
*mupcx008zhdh* 
 MUPCX008ZHDH 

 
M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P Ř E L O U Č 

ODBOR STAVEBNÍ 
 Československé armády 1665, 535 33 Přelouč 

 

Spis.zn.: 

Č.j.: 

Spis.,skart.znak 

ST/7686/2017/Ch 

MUPC   9501/2017 

330, V, 5 

  

 

 

 

Vyřizuje: 

Tel.: 

E-mail: 

Petra Chroustová 

466 094 142 

petra.chroustova@mestoprelouc.cz 

  

     

Datum: 24.5.2017    

 

Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33  Přelouč 

 

 

SDĚLENÍ OBECNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU 
 

 

 
Věc: odstranění závad – odstranitelné překážky bezbariérového užívání staveb 
 

 

Odbor stavební Městského úřadu Přelouč, 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 25.4.2017 a 19.5.2017  podněty od Česká abilympijská asociace, 

z.s., s žádostí o odstranění závad – odstranitelných překážek bezbariérového užívání staveb, týkajících  

se objektů jejichž jste vlastníkem. 

 
 
Přelouč, Masarykovo náměstí, č.p. 26 na pozemku parc. č. st. 125 v katastrálním území Přelouč 

Kulturní a informační centrum: 

̵ u vstupních dveří do budovy doplnit vodorovné madlo na straně zavírání, odstranit samozavírač 

(pokud odstranění není v rozporu s požárně bezpečnostním řešením stavby) s možností výměny 

stávajícího samozavírače za samozavírač se zpožděným zavíráním, nebo u vstupních dveří vhodně 

umístit zvonek s piktogramem vozíčkáře (do výše max. 1200 mm a 500 mm od pevné překážky)  

pro přivolání pracovníka kulturního a informačního centra. 

 

Přelouč, Sluneční č.p. 1516 na pozemku parc. č. st. 2189 v katastrálním území Přelouč 

Dům s pečovatelskou službou: 

̵ u vstupních dveří do budovy doplnit vodorovné madlo na straně zavírání, odstranit samozavírač 

(pokud odstranění není v rozporu s požárně bezpečnostním řešením stavby) s možností výměny 

stávajícího samozavírače za samozavírač se zpožděným zavíráním, 

̵ u ovládání výtahu doplnit příslušný Braillův znak s parametry standardní sazby. 

 

Přelouč, Sluneční č.p. 1414 na pozemku parc. č. st. 2188 v katastrálním území Přelouč 

Bytový dům s chráněnými byty: 

̵ u vstupních dveří do budovy doplnit vodorovné madlo na straně zavírání. 
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Přelouč, Sportovní č.p. 1613 na pozemku parc. č. st. 2830 v katastrálním území Přelouč 

Autobusové nádraží - výpravní budova:  

̵ doplnit vodorovné madlo na dveře (na straně zavírání)  - vstupní dveře do předsíně wc ženy, dveře  

do kabinky wc ženy imobilní, 

̵ doplnit háček na oděvy do výše 1,2 m od podlahy do místností wc ženy imobilní a wc muži imobilní, 

̵ doplnit piktogram vozíčkáře na vstupní dveře do místností předsíň wc ženy, kabina wc ženy imobilní, 

předsíň wc muži, kabina wc muži imobilní, 

̵ možnost výměny stávajícího samozavírače za samozavírač se zpožděným zavíráním do vstupních 

dveří předsíň wc ženy a předsíň wc muži. 

 

Podle § 132 odst. 1 stavebního zákona „Stavební úřady vykonávají soustavný dozor nad zajišťováním 

ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad 

plněním jejich povinností vyplývajících z tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení.“ 

a podle § 132 odst. 3 písm. e) stavebního zákona „Veřejným zájmem se rozumí požadavek, aby byly 

odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní závady na stavbě anebo 

na stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby.“. 

Stavební úřad žádá o odstranění výše uvedených závad. 

 

 

 

 

 

Lubomír Novotný 

vedoucí odboru 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží: 
Vlastník stavby (doručenky) 

Město Přelouč, zastoupené odborem správy majetku, Československé armády 1665, 535 33  Přelouč 

  

na vědomí 

Česká abilympijská asociace, z.s., IDDS: ruijaek 

 

CO: spis 
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