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SDĚLENÍ OBECNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU 
 

 

 
Věc: odstranění závad – odstranitelné překážky bezbariérového užívání staveb 

Přelouč, 28. Října č.p. 146 
 

 

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 25.4.2017 podnět od Česká abilympijská asociace, z.s., s žádostí 

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

č.p. 146, ul. 28. října, Přelouč na pozemku parc. č. st. 104/1 v katastrálním území Přelouč, jehož jste 

vlastníkem. 

Podnět se týká nebytových prostor užívaných UniCredit Bank Expres: 

̵ u vstupních dveří do budovy není zprovozněn zvonek pro přivolání pracovníka banky a chybí 

piktogram vozíčkáře, 

̵ na vstupních dveřích chybí kontrastní značení pro osoby slabozraké. 

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) 

Mgr. Michaela Málková, Vápno č.p. 6, 533 16  Vápno u Přelouče 

  

na vědomí 

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

 

CO: spis 
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