SAZEBNÍK PŘÍSPĚVKŮ
spoluúčasti na nákladech vydání stanoviska, NIPI BP, o.p.s
- od 1. 1. 2022 Potvrzení dokumentace:

bez vydání stanoviska

Potvrzení dokumentace („do projektu“), potvrzení ke stavbám, na které se platnost vyhlášky č.
398/2009 nevztahuje, prodloužení platnosti stanoviska, posouzení změny před či po dokončení stavby,
posouzení změny užívání bez stavebních úprav nebo s úpravami minimálního rozsahu, apod.. Práce
malého rozsahu.

Vydání metodického stanoviska:

standardní stanovisko

Posouzení předložené projektové dokumentace s vydáním metodického stanoviska pro potřeby
povolovacího procesu na úrovni výkonu místně příslušné přenesené státní správy. Rozsah práce
konzultanta do dvou hodin.
Vydání metodického stanoviska:

práce velkého rozsahu

Posouzení předložené projektové dokumentace s vydáním metodického stanoviska pro potřeby
povolovacího procesu na úrovni výkonu místně příslušné přenesené státní správy. Vydání stanoviska u
rozsáhlých staveb nebo u souborů staveb, kdy rozsah nutné časové dotace na posouzení a vydání
stanoviska zásadně přesahuje dobu dvou hodin.

Kolaudace, předkolaudační prohlídky

248,300,(vč. DPH)

620,-

750,(vč. DPH)

hodinová
sazba
331,400,- / 1
hodina
(vč. DPH)

744,-

Účast na předkolaudační prohlídce a při kolaudaci s vydáním metodického stanoviska („kolaudačního
souhlasu“).

900,(vč. DPH)

Osvobození od poplatku:
Konzultace v rámci stanovených úředních hodin střediska, elektronické i
telefonické konzultace bez vydání stanoviska. Metodická stanoviska pro osoby se zdravotním
postižením. Konzultace a stanoviska, kdy žadatelem je přímo orgán přenesené státní správy
(stavební úřady, odbory dopravy, speciální stavební úřady, odbory sociálních věcí apod.).
Upozornění: Dle nových pravidel Ministerstva pro místní rozvoj ČR jsou přidělené dotační prostředky
pro námi zajišťovanou činnost vázány jenom a pouze na konzultační činnost pro potřeby stavebních
úřadů (co by orgánů přenesené státní správy). Z důvodu tohoto omezení tedy již nejsme schopni
akceptovat osvobození o příspěvku na základě předložených plných mocí, kdy investorem je orgán
samosprávy (obce, města, kraje). Vzhledem k velmi nízké výši námi vybíraných spoluúčastí na
nákladech organizace věříme, že tato změna nebude pro vás problém.
Děkujeme za pochopení.

Za správní radu organizace dne 31. 12. 2021,

Ing., Mgr. Petr Běhunek
předseda

