Úřad městské části Praha 10
Odbor stavební
Spis. zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:

OST 000539/2020/Ga
P10-001106/2020
JUDr. Gavlák
267093557

V Praze, dne 6.1.2020

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor stavební obdržel dne 2. 1. 2020 Vaši žádost
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:
„Vážená paní, vážený pane,
na základě sdělení Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy, který při kontrole dodržování
právních předpisů požární ochrany v bytovém domě Doubravčická 2126 – 2129 v katastrálním území Praha
– Strašnice posoudil dodatečně instalované mříže ve sklepních prostorách jako stavební úpravu, která
může negativně ovlivnit požární bezpečnosti stavby, neboť za těmito mřížemi se nacházejí požární
hydranty, a kterou proto není možné provést bez příslušného rozhodnutí stavebního úřadu, vás tímto ve
smyslu ustanovení § 2, odstavců 1 a 2 a § 4, odstavce 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, žádám o sdělení, zda váš stavební úřad v dotčeném domě v řízení kladně rozhodl o tom, že
kolem vstupních dveří do domu, tedy v jediné únikové cestě, může být provedeno dodatečné obložení stěn
ze dřeva. Vzhledem k tomu, že dřevo je hořlavý materiál, může i tato úprava negativně ovlivnit požární
bezpečnost stavby a být v rozporu s § 126 odst. 2 stavebního zákona. Uvedené obložení je provedeno ve
všech vchodech, tj. v č. p. 2126, 2127, 2128 a 2129.
V případě, že tato stavební úprava vašim stavebním úřadem nebyla schválena, považujte prosím tento
dopis za podnět pro zahájení řízení o odstranění stavby. Stanovisko Hasičského záchranného sboru k
tomuto typu stavebních úprav je uvedeno na jejich webu https://www.hzscr.cz/clanek/otazky-a-odpovedik-vyhlasce-c-23-2008-sb-o-technickych-podminkach-pozarni-ochrany-staveb-757704.aspx, otázka „Může
být v chráněných únikových cestách provedeno dodatečné obložení z hořlavých materiálů (dřevovláknité
desky, dřevo apod.), přestože nebylo řešeno v projektové dokumentaci?“ V takovém případě mě prosím ve
smyslu § 42 správního řádu informujte, zda jste toto řízení zahájili.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám požadované informace poskytujeme elektronicky do Vaší datové
schránky ve formě tohoto sdělení.
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Ve věci dodatečně instalovaných mříží ve sklepních prostorách a dodatečné provedeného obložení stěn
ze dřeva v bytovém domě Doubravčická 2126 – 2129, nebylo zdejšímu stavebnímu úřadu podáno žádné
ohlášení ve smyslu § 104 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
dále jen „stavební zákon“, ani žádost o stavební povolení ve smyslu § 108 stavebního zákona. Zdejší
stavební úřad nevydal žádné opatření, povolení ani souhlas s prováděním stavebních prací.
Stavební úřad provede na místě kontrolní prohlídku a následně zahájí řízení o odstranění stavby podle §
129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona. Ve věci bude zahájeno řízení pro podezření ze spáchání přestupku
proti stavebnímu řádu.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

otisk úředního razítka

Ing. Dana Rafflová
vedoucí odboru stavebního
Obdrží:
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