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VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI 
 
 
 
Věc: poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.  „Rekonstrukce objektu tělocvičny 
TJ  Božkov z.s., která byla realizována na základě vydaného stavebního povolení 
č.j.UMO2/00587/14 ze dne 13.1.2014“ 
 
Dne 13.6.2016 ÚMO Plzeň 2-Slovany obdržel Vaši žádost  o poskytnutí informací dle zákona 
č. 109/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve věci „Rekonstrukce objektu 
tělocvičny TJ  Božkov z.s., která byla realizována na základě vydaného stavebního povolení 
č.j.UMO2/00587/14 ze dne 13.1.2014“ žádost je dále vedena pod spis. zn. 
UMO2/09110/16/MiKo 
 
Dne 30.6.2016 byla žádost doplněna o podmínky identifikace žadatele, které vyžaduje zákon 
106/1999Sb. a takto doplněná žádost je na ÚMO P2-Slovny evidovaná pod č.j. 
UMO2/10114/16. 
 
Dne 1.7.2016 ÚMO P2-Slovany, odbor SSD vyzval žadatele k uskutečnění kontrolní 
prohlídky na místě TJ Božkov, kontrolní prohlídka proběhla dne 13.7.2016 a je z ní učiněn 
protokol a byla pořízena na místě fotodokumentace. Během kontrolní prohlídky stavební úřad 
obdržel od žadatele doplňující otázky k již předaným otázkám, které jsou vedeny pod č.j. 
UMO2/09110/16/MiKo. 
 
Vyjádření stavebního úřadu ÚMO P2-Slovany k jednotlivým dotazům: 
 

1. Kdo a kdy odsouhlasil za TJ Božkov projektovou dokumentaci ? Kde je tento souhlas 

písemně a úředně vyjádřen (je-li dle stavebního zákona nutný souhlas vlastníka nebo „postačí 

pouze souhlas příjemce dotace“) ? 

 
TJ Božkov, o.s.  uzavřel dne 3.12.2013 se stavebníkem DS Training Center o.s. Smlouvu o 
právu stavby podle § 51 OZ. Smlouva o právu stavby je uvedena v příloze č. 1 tohoto 
dokumentu 
Tato smlouva je dostačujícím podkladem pro další opatření stavebního úřadu. 
 



2. Kdo a kdy za TJ Božkov dal souhlas k realizaci stavby? Kde je tento souhlas písemně a 

úředně vyjádřen (je-li dle stavebního zákona nutný souhlas vlastníka nebo “postačí pouze 

souhlas příjemce dotace“) ? 

 

viz Smlouva o právu stavby (příloha č. 1) 
 
3. Dále žádáme o sdělení, zda „stavba“ venkovní ring na pozemku p.č. 251 byla samostatně 

povolena a kdo ji odsouhlasil za TJ Božkov, neboť je na jiném pozemku než budova tělocvičny 

/parc.č. 254/, na kterou se vztahuje Vámi vydané stavební povolení. Upozorňujeme, že 

„stavba“ venkovní ring byla dle sdělení ROP Jihozápad financována z ROPu a v projektu pro 

SP, který byl součástí žádosti o dotaci na rekonstrukci objektu - D) Dokumentace objektů, D.1 

Dokumentace stavebního objektu, D1.2 Stavebně konstrukční řešení, a)Technická zpráva, bod 

5. říká : „Nebudují se nové svislé konstrukce“. Dle názoru výboru TJ Božkov jsou 

vybudovány nové svislé konstrukce viz venkovní ring! Bod 6) říká: „Nevytváří se nové 

vodorovné konstrukce.“ Dle názoru výboru TJBožkov jsou vybudovány nové vodorovné 

konstrukce viz venkovní ring! 

 
Venkovní ring byl součástí PD pro stavební povolení a byl řádně povolen kolaudačním 
souhlasem č.j. UMO2/010005/15 ze dne 21.1.2015 
 
3. Vestavěná ocelová konstrukce v přísálí na zavěšení boxovacích pytlů, byla zhotovena po 

kolaudaci. Výbor TJ nemá doklad o povolení ani revizní zprávu o správnosti ukotvení a 

nosnosti ocelové konstrukce. Nemáme nic! Je nutné stavební povolení nebo ohlášení? 

 
Stavební úřad prověří vestavěnou konstrukci na zavěšení boxovacích pytlů v samostatném 
šetření, zodpovědnost nese nájemce, nikoliv TJ Božkov z.s. 
 
Nyní stavební úřad zodpoví dotazy, které mu byly předány během kontrolní prohlídky dne 
13.7.2016 
 

  
 
Bylo již zodpovězeno – viz smlouva o provedení stavby příloha č.1 
 



 
Souvisejícími investicemi je např. myšleno určité protipovodňové opatření, přeložka sítí apod. 
když je v PD napsáno, že nevyvolává žádné související investice, tak tam žádné související 
investice nebyly a tudíž odbor SSD ÚMO P2-Slovany nemůže povolit něco, co není…. 
 

 
 
V rámci rekonstrukce budovy byly vybudovány samostatné šatny pro muže a ženy, každá 
šatna s odpovídajícím hygienickým zázemím, každá šatna má celkovou plochu podstatně 
převyšující 20 m2. Šatna pojmenovaná Sokol je určena pro odložení oděvních svršků 
nesportujících návštěvníků, ti mají k dispozici i samostatní WC muži a ženy. 
Celkový provoz byl schválen závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice dne 
6.11.2013 pod zn. 23178/24/21/2013 
 

 
 
Na tyto poznámky nemá stavební úřad adekvátní odpověď 
 

 
Způsob vytápění a ohřev TUV nebyl změněn, pouze stávající kotel a ohřívač TUV byly 
vyměněny za novější a výkonnější …. 
 



 
Stavební úřad prověří zhotovení oddělovacích příček v samostatném šetření, zodpovědnost 
nese nájemce, nikoliv TJ Božkov z.s. 
 

 
Ve schválené PD je rozkreslena recepce i s koutkem pro sezení, dřezem apod. Jaký se tomu 
dá název,  neřeší stavební úřad 
 

 
 
Na tyto body již bylo odpovězeno v předchozím textu 
 

 
Na tyto dotazy není stavební úřad ÚMO P2- Slovany věcně příslušný odpovědět. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Milan Kolafa    
vedoucí odboru stavebně správního a dopravy 
Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany 
„otisk úředního razítka“ 
 
Příloha č. 1: Smlouva o právu stavby 
 
Obdrží:  TJ Božkov z.s.  Poříční 215/6, 326 00 Božkov 


