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Dne 13.2.2014 obdržel MěÚ Jeseník, odbor stavebního úřadu, majetku a investic Vaši žádost 

o poskytnutí informace dle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

v platném znění, ve kterém žádáte o informace, týkajíc se objektu č.p.77 ul. Priessnitzova, 

Jeseník a to konktrétně, zda všechny vstupy do tohoto objektu jsou řádně zkolaudovány a 

užívány v souladu s platným kolaudačním rozhodnutím či kolaudačním souhlasem. 

 

V souladu s ustanovením § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím poskytuje MěÚ 

Jeseník odbor stavebního úřadu, majetku a investic, jako stavební úřad příslušný podle § 13 

odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále je „stavební zákon“) jako povinný subjekt 

následující informace: 

 

První doklady o stavební činnosti na výše uvedeném objektu, nacházející se v archívu 

stavebního úřadu Jeseník pocházejí z roku 1958, kdy tehdejší vlastník výše uvedeného 

objektu Československé státní lázně Jeseník požádal o povolení stavebních úprav ředitelské 

vily, které spočívaly v rozdělení 1 bytové jednotