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

OST 097315/2020/Ga
P10-097540/2020
JUDr. Gavlák
267093557
karel.gavlak@praha10.cz

V Praze, dne 22.9.2020

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 18. 9. 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:
„…žádám o poskytnutí informací týkajících se povolení provozování zahrádky restaurace Na Louži, adresa
Na Louži 867/14, 101 00 Praha 10, nájemce a vedoucí
IČ 13120531, zejména:
1.
kdy bylo vydáno povolení k provozování zahrádky a na jakou dobu bylo toto povolení vydáno
2.
jaké podmínky provozu zahrádky byly stanoveny
3.
kdo je osoba odpovědná za plnění podmínek povolení provozovat zahrádku.
Dále žádám o informaci, zda vzal stavební odbor při posuzování žádosti o povolení provozu výše uvedené
zahrádky v úvahu následující skutečnosti:
1.
Ulice, ve které je zahrádka provozována, je velmi hustě osídlena
2.
V ulici, kde je zahrádka provozována, není absolutně žádná zeleň, zejména stromy, které by tlumily
hluk ze zahrádky.
3.
Velké množství bytů v ulici, kde je zahrádka provozována, má okna pouze do ulice a v letních
měsících obyvatelům nezbývá než (i) nevětrat nebo (ii) poslouchat hluk ze zahrádky.
4.
Ulice, kde je zahrádka provozována, je poměrně úzká, domy vysoké, hluk se nese nahoru, není
tlumen zelení, a i ve vyšších patrech je zřetelně slyšet, o čem zákazníci na zahrádce hovoří
5.
Na zahrádce se podávají alkoholické nápoje, v důsledku čehož jsou obyvatelé ulice včetně
nezletilých dětí nuceni poslouchat sprostá slova, hlasitý smích, hádky a další hlasité projevy zákazníků...“.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám tímto požadované informace zasíláme
v písemné formě - formou textu tohoto přípisu na Vámi uvedenou adresu.
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kdy bylo vydáno povolení k provozování zahrádky a na jakou dobu bylo toto povolení vydáno“

Povolení k provozování zahrádky vydal Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 jako
silniční správní úřad formou Rozhodnutí, č.j. P10-044221/2020, ze dne 7.5.2020, které nabylo právní
moci dnem 27.5.2020, a to od 11.5.2020 do 16.10.2020
„2.

jaké podmínky provozu zahrádky byly stanoveny“

Ve výše uvedeném povolení byly stanoveny tyto podmínky zvláštního užívání komunikace:
1.
Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace musí být uloženo v provozovně, aby mohlo
být na žádost kontrolních orgánů předloženo k nahlédnutí.
2.
Restaurační zahrádka bude v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb provedena tak, aby její ohrazení
mělo ve výši 100 až 250 mm nad pochozí plochou pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí
nebo podstavec a ve výši 1100 mm pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení sledující
půdorysný průmět překážky, a vytvořilo novou, trvalou, stabilní vodicí linii, která umožní osobám se
zrakovým postižením bezpečný průchod po přilehlém chodníku bez kontaktu s vybavením či hosty
zahrádky. Umístění samotných stolků a židlí ke stěně objektu mimo ohrazený prostor je nepřípustné a
bude považováno za porušení podmínek rozhodnutí. Ohrazením bude zároveň vymezen rozsah záboru,
aby nemohlo docházet k jeho neoprávněnému zvětšování dle aktuálních potřeb.
3.
Při poškození chodníku, vozovky, nebo zeleně v souvislosti s provozem zahrádky je žadatel
povinen na vlastní náklady vzniklé závady odstranit.
4.
V případě vzniku havárie na inženýrské síti je žadatel povinen zabraný prostor na vlastní náklady
vyklidit.
5.
Po ukončení zvláštního užívání místní komunikace uvede žadatel komunikaci do původního stavu
a předá ji jejímu správci.
„3.

kdo je osoba odpovědná za plnění podmínek povolení provozovat zahrádku.“

Osobou odpovědnou za plnění podmínek je provozovatel „RESTAURACE NA LOUŽI", jakožto fyzická
osoba podnikající.
„Dále žádám o informaci, zda vzal stavební odbor při posuzování žádosti o povolení provozu výše
uvedené zahrádky v úvahu následující skutečnosti:
1.
Ulice, ve které je zahrádka provozována, je velmi hustě osídlena
2.
V ulici, kde je zahrádka provozována, není absolutně žádná zeleň, zejména stromy, které by
tlumily hluk ze zahrádky.
3.
Velké množství bytů v ulici, kde je zahrádka provozována, má okna pouze do ulice a v letních
měsících obyvatelům nezbývá než (i) nevětrat nebo (ii) poslouchat hluk ze zahrádky.
4.
Ulice, kde je zahrádka provozována, je poměrně úzká, domy vysoké, hluk se nese nahoru, není
tlumen zelení, a i ve vyšších patrech je zřetelně slyšet, o čem zákazníci na zahrádce hovoří
5.
Na zahrádce se podávají alkoholické nápoje, v důsledku čehož jsou obyvatelé ulice včetně
nezletilých dětí nuceni poslouchat sprostá slova, hlasitý smích, hádky a další hlasité projevy
zákazníků...“
K výše uvedeným dotazům povinný subjekt sděluje následující.
Ani k jedné z okolností uváděných pod výše uvedenými body č. 1 – č. 5 silniční správní úřad při
povolování zvláštního užívání komunikace nepřihlíží, neboť posuzuje výhradně vliv záboru na možnost
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obecného užívání komunikace. Zásadní je, aby zůstal zachován dostatečně široký průchod s ohledem na
intenzitu provozu chodců v místě, a aby byl zajištěn případný nekonfliktní průchod nevidomých (viz
podmínka č. 2 výše uvedeného povolení).

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. arch. Jan Kupka
vedoucí odboru stavebního

Obdrží:
účastník
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