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

OST 046487/2019/Ga
P10-048182/2019
JUDr. Gavlák
267093557

V Praze, dne 26.4.2019

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor stavební obdržel dne 16. 4. 2019 Vaši žádost
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací, ve znění:
„S odkazem na zákon č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím, Vás zdvořile žádám o
sdělení:
provozovna Řeznictví uzenářství, výroba, obchod a služby, Petrohradská 389/20, Praha 10, majitel Pavel
Provazník.
Tato provozovna sídlí v ulici s hustou zástavbou obytných domů, provozní doba prodejny řeznictví je od
8.00 do 18.00hodin, pondělí až pátek. Hlavní podnikatelská činnost je výroba specialit z masa, porcování a
balení masa, příprava masa na objednávku a teplý pult (vaření obědů), rozvoz masa do hotelů a školních
jídelen, provozní doba je od 4.10 do 19.00 hodin, pondělí až pátek. Provozní doba o víkendu začíná 7.20 až
18.00 podle zakázek. Velký hluk je z nabíjení mrazící jednotky a velkého chladícího vozu (natažený kabel
přes chodník do elektrické zásuvky v provozovně), nabíjení jednoho vozu trvá asi 5 hodin, k nabíjení dochází
v odpoledních hodinách i o víkendu. Vůz stojí pod okny mého domu (hluk odpovídá nastartovanému
velkému nákladnímu vozu). Ve vnitrobloku domů ve výšce 1. patra máme pod okny 8 klimatizačních
jednotek a další vzadu ve dvorním traktu.
1. Prosím o sdělení povolené provozní doby uvedené provozovny.
2. Proč nebyla dodržena 2 m hranice pozemku LV 1342 nádvoří od přístavby LV 14935.
3. Jaký počet klimatizačních jednotek (jak daleko) může být nainstalováno v těsné blízkosti od oken
sousedních bytových jednotek.
4. Kolik klimatizačních jednotek má uvedená provozovna povoleno a v jaké vzdálenosti od
sousedních bytových jednotek.
5. Zda a jaké povolení je potřeba k nabíjení mrazící jednotky vozu na veřejném chodníku pod okny
bytových jednotek, zda je stanoven hlukový limit a omezení o víkendu.
6. Podle jakého zákona a hygienických norem je možné povolit v obytné zástavbě (vnitroblok)
stavbu která má 25 až 45 zaměstnanců a desítky zásobovacích aut.
7. Kolik zaměstnanců a zásobovacích aut má provozovna povoleno.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky do Vaši datové schránky formou textu tohoto přípisu.
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K bodu č. 1 žádosti:
„Prosím o sdělení povolené provozní doby uvedené provozovny.“
Provozovna nemá rozhodnutím stavebního úřadu vymezenou provozní dobu. Rozsah povolení odpovídá
v té době platným stavebním předpisům.
K bodu č. 2. žádosti:
„Proč nebyla dodržena 2 m hranice pozemku LV 1342 nádvoří od přístavby LV 14935.“
Stavba byla posuzována podle v té době platných právních předpisů.
K bodu č. 3. žádosti:
„Jaký počet klimatizačních jednotek (jak daleko) může být nainstalováno v těsné blízkosti od oken
sousedních bytových jednotek.“
Daný požadavek není rozhodnutím stavebního úřadu vymezen.
K bodu č. 4. žádosti: Kolik klimatizačních jednotek má uvedená provozovna povoleno a v jaké vzdálenosti
od sousedních bytových jednotek.
Vzduchotechnické jednotky jako takové, nespadají do posouzení stavebního úřadu.
K bodu č. 5. žádosti:
„Zda a jaké povolení je potřeba k nabíjení mrazící jednotky vozu na veřejném chodníku pod okny bytových
jednotek, zda je stanoven hlukový limit a omezení o víkendu.“
Režim provozu na veřejných komunikacích není předmětem posouzení obecného stavebního úřadu.
K bodu č. 6 žádosti:
„Podle jakého zákona a hygienických norem je možné povolit v obytné zástavbě (vnitroblok) stavbu která
má 25 až 45 zaměstnanců a desítky zásobovacích aut.“
Požadavky na stavby jsou dány zejména územním plánem, obecnými technickými požadavky a
požadavky dotčených orgánů. Počet zaměstnanců ani způsob zásobování tyto předpisy nepředepisují.
K bodu č. 7 žádosti:
„Kolik zaměstnanců a zásobovacích aut má provozovna povoleno.“
Provozovna nemá rozhodnutím stavebního úřadu vymezen počet zaměstnanců a zásobovacích aut.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
otisk úředního razítka

Ing. Dana Rafflová
vedoucí odboru stavebního
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední hodiny:
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
IČ: 00063941
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 19-2000733369/0800

tel.: 267093477
http://www.praha10.cz
e-mail: posta@praha10.cz

Č.j. P10-048182/2019

str. 3

Obdrží:
účastníci (dodejky)
1.
ostatní
2. spis OST,

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední hodiny:
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
IČ: 00063941
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 19-2000733369/0800

tel.: 267093477
http://www.praha10.cz
e-mail: posta@praha10.cz

