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Žádost o informace podle zákona . 106/1999 Sb. 

 
Ve smyslu zákona . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím Vás žádám o zp ístupn ní 
následujících informací:  
 

1. Zda na základ  výzvy ke zjednání nápravy Odboru stavebního ze dne 23. 2. 2018 ( . j. 
P13-09930/2018) došlo ve lh t  stanovené touto výzvou (tj. do 31. 3. 2018) k uvedení do 
stavu odpovídajícímu poslednímu kolaudovanému i zda bylo doloženo souhlasné 
stanovisko HZS hl. m. Prahy jako dot eného orgánu k provedené zm n  stavby; 

2. Pokud k tomu nedošlo, pak p edpokládaný datum odstran ní této erné stavby i další 
kroky ve smyslu pravomocí majitele stavby/Ú adu M stské ásti, odboru stavebního 
daných stavebním zákonem. 

 
Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona . 106/1999 Sb. žádám o potvrzení p edpokládané výše úhrady 
náklad , budou-li ú továny. Informaci žádám poskytnout v písemné form  a zaslat datovou 
schránkou (ID: mrpwpen). Za jejich poskytnutí p edem d kuji. 
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V Praze   23.4.2018

Věc: sdělení  informace  dle  zák.  č.  106/1999  Sb.  v platném  znění  o  svobodném  přístupu  k 
informacím

Městská část Praha 13, Úřad Městské části Praha 13, Odbor stavební obdržel dne 17.4.2018 žádost 
žadatele o poskytnutí informace podle „InfZ“ o poskytnutí informací  týkajících se výzvy ke zjednání 
nápravy  vydané  Odborem stavebním  pod  č.  j.  P13-09930/2018,  konkrétně,  zda  došlo  do  31.3.2018 
k uvedení  do  stavu  odpovídajícímu  poslednímu  kolaudovanému  či  zda  bylo  doloženo  souhlasné 
stanovisko HZS hl. m. Prahy.

Odbor  stavební  obdržel  dne  19.3.2018 od  společnosti,  která  bez  souhlasu  vlastníka  stavby provedla 
instalaci  ocelové  brány RG-parking  s.r.o.  „Posouzení  únikových cest  z parkoviště“,  které  vypracoval 
autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb a pozemní stavby. Z tohoto posouzení vyplývá, že za 
předpokladu  upravení  vložky ve  vratech  tak,  že  bude  kdykoliv  možné  z vnitřní  strany otevřít  dveře 
v brance bez nutnosti použít klíč, nedojde k negativnímu ovlivnění požárně-bezpečnostního řešení stavby. 
Odbor stavební se v rámci součinnosti  obrátil na Hasičský záchranný sbor Hl. m.  Praha jako dotčený 
orgán,  aby toto posouzení  ověřil  z hlediska jím chráněného veřejného zájmu.  Dle vyjádření  HZS má 
stavební odbor postupovat v souladu s § 104 odst. 1 pís. j) zák. č. 225/2017 Sb. Stavební odbor provedl na 
místě kontrolní prohlídku dne13.4.2018, aby ověřil, že ocelová brána je provedena v souladu s doloženým 
posouzením únikových cest. (t. j. zda má osazená brána vrátka, která lze otevřít bez použití klíče). Na 
místě bylo zjištěno, že vrata pro pěší nejsou opatřena klikou, ale vložka je upravena tak, že umožňuje 
bez použití klíče vrata volně otevřít.

 Ing. Tomáš Círus
vedoucí odboru stavebního
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