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Tesco Stores ČR a.s., Vršovická 1527/68b, 110 00 Praha 10 - Vršovice 

 

 

 

SDĚLENÍ OBECNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU 
 

 

 
Věc: odstranění závad – odstranitelné překážky bezbariérového užívání staveb 

Přelouč, Sportovní č.p. 1699 – Tesco hypermarket 
 

 

Odbor stavební Městského úřadu Přelouč, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona 

č. 183/2006/Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "stavební zákon"), obdržel dne 19.5.2017 podnět od České abilympijské asociace, z.s., s žádostí 

o odstranění závad – odstranitelných překážek bezbariérového užívání staveb, týkajících se objektu  

č.p. 1699, ul. Sportovní, Přelouč na pozemku parc. č. st. 2894 v katastrálním území Přelouč, jehož jste 

vlastníkem. 

Podnět se týká - wc imobilní: 

̵ u dveří odstranit samozavírač (pokud odstranění není v rozporu s požárně bezpečnostním řešením 

stavby), u dveří vyměnit zámek za zámek odjistitelný z venku (odst. 5.1.3. přílohy č. 3 vyhlášky  

č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,  

ve znění pozdějších předpisů), háček na oděvy přemístit do výše 1,2 m od podlahy.  

Podle § 132 odst. 1 stavebního zákona „Stavební úřady vykonávají soustavný dozor nad zajišťováním 

ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad 

plněním jejich povinností vyplývajících z tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení.“ 

a podle § 132 odst. 3 písm. e) stavebního zákona „Veřejným zájmem se rozumí požadavek, aby byly 

odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní závady na stavbě anebo 

na stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby.“. 

Stavební úřad žádá o odstranění výše uvedených závad. 

 

 

 

 

 

Lubomír Novotný 

vedoucí odboru  
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Obdrží: 

vlastník (doručenky) 

Tesco Stores ČR a.s., IDDS: sfngm7i 

 

na vědomí 

Česká abilympijská asociace, z.s., IDDS: ruijaek 

  

CO: spis 
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