Úřad městské části Praha 10
Odbor stavební
Spis. zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:

OST 087351/2018/Ga
P10-087637/2018
JUDr. Gavlák
267093557

V Praze, dne 22.8.2018

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Odbor stavební Úřadu městské části Praha 10 obdržel dne 17. 8. 2018 Vaši žádost podle zákona
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“)
o poskytnutí informace :
„Dovoluji si požádat o poskytnutí informací k následujícím stavbám:
- Biliardový klub Harlequin
Kavárna Harlequin a Laser Game - obě vstup z vnitrobloku mezi domy Oblouková 6 a 8, oficiální adresa
provozoven Na Louži 19, Praha 10
Konkrétně mně zajímá:
1. Zda jsou stavby prováděny v souladu s územním plánem;
2. Zda pro stavby bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení, a zda realizace staveb odpovídá
těmto povolením a podmínkám v nich uvedeným;
3. Zda byl vydán kolaudační souhlas, pokud je potřeba, a zda jsou stavby užívány v souladu s ním
(v případě, že nastala změna, jestli byla řádně povolena změna v užívání staveb podle § 126 stavebního
zákona);
4. Protože se provozovny nachází v původně tichém obytném vnitrobloku, na základě čeho byla
provozovateli biliardového klubu schválena otevírací doba do 2 hodin ráno?
Informace žádám poskytnout v elektronické formě a zaslat na e-mailovou adresu.“
V souladu s ustanovením § 14 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme tímto sdělením
a zasíláme na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.
Ad 1. Stavby byly provedeny v souladu s územním plánem.
Ad 2. Vzhledem k tomu, že šlo o rekonstrukci stávající budovy, územní rozhodnutí nebylo potřeba.
Stavební povolení bylo vydáno pro kulečníkovou školu a restauraci a pro LASER GAME, kavárnu, sklady.
Stavby byly provedeny dle vydaných stavebních povolení.

Ad 3. Kolaudační souhlas byl vydán pro kulečníkovou školu a restauraci a pro LASER GAME, kavárnu,
sklady. Stavby jsou užívány v souladu s povolením.
Ad 4. Tento objekt, původně provozovna (mycí a stáčecí linka, sklady a kanceláře) Vinařských závodů
byl uveden do provozu v 50. letech minulého století, ještě dříve než některé domy tohoto bloku. Již od
začátku provozu Vinařských závodů nelze hovořit o tichém provozu. Provozní dobu povoluje,
ve stanovisku k žádosti o vydání stavebního povolení, Hygienická stanice hl. m. Prahy, která je
garantem dodržování hlukových limitů.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem

otisk úředního razítka

Ing. Dana Rafflová
vedoucí odboru stavebního
Obdrží:
1.
2. spis OST

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Čt
8.00 - 12.00

tel.: +420 267093
fax: +420
http://www.praha10.cz
e-mail: posta@praha10.cz

