Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
územní odbor Ústí nad Orlicí
Hylváty 5
562 03 Ústí nad Orlicí
Č. j.: HSPA-837-2/2021

V Ústí nad Orlicí dne 9. března 2021
Počet listů: 1
Přílohy: 1 SV

Ing. Milan Loskot
M. D. Rettigové 1018
562 01 Ústí nad Orlicí

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
dotčeného orgánu na úseku požární ochrany
Vyřizuje za HZS: mjr. Ing. Kamila Tomišková

tel.: 950585152

e-mail: kamila.tomiskova@pak.izscr.cz

Název stavby: Domov pro osoby se zdravotním postižením Dolní Čermná čp. 23
Místo stavby: st. p. č. 360, k. ú. Dolní Čermná
Stavebník:
Domov u studánky, Anenská Studánka 41, 563 01 Lanškroun
Předložená dokumentace: pro stavební povolení, Ing. Libor Fojtík, ČKAIT 0700196, říjen 2020
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí (dále jen HZS Pardubického
kraje) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona
č.320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském
záchranném sboru), ve znění zákona č.183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst.
1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární
ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 3. března
2021 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
souhlasné závazné stanovisko.
Odůvodnění:
HZS Pardubického kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:
• Požárně bezpečnostní řešení (zpracoval Ing. Milan Loskot, ČKAIT 0700918, únor 2021)
Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č.246/2001 Sb., o stanovení
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění
vyhlášky č.221/2014 Sb. v rozsahu výše uvedených podkladů dospěl HZS Pardubického kraje k závěru, že požárně
bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu
posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany
kladené na danou stavbu vyhláškou č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění
vyhlášky č.268/2011 Sb.

„otisk úředního razítka“
mjr. Ing. Kamila Tomišková
vrchní komisař
pracoviště prevence, OOB a KŘ
HZS Pardubického kraje
územní odbor Ústí nad Orlicí
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