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OPAKOVANÁ VÝZVA K ODSTRANĚNÍ ZÁVAD 
 

Městský úřad Choceň, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon") a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") dle ustanovení § 132 odst. 1) stavebního zákona 
vykonává soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, kterými jsou dle § 132 odst. 3) 
písm. e) požadavky, aby byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo 
provozní závady na stavbě anebo na stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání 
stavby. 

 

Opakovanou kontrolou veřejně přístupných budov na území města Choceň z pohledu splnění 
požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb, bylo zjištěno, že vlastníky těchto objektů nebyly doposud odstraněny závady dle již 
zaslaného sdělení pod č.j.: Výst/1769/2014-2 ze dne 19.05.2014 v tomto rozsahu: 
 
 
1. Komerční banka, a.s., Na příkopě č.p. 969/33, 110 00  Praha 1-Staré Město 
 
Budova Komerční banky, a.s. na adrese Tyršovo nám. 141, 565 15 Choceň 
1) Nevhodně umístěný zvonek pro přivolání dopomoci, který má být umístěn nejméně 500 mm od 
schodu přede dveřmi a ve výšce 900 mm.   
 
 
2. POLIKLINIKA CHOCEŇ, a.s., Smetanova č.p. 830, 565 01  Choceň 1 
 
Budova „A“ na adrese Smetanova 1175, 565 15 Choceň 
1) Doplnit madlo na dveřích toalety pro imobilní a dveře opatřit piktogramem. 
2) Zámek u dveří toalety pro imobilní vyměnit za odjistitelný zvenku. 
3) V kabině toalety pro imobilní doplnit sklopné madlo u WC mísy a háček na oděvy. 
 
Budova „B“ na adrese Smetanova 830, 565 15 Choceň 
1) Doplnit madlo na dveřích toalety pro imobilní. 
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3. Věra Luxová, Dvořisko č.p. 37, 565 01  Choceň 1 
Miloslava Podávková, Hemže č.p. 33, 565 01  Choceň 1 
 
Budova Rehabilitačního centra San Luca na adrese Palackého 333, 565 15 Choceň 
1) Zámek u dveří toalety pro imobilní vyměnit za odjistitelný zvenku. 
2) Doplnit madlo na dveřích toalety pro imobilní a dveře označit piktogramem. 
3) V kabině toalety pro imobilní doplnit madla u WC mísy a háček na oděvy. 
 
 
 
Městský úřad Choceň, odbor výstavby upozorňuje, že dle ustanovení § 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb se podle této vyhlášky 
postupuje i při užívání staveb občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností.  

Podrobnosti k výše uvedeným závadám bezbariérového užívání lze konzultovat v konzultačním středisku 
bezbariérovosti na adrese: 
Česká abilympijská asociace, o.s.,Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti 
Plk. B. Kohouta 914 
566 01 Vysoké Mýto. 
Tel.: 774 554 721 
 
Odstranění závady vlastník stavby bezodkladně oznámí Městskému úřadu Choceň, odboru 
výstavby. 
 
 
 
 

Ing. Martin Kiesewetter 
vedoucí odboru 

 
 

 
Obdrží: 
Účastníci (dodejky) 
Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w 
 sídlo: Na příkopě č.p. 969/33, 110 00  Praha 1-Staré Město 
POLIKLINIKA CHOCEŇ, a.s., IDDS: r7zrw42 
 sídlo: Smetanova č.p. 830, 565 01  Choceň 1 
Věra Luxová, Dvořisko č.p. 37, 565 01  Choceň 1 
Miloslava Podávková, Hemže č.p. 33, 565 01  Choceň 1 
 
Na vědomí 
Česká abilympijská asociace, o.s., IDDS: ruijaek 
 sídlo: Sladkovského č.p. 2824, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
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