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Poskytnutí informací k žádosti ze dne 17.07.2017
Vážený pane řediteli,
Úřadu městské části Brno-střed (dále jen „Úřad“) byla dne 17.07.2017 doručena prostřednictvím
datové schránky Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“). Protože Vaše žádost
splňovala veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla takto Úřadem přijata
a posouzena.
Ve své žádosti jste požadovali následující informace:
1. Kdo byl zhotovitel projektu a jak byl v projektu přestavby/rekonstrukce objektu Tržnice
na Zelném trhu projektantem řešen bezbariérový vstup na venkovní terasu v nejvyšším patře
objektu.
2. Pokud byla udělena nějaká výjimka z tzv. bezbariérovosti, kdo tuto výjimku schválil a jak
toto schválení odůvodnil.
3. Pokud taková výjimka platně schválena nebyla, jakým způsobem bude sjednána náprava,
do kdy k nápravě dojde, jaké budou náklady a kdo tyto náklady ponese ke své tíži.
K Vaší žádosti sdělujeme následující. Projektovou dokumentaci pro stavbu – stavební úpravy
objektu Městské tržnice, Zelný trh 14, 15 a 16, k.ú. Město Brno, obec Brno, vypracoval
Ing. arch. Michal Palaščak.
Bezbariérovost stavby je řešena ve vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, kde je v ust. § 2 odst. 2 uvedeno: „Ustanovení této
vyhlášky se uplatní též u změn dokončených staveb a změn v užívání staveb, pokud to závažné
územně technické nebo stavebně technické důvody nevylučují.“
Dle sdělení projektanta je terasa umístěna na konstrukci původního světlíku, která musela být
zachována z hlediska stability nosné skeletové konstrukce. Podlaha terasy je tedy uložena
na stávající pilíře, které končí cca 1m nad úrovní střechy. Záměrem nebylo vyhnout
se bezbariérovému řešení, ale bylo třeba zvážit možnosti stávajícího objektu a limity, které každá
rekonstrukce přináší.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
pověřená vedením Odboru právního a organizačního
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