavky TKP, případně ZTKP 
a případnými odsouhlasenými změnami.

Záruční doba trvalého oplocení je minimálně 5 let.
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12.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Sledování deformací se v běžných případech nepožadu
je. Pokud je požadováno, je způsob sledování stanoven 
v ZTKP. '

Odchylky zjištěné na konci záruční doby nesmějí pře
kročit tolerance stanovené v čl. 12.6.

12.10 EKOLOGIE - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Přehled obecných požadavků na provádění stavby z hle
diska ekologie je obsažen v odd. 1.11 kap. 1 TKP a platí 
obecně pro provádění veškerých stavebních prací na po
zemních komunikacích. Pro provádění trvalého oploce
ní nejsou uplatňovány žádné zvláštní požadavky.

Musí být dodrženy podmínky stanovené dokumentací 
a stavebním a vodohospodářským povolením stavby. 
Zvláštní pozornost musí být věnována otázce hlučnosti 
při nasazení stavebních strojů s ohledem na charakter 
okolní zástavby. Zásadně musí být dodržovány časové 
denní limity zpravidla stanovené místními orgány hy
gienické služby.

Při provádění protikorozních úprav ocelových kon
strukcí ev. jakýchkoliv dalších nátěrů konstrukcí trvalé
ho oplocení, je třeba přísně dodržovat zejména zákon č. 
125/97 Sb., o odpadech včetně prováděcích vyhlášek.

12.11 SOUVISÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

12.11.1 Technické normy
ČSN 03 8009

ČSN 03 8101

ČSN 03 8103

Povrchová úprava kovů nátě
rem. Předpisování.
Schválena 83/06/24, účinnost 
84/07/01
Základní požadavky na zkoušení 
jakosti systému ochrany kovů 
proti korozi. Schválena 
82/08/18, účinnost 83/10/01 
Ochrana proti korozi. Kovové 
a nekovové anorganické povla
ky.
Vizuální kontrola vzhledu. 
Schválena 85/03/28, účinnost

ČSN 03 8157

ČSN 03 8205

ČSN 03 8220

86/07/01
Ochrana proti korozi. Kovové 
a nekovové povlaky. Nedestruk
tivní metody měření tloušťky. 
Všeobecné požadavky. Schvále
na 84/06/19, účinnost 85/10/01 
Změna 1 3.92
Ochrana proti korozi. Všeobec
né požadavky na dočasnou 
ochranu kovů. Schválena 
79/12/17, účinnost 80/01/01 
Zásady povrchové úpravy nátě
rem. Schválena 84/06/19, účin
nost 85/09/01 

Změna a 11.90

ČSN ISO 8501-1 (03 8221) Příprava ocelových pod
kladů před nanesením nátěro
vých hmot a obdobných výrob
ků. Vizuální vyhodnocení čisto
ty povrchu.

Část 1 Stupně zarezavění a stupně pří
pravy ocelového podkladu po 
úplném odstranění předchozích 
povlaků. Vydána 95/03

ČSN ISO/TR 8502-1 (03 8222) Příprava ocelových 
podkladů před nanesením nátě
rových hmot a obdobných vý
robků. Zkoušky pro vyhodnoce
ní čistoty povrchu.

Část 1 Provozní metody pro rozpustné 
korozní produkty železa. Vydá
na 96/06

ČSN ISO 8502-2 (03 8222) Příprava ocelových pod
kladů před nanesením nátěro
vých hmot a obdobných výrob
ků. Zkoušky pro vyhodnocení 
čistoty povrchu.

Část 2 Laboratorní stanovení chloridů 
na očištěném povrchu. Vydána 
96/07

ČSN ISO 8502-3 (03 8222) Příprava ocelových pod
kladů před nanesením nátěro
vých hmot a obdobných výrob
ků. Zkoušky pro vyhodnocení 
čistoty povrchu.

Část 3 Stanovení prachu na ocelovém 
povrchu připraveném pro natírá
ní (metoda snímání samolepící 
páskou. Vydána 96/07

ČSN ISO 8502-4 (03 8222) Příprava ocelových pod
kladů před nanesením nátěro
vých hmot a obdobných výrob
ků. Zkoušky pro vyhodnocení 
čistoty povrchu.

