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Věc: žádost o informaci podle zákona 106/1999 Sb.,
Úřadu městské části Praha 7, stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon") a vyhlášky č. 55/2000Sb.,
hl. m. Prahy, kterou se vydává statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 2.3.2018 Vaši
žádost o:
zpřístupnění následujících informaci a přiložení všech dokumentů, které se případu týkají:
1/ Kdy přesně požádal klub Cross v Holešovicích (http://www.crossclub.cz/cs) o kolaudaci své
"zahrádky" jakož i interiérů?
2/ Kdo přesně kolaudační potvrzení vydal, prosíme o příslušný dokument, který to dokládá. Rovněž i o
kontakt na úředníka, který toto rozhodnutí vydal.
3/Splňuje zahrádka klubu Cross nároky na bezpečnost? Je zkolaudovaná pro účely klubu? Prosíme o
příslušné dokumenty.
4/ Roku 2008 na zahrádce klubu došlo k rvačce a k pádu železné konstrukce (sochy) zabývala se Městská
část Praha 7 tím, jak bezpečné jsou sochy v tomto zařízení? Proběhlo šetření na místě? A pokud ano jakým
způsobem se toto odrazilo v kolaudačním řízení? Prosíme o příslušné dokumenty.
5/ Kladné kolaudační rozhodnutí bylo vydáno dne 26. 3.2009, tedy dva týdny před rozsudkem ve věci smrti
na zahrádce v klubu Cross? Jak je možné, že si Praha 7 nepočkala na rozsudek v této závažné věci?
6/ Tiskový mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš uvedl, že Stavební úřad nebyl informován majiteli klubu ani
policií, že v prostoru došlo ke smrtelně nehodě (v níž sehrála roli socha/ železná konstrukce s kamenem) jak
bude toto Městská část Praha 7 řešit jaké kroky zahájí vůči majiteli a vůči policii?
7/ Za poslední roky v klubu Cross sousoší a železných konstrukcí ještě přibylo, podléhal prostor nějakému
dalšímu kolaudačnímu řízení.? Prosíme o příslušné dokumenty.
8/ Případ smrti v Cross Clubu byl uzavřen vloni, kdy Ústavní soud opět do hry vrátil hypotézu pádu sochy
(nebezpečného předmětu v prostorách, které patří klubu) bude tedy Městská část Praha 7 znovu
přezkoumávat, zda jsou železné konstrukce sochaře/samouka bezpečné v souvislosti s provozem tanečního
klubu?
Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů,
budou-li účtovány. Informace žádám poskytnout v písemné formě a zaslat elektronickou i klasickou poštou
na níže uvedenou adresu.
K Vaší žádosti sdělujeme následující:
1. Zahrádka Cross clubu byla zkolaudována přesně 26. 3. 2009.

1

2. Kolaudační souhlas vydal Odbor výstavby a územního rozhodování ÚMČ Praha 7. Rozhodnutí č.j.
108086/08/4141-1096Hol/Pař přikládáme
3. Zahrádka je zkolaudována pro účely klubu. Projektová dokumentace obsahovala mimo jiné i statické
posouzení.
4. Nebylo dohledáno, že by stavebnímu úřadu bylo nahlášeno vlastníkem stavby nebo PČR jakékoliv
poškození konstrukce stavby.
5. Vzhledem k tomu, že stavebnímu úřadu nebyla tato skutečnost známa, bylo rozhodnutí vydáno.
6. Stavební úřad opravdu nedohledal, že by byl informován majiteli klubu nebo policií o smrtelné nehodě.
Jaké kroky bude městská část ve věci činit - jedná se o vytváření nových informací, které nemá povinný
subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odstavce 4 zákona č. 106/1999 Sb., povinnost poskytovat, neboť
povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových
informací.
7. Později byly vydány další kolaudační souhlasy v rozsahu jednotlivých stavebních úprav. Rozhodnutí č.j.
MČ P7 030115/2009/OVT/Pok-1096Hol ze dne 15.6.2009 a rozhodnutí č.j. MČ P7
014310/2013/OVT/POK/01-1096Hol ze dne 13.6.2013 přikládáme.
8. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových
informací viz. § 2 odstavec 4 zákona o svobodném přístupu k informacím.

Příloha: 3 oboustranné kopie

Ing. Helena Lubasová
vedoucí stavebního úřadu

Doručí se:
Na vědomí: UKIA
co: spis
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