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Adresát:
odbor stavební úřad
l. máje 3l9l/3
767 0l Kroměříž

V Kroměříži27.11.2015
Žádost o poskytnutí informací dle zák č. 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.
tímto dovoluji poádat o nrisledující informaci:
Kolik bylo v domě

na

o svobodném přistupu k informacím, si Vás

ulici Kazimíra Rudého 37a4B7,767 O| Kroměfiž, kter,ý je
zŇizeni,

souČástínaŠehoSJM, projektováno v nímci projektové dokumentace socirálního
resp. kolik koupelen včetně pnídelen a kolik WC.

Požadovanou informaci zašlete, prosim, obratem.

Děkuji

.,|

.
,,/

('it/-_-/,

/|
.

/

Page 1/1

lil illl

nnĚsrsxÝ úŘaD KRonnĚŘíž
767
Sp.zn.:

Vyřizuje:
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Mgr. Netopilová Vendula

Telefon:

573 32I

E-mail:

vendula.
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Velké náměstí 115
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Kroměříž, dne 18. 12.2015
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Poslrytnutí informace podle zákona č. 10611999 §b., IN 5212015

,r§ociální zařízeníí
Kroměříž č.p. 37 04, Kazimíra Rudého 37

V souladu se ákonem ě. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisŮ, Vám kVašíádosti ze dne 27.11.2015, kíerou stavební úřad obdržel dne 14. t2.Ž0l5,

poslrytnutí informace, lrolik bylo v domě na ulici Kazimíra Rudého 3704/37, 767 0] Kroměříž
projektovóno v rámci projektové dolrumentace sociálního zařízení, resp. kolik koupelen věetně prádelen a
kolik WC, stavební úřad sděluie následuiící:
o

Stavební úíadzarchivované dokumentace zjistil, že rodinný dům č.p. 3704 na ulici Kazimíra Rudého
v Kroměříži byl navržen podle typového projektu jako rodinný dům typu DB-at-007. V typové projektové
dokumentaci, vyhotovené společností DRUPOS Brno, schválené stavebním úřadem dne 18. tŽ. Ig:/3., se

v technické zprávě v části pojednávající o dispoziěním řešení objektu mimo jiné uvádí: Ze zádveří je
-se
přístupné WC s umyvadlem, Na předsíň je napojena koupelna + WC. Suterén obsahuje prádelnu

sušarnou.

Ve výkresové ěásti - půdorysech, je v pííz.emínavržsno jedno samostatné WC
suterénu je navržena místnost oaraěená jako prádelna se sušárnou.

v

a

jedna koupelna s WC a

V kolaudačnímroáodnutí pro qýše uvedenou stavbu rodinného domu č.p. 3704 ze dne 23.1l. 1981 je

uvedeno, že stavbabyla provedena v souladu s projektovou dokumentací.
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Ing. Hana Kubáčková

vedoucí oddělení územního roáodovrání a stavebního řadu
Městského úřadu kroměříž

Obdrží:
MěÚ Kroměříi odbor občansko-správních agend, oddělení právních činností,IDDS:bg2bfrrr
sídlo: Velké náměstí č.p. l l5ll, 767 0l Kroměříž l

