MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
STAVEBNÍ ÚŘAD
Štrossova 44, Pardubice 53021
Sp. zn.: SÚ 1197/2016/Pa
Č.j.: MmP 1361/2016
Vyřizuje: Paulišová, tel. +420466859179
oprávněná úřední osoba
340.00, V/10

Pardubice, dne 7.1.2016
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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 dne14.12.2015 podnět
České abilympijské asociace, o.s., Sladkovského č.p. 2824, Zelené Předměstí, 530 02
Pardubice, konzultačního a poradenského střediska bezbariérovosti, Pl. B. Kohouta 914,
53301 Vysoké Mýto
v souladu § 132 odst.3 písm.e) stavebního zákona k odstranění překážek bezbariérového užívání stavby
budovy ČSOB, a.s., tř. Míru 63, Pardubice
na pozemku st. 362/1 v katastrálním území Pardubice,
spočívající v :
1.
2.
3.
4.

doplnění kontrastního značení vstupních prosklených dveří
tlačítka výtahu doplnit Braillovými znaky
dveře do WC předsíňky zpřístupnit
dveře do WC kabinky opatřit odjistitelným zámkem zvenčí.

Stavební úřad podle § 134 odst. 2 stavebního zákona
vyzývá
vlastníka stavby, kterým je
Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 00 Praha - Radlice
ke zjednání nápravy v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ve lhůtě do
8.3.2016
na stavbě
budovy ČSOB, a.s., tř. Míru 63, Pardubice
na pozemku st. 362/1 v katastrálním území Pardubice,
doplnit:
5.
6.
7.
8.

doplnění kontrastního značení vstupních prosklených dveří
tlačítka výtahu doplnit Braillovými znaky
dveře do WC předsíňky zpřístupnit
dveře do WC kabinky opatřit odjistitelným zámkem zvenčí.
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Stavební úřad za účelem zjištění odstranění výše uvedených závad provede dne 8.3.2016 v 10:15
hodin souladu s ustanovením § 133 stavebního zákona kontrolní prohlídku.
Sdělte, prosím, obratem stavebnímu úřadu jméno a kontakt na osobu v předmětné věci oprávněnou
k jednání se stavebním úřadem.

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:
(dodejky):
Československá obchodní banka a.s., IDDS: 8qvdk3s
na vědomí:
Česká abilympijská asociace, o.s., IDDS: ruijaek (vyřizuje konzultační a poradenské středisko
bezbariérovosti Pl.B.Kohouta 914, Vysoké Mýto - p. Romana Zamastilová)

