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      774 410 012 

 

VĚC:    Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení 

 

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

 

Místo stavby:    Pardubice 

Stavebník:    Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, Pardubice 

Projektant :        ILBrostav s.r.o., Na Kopci 316, Mikulovice 

 

 

Č.zakázky:         19/04/43/SŘ Pce-be 

 

 

   

                                    Předmětem předložené dokumentace je stavba: 

 

„ZŠ Erno Košťála – úprava prostoru pro potřeby ZŠ“ 

na pozemcích parc.č. st. 821, 819, parc. č. 409/89 v katastrálním území Studánka 

 

 

 

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) 

odst.(1) a odst (2),  § 2 a odst. (6), § 8  a nemáme k předložené dokumentaci připomínku. 

 

 

 

ILBrostav s.r.o. 
 

Na kopci 316 

Mikulovice 

530 02 
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Závěr: 
Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. 

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce 

č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010). 

 

        Nemáme námitek k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení  

 

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o 

stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to: 

      

 1) Alespoň jeden stůl v každé učebně musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a 

hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm. 

      2)  V provozním řádu školy stanovit: 

              Povinnost určené osoby reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout 

signalizujícímu pomoc. 

 

DOPORUČENÍ: 

Část pracovních stolů v m.č. 2.02 řešit tak, aby umožnily podjetí vozíku pod pracovní a varnou 

desku a mycí centrum. Doporučujeme spodní část řešit pojízdnými kontejnery. Vypínače a zásuvky  

umístit u přední strany kuchyňské desky. 

 

Projektová dokumentace signována zpět: (PZ – Bezbariérové řešení stavby; koordinační situace 

stavby; půdorys 1. np – nový stav; půdorys 2. np – nový stav; půdorys 3. np – nový stav; 

Bezbariérové WC) 

 

KONZULTOVÁNO 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 …..………………………. 

 

 podpis / razítko 

 

Vyjádření CAA převzal: 

 

  

………………….        ………….…….     ……………….             ……………… 

 firma      jméno              datum   podpis 
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