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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný 

podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a vyhlášky č.55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává 

Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů a jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon InfZ“), obdržel žádost, kterou dne 31.05.2021 podali  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

která se týká informací stavby: Změna užívání rodinného domu pro účely soukromého předškolního 

zařízení "Správná školka“, Pod Chaloupkami č.p. 1309, Praha-Zbraslav (dále jen „stavba“). Na stavbu 

bylo vydáno rozhodnutí o změně v užívání stavby ze dne 09.02.2011 pod č.j. 025945/10/OVDŽP/Dh a 

kolaudační souhlas ze dne 18.05.2011 pod č.j.005170/11/OVDŽP/Dh. 

 

Stavební úřad poskytuje v souladu s ustanovením § 4 a 14 zákona o InfZ tyto informace a listiny:  

V podání ze dne 31.05.2021 je uvedeno: 

„obracíme se tímto na Stavební úřad, jakožto subjekt, který vydal následující Rozhodnutí o změně užívání 

stavby (025945/10/OVDŽP/Dh), které významně ovlivnilo a značně zhoršilo náš životní komfort na ulici 

Na plácku a Pod Chaloupkami a Kolaudační souhlas s užíváním stavby (005170/11/OVDŽP/Dh) v obci 

Praha-Zbraslav, Pod Chaloupkami 1309, a to ve věci následujících žádostí o informace podle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

(1) Jaká je kapacita dětí ve školním zařízení 

K tomu stavební úřad uvádí: 

Pro 12 dětí (viz dle výše uvedeného rozhodnutí o změně v užívání stavby ze dne 09.02.2011). 

(2) Jak a kde je řešeno parkování personálu a klientů zařízení a další přidružených a navazujících 

přijíždějících k zařízení 

K tomu stavební úřad uvádí: 

Podle výpočtu je 1 parkovací stání pro osobní vozidlo zajištěno na pozemku vlastníka (viz dle výše 

uvedeného rozhodnutí o změně v užívání stavby ze dne 09.02.2011). 
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(3) Jak je řešena doprava v klidu v ulicích Na plácku a pod Chaloupkami 

K tomu stavební úřad uvádí: 

Dopravu v klidu v ulicích Na plácku a Pod Chaloupkami řeší zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Otázky týkající se záležitostí dopravy v klidu v ulicích 

Na plácku a Pod Chaloupkami je třeba řešit s vlastníkem komunikací a příslušným silničním 

správním úřadem (ÚMČ Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí – odd.dopravy, 

V.Balého 23, Praha-Radotín). 

(4) Seznam příslušných orgánů vyjadřujících se ke Kolaudačnímu rozhodnutí a jejich rozhodnutí a 

seznam účastníků řízení a jejich stanoviska 

K tomu stavební úřad uvádí: 

K vydání výše uvedeného kolaudačního souhlasu ze dne 18.05.2011 byla předložena souhlasná 

stanoviska dotčených orgánů tj. Hygienické stanice hl.m.Prahy ze dne 27.04.2011 (S-HS HMP 

13080/2011, HS HMP 18717/2011/4939 a Hasičského záchranného sboru hl.m.Prahy ze dne 

17.05.2011 pod zn. HSAA-4087-944/ODP7-2011. Uvedená stanoviska Vám v příloze posíláme.  

(5) Jaká jsou pravidla a podmínky pro rekolaudaci změny užívání stavby na sociální/školní zařízení 

v klidné zástavbě rodinných domů 

K tomu stavební úřad uvádí: 

Záměr musí být v souladu s platnými předpisy nyní např. územní plán, Pražské stavební předpisy, 

stavební zákon a zvláštními předpisy (z hlediska hygieny a požární ochrany). 

Dokument, v němž jsou pravidla a podmínky pro rekolaudaci / změna užívání uvedena, se všemi 

požadovanými informacemi, prosím, zaslat na níže uvedený email.“. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Lenka Böhmová 

vedoucí odboru 

 

 

 

 

Příloha: 

 stanovisko Hygienické stanice hl.m.Prahy ze dne 27.04.2011 

 stanovisko Hasičského záchranného sboru hl.m.Prahy ze dne 17.05.2011  

 

 

 

Obdrží: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Odpověď bude žadatelům poslána v elektronické podobě (viz žádost o informace). 
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