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Národní předmluva

Citované normy

ISO 269 zavedena v ČSN ISO 269 (50 6414) Poštovní obálky. Označování a rozměry (idt ISO 269:1985)

EN 1670 zavedena v ČSN EN 1670 (16 5705) Stavební kování - Odolnost proti korozi - Požadavky a
zkušební metody (idt EN 1670:1998)

Souvisící normy

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 4301 Obytné budovy (v revizi)

ČSN 74 7640 Domovní listovní schránky

ČSN P ENV 13712 (76 0101) Poštovní služby - Formuláře - Harmonizovaný slovník

Upozornění na národní poznámky

·       Kapitola 3 „Termíny a definice“ je doplněna národními poznámkami, které jednak upřesňují
použití dotčeného termínu tak, aby byl v souladu se zákonem č. 29/2000 Sb. o poštovních
službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), s vyhláškou Ministerstva
dopravy a spojů č. 28/2001 Sb., kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a
základní požadavky kvality při jejich zajiš»ování držitelem poštovní licence (vyhláška o
základních službách držitele poštovní licence) - v platném znění a s Poštovními podmínkami
České pošty, s. p.; u obou termínů a definic pak odkazují na jejich uvedení v ČSN P ENV 13712.

·       Poznámka k článku 5.3.5 je doplněna národní poznámkou, kterou je v souladu s požadavkem
EN 13724 proveden odkaz na vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., a na ČSN
73 0802.

·       Poslední věta článku 6.5.2 je doplněna upřesňující národní poznámkou.

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha - TESTCOM, IČO 00003468,
Jana Tomčáková

Pracovník Českého normalizačního institutu: Věra Krchňáková
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ICS 03.240
Poštovní služby -
Vhozy domovních schránek a čelních panelů -
Požadavky a zkušební metody
Postal services -
Apertures of private letter boxes and letter plates -
Requirements and test methods

 
Services postaux - Fenêtres d’introduction de
boîtes aux lettres et d’entrées de courrier
particulières - Prescriptions et méthodes
d’essai

Postalische Dienstleistungen -
Einwurföffnungen
von Hausbriefkästen - Anforderungen und
Prüfungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 1. srpna 2002.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka,
Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.

 

CEN
Evropský výbor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel
© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky             Ref.
č. EN 13724:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.
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Předmluva

Tato norma (EN 13724:2002) byla připravena technickou komisi CEN/TC 331 Poštovní služby, jejíž
sekretariát zastává NEN.

Této evropské normě se musí dát status národní normy buď vydáním identické národní normy nebo
vydáním oznámení o schválení EN k přímému používání jako normy národní nejpozději do května
2003 a národní normy, které jsou s EN v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do května 2003.

Tato norma byla připravena podle mandátu, který CEN udělily Evropská komise a Evropské sdružení
volného obchodu, a podporuje základní požadavky Směrnice (Směrnic) EU.

Příloha A je normativní. Příloha B je informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie,
Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království,
©panělska, ©védska a ©výcarska.
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1 Rozsah platnosti

Tato evropská norma specifikuje požadavky a zkušební metody vhozů pro dodávání listovních
poštovních zásilek, jsou-li zabudovány v souladu s instrukcemi výrobce.

Bere v úvahu zabezpečení, nedobytnost, bezpečnost a funkčnost pro příjemce, ergonomii a
efektivnost pro doručovatele. Umožňuje každodenní dodávání za dobrých podmínek u převážné
většiny listovních poštovních zásilek.

2 Normativní odkazy

Do této evropské normy jsou začleněny formou datovaných nebo nedatovaných odkazů ustanovení z
jiných publikací. Tyto normativní odkazy jsou uvedeny na vhodných místech textu a seznam těchto
publikací je uveden níže. U datovaných odkazů se pozdější změny nebo revize kterékoliv z těchto
publikací vztahují na tuto evropskou normu jen tehdy, pokud do ní byly začleněny změnou nebo revizí.
U nedatovaných odkazů platí poslední vydání příslušné publikace (včetně změn).

ISO 269 Poštovní obálky - Označování a rozměry

(Correspondence envelopes - Designation and size)

EN 1670 Stavební kování - Odolnost proti korozi - Požadavky a zkušební metody

(Building Hardware - Corrosion resistance - Requirements and test methods)
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