Část 4 Směrnice pro odhad pravděpo
dobnosti kondenzace vlhkosti 
před nanášením nátěrů. Vydána 
96/07

ČSN ISO 8504-1 (03 8224) Příprava ocelových pod
kladů před nanesením nátěro
vých hmot a obdobných výrob
ků. Metody přípravy povrchu.

Část 1 Obecné zásady. Vydána 96/10
ČSN 03 8230 Otryskávání povrchu materiálu.

Schválena 75/01/08, účinnost
76/05/01

ČSN 03 8240 Volba nátěru pro ochranu kovo
vých technických výrobků proti 
korozi. Schválena 86/08/11, 
účinnost 87/08/01

ČSN 03 8260 Ochrana ocelových konstrukcí
proti atmosférické korozi. Pře
depisování, provádění, kontrola 
jakosti a údržba. Schválena 
83/11/08, účinnost 85/03/01 

Změna 1.89, 2.94
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ČSN 03 8804 Předepisování systému ochrany 
technických výrobků proti 
vlivům prostředí. Schválena 
81/09/25, účinnost 80/01/01

ČSN 15 3109 Pletivá z ocelových drôtov. 
Technické předpisy. Schválena 
63/07/31, účinnost 64/04/01 
Změna a 2.67, b 11.-12.79

ČSN 15 3152 Drôtené pletivá so štvorúholní- 
kovými okami a s volnými okra
jmi. Rozmery. Schválena 
63/07/31, účinnost 64/04/01

ČSN 15 3153 Drôtené pletivá so štvorúholní- 
kovými okami a s napínacími 
drôtmi. Rozmery. Schválena 
63/07/31, účinnost 64/04/01

ČSN 15 3905 Ostnatý drôt. Technické dodacie 
predpisy. Schválena 75/06/11, 
účinnost 76/11/01

ČSN 15 3910 Ostnatý drôt. Typ Y. Rozmery. 
Schválena 75/06/11, účinnost 
76/11/01

ČSN 15 3911 Ostnatý drôt. Typ G. Rozmery. 
Schválena 75/06/11, účinnost 
76/11/01

ČSN 73 0081 Ochrana proti korózii ve staveb
níctve. Všeobecné ustanovenia. 
Schválena 85/12/05, účinnost 
87/01/01

ČSN 73 0420 Přesnost vytyčování stavebních 
objektů. Základní ustanovení. 
Schválena 86/10/13, účinnost 
88/01/01

Změna a 10.87
ČSN 73 0422 Přesnost vytyčování liniových 

a plošných stavebních objektů. 
Schválena 86/10/13, účinnost 
88/01/01

ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betono
vých konstrukcí. Schválena 
86/06/30, účinnost 89/01/01 
Změna a 1.88, b 10.89, c 4.91, 4 
11.92

ČSN 74 6610 Kovová vrata. Základní ustano
vení. Schválena 85/12/08, účin
nost 87/01/01 
Změna 1 3.92

12.11.2 Souvisící předpisy

Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech
Vyhláška MŽP ČR č. 337/1997 Sb., kterou se vydává 

Katalog odpadů a stanoví 
další seznamy odpadů

Vyhláška MŽP ČR č. 387/1997 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady

Vyhláška MŽP ČR č. 339/1997 Sb., o hodnocení ne
bezpečných vlastností odpadů

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kra

jiny ve znění zákonného opatře
ní předsednictva ČNR 347/92 
Sb. a zákona č. 289/1995 Sb. 
a 16/1997 Sb.

Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se prová
dějí některá ustanovení zákona 
ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny ve znění vyhl. 
105/1997 Sb.

Zákon ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí
Zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu ve znění zákona 
č. 10/1993 Sb.

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Vyhláška MDS ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 

zákon o pozemních komunika
cích

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů

Nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na staveb
ní výrobky ve znění nařízení 
vlády č. 81/1999 Sb.

Technické podmínky 84 - Protikorozní ochrana ocelo
vých konstrukcí, MDS, SVÚ- 

OM Praha 1996
STŘ S 6.2 Bezpečnostní zařízení. Schválen MVŽP 

ČSR a MVŽP SSR v r. 1989
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