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                                                                Vyřizuje:                       Telefon:                Datum: 

                                                            Alena Bělohlávková    466 052 055         26.4.2019  

      774 410 012 

 

VĚC:  

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení. 

 

 

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:    Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice 

Projektant:    Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 99, Brno 

 

Č. zakázky:    19/04/50/SŘ Pce-be       

 

 

Předmětem předložené dokumentace je stavba: 

 

 

Speciální MŠ, ZŠ a praktická škola Pardubice 

Integrační centrum a modernizace odborných učeben 
na pozemku st. p. 504/4 parc. č. 3953/2, 3954, 3955/3 v katastrálním území Pardubice 

 

 

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1,                

§ 2 a odst. (6), § 8 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky: 

 

 

 

 

Atelier 99  s.r.o. 

 
Purkyňova 99 

Brno 

612 00 
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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. 

 

 

. 

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek 

 

 

 

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. 

         

 

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ - B.2.4. Bezbariérové užívání stavby a B.4 

Dopravní řešení; koordinační situační výkres; půdorys 1NP; půdorys 2.NP; půdorys 3.NP; detail 

bezbariérového WC; detail bezbariérové koupelny; výkres řezu A-Á) 

 

 

               

KONZULTOVÁNO 
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