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Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány 
jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA 
ICS 13.060.30; 93.030  Duben 2013 

Stokové sítě a kanalizační přípojky ČSN 75 6101 
OPRAVA 1 

 

Amendment 

Amendement 

Änderung 

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky z dubna 2012 se mění takto: 

V článku „Souvisící právní předpisy“ se ruší Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavení 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

V článku „Souvisící právní předpisy“ ruší Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 135/2001 Sb., o územně 
plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci a doplňuje se Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 

V článku „Souvisící právní předpisy“ se ruší Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 132/1998 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení stavebního zákona. 

V článku „Souvisící právní předpisy“ se ruší Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných 
technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky 502/2006 Sb. a doplňuje se Vyhláška č. 268/2009 Sb., 
o obecných požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. 

V článku „Souvisící právní předpisy“ se ruší Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou 
se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství a doplňuje se Vyhláška 
č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné 
dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu. 

V poznámce pod čarou č. 7) se ruší text „Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 135/2001 Sb. a Zákon č. 50/1996 Sb.“ 
a nahrazuje se textem „Vyhláška č. 500/2006 Sb. a Zákon č. 183/2006 Sb.“. 

V poznámce pod čarou č. 10) se ruší text v závorce „(např. Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 132/1988 Sb. 
a 137/1998 Sb.)“ a nahrazuje se textem „(Zákon č. 183/2006 Sb. a Vyhláška č. 268/2009 Sb.)“. 

Do předmluvy se do článku „Souvisící ČSN“ doplňuje norma: 

ČSN EN 14364+A1 (64 6438) Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro kanalizační přípojky a stokové 
sítě – Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) – 
Specifikace pro trubky, tvarovky a spoje 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a. s., Praha, IČ 26475081, Ing. Jiří Kaisler 

Technická normalizační komise: TNK č. 95 Kanalizace 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová 

 



 

 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz. 
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