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VÝZVA
ZJEDNÁNÍ NÁPRAVY
Magistrát města Pardubic, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), obdržel dne 30.10.2017 žádost o odstranění překážek bezbariérového užívání
stavby:
"Lékárna na Karlovině" č.p. 2038 v ulici Jindřišská, Pardubice, část obce Zelené Předměstí
na pozemku st. p. 8114/1 v katastrálním území Pardubice,
kterou podala Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského č.p. 2824, Zelené Předměstí,
530 02 Pardubice 2.
V rámci mapování bezbariérového užívání budov státních a veřejných institucí byla provedena kontrola
při, které byla zjištěna následující závada:
•

na vstupních dveřích je osazen samozavírač.

Stavební úřad podle § 134 odst. 2 stavebního zákona
vyzývá
stavebníka, kterým je
Dagmar Šilarová, K Pustinám 37, Staročernsko, 530 02 Pardubice 2,
ke zjednání nápravy ve lhůtě do

31.1.2018
Zjednání nápravy spočívá v odstranění závady:
•

samozavírání na vstupních dveřích.

Pokud nelze samozavírání odstranit z požárně bezpečnostních důvodů, bude u vstupních dveří umístěn
zvonek s piktogramem se symbolem pro osoby na vozíku ve výšce nevíce 900mm a nejméně 500mm od
pevné překážky nebo bude vyměněno samozavírání za samozavírání se zpožděním. V případě odstranění
samozavírání bude na vstupní dveře namontováno vodorovné madlo na straně zavírání do výšky 800 –
900mm.
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Poučení:
Nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, vydá stavební úřad rozhodnutí, kterým zjednání nápravy
nařídí. Při provádění stavby může rozhodnout o přerušení prací a stanovit podmínky pro jejich
pokračování.
„otisk úředního razítka“
Markéta Paulišová
referent stavebního úřadu
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Dagmar Šilarová, K Pustinám č.p. 37, Staročernsko, 530 02 Pardubice 2
na vědomí
Česká abilympijská asociace, o.s., IDDS: ruijaek
sídlo: Sladkovského č.p. 2824, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

