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V Plzni dne 8.6.2016

Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č .106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

Žádáme o poskytnutí níže uvedených informací, které se týkají rekonstrukce objektu
tělocvičnyTJ Božkov z.s., která byla realizována na základě vydaného stavebního povolení č .
j.UM02/00587/14 ze dne 13. 1. 2014.

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 „postač í
pouze souhlas příjemce dotace") ?

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 "posta čí pouze
souhlas příjemce dotace") ?

3. Dále žádáme o sdělení, zda „stavba" venkovní ring na pozemku p. č . 251 byla samostatně
povolena a kdo ji odsouhlasil za TJ Božkov, nebot' 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 sd ělení 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 Stavebn ě 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 TJ Božkov jsou vybudovány
nové vodorovné konstrukce viz venkovní ring!

4. Vestavěná ocelová konstrukce v p řísálí na zavěšení boxovacích pytlů, byla zhotovena po
kolaudaci. Výbor TJ nemá doklad o povolení ani revizní zprávu o správnosti ukotvení a
nosnosti ocelové konstrukce. Je nutné stavební povolení nebo ohlášení? Nemáme ani revizní
zprávu plynového vedení pod OK. Zmiňující nedostatky jsou uvedeny v revizní správě
objektu, kterou výbor TJ Božkov z pozice pronajímatele postoupil DS Training center jako
nájemci, za jehož nájmu byla zmíněná konstrukce vestavěna, bez výsledku.

V případě , že takové souhlasy existují, žádáme Vás o jejich kopie. Odpov ědi na tyto zdánlivě
banální otázky výbor TJ Božkov skutečně nemá a dotazem na ROP, p řes který dostal DS



.
TrainingCenter z.s. dotaci od EU na rekonstrukci tělocvičny, jsme dostali doporučení obrátit
se na příslušný orgán veřejné správy. Osobní projednání výše uvedených otázek výbor TJ
Božkov vítá.

Děkujeme za pochopení a s pozdravem

T] Božkov z.s.
Poi'ičn( 215/6, 326 00 Plzeň
tč; 4533o9n i.
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MUDr.Miroslava Šteklová - p ředsedkyně TJ

Ing.Vlasta Hefnerová -

Ing.Rudolf Arnet - člen výboru
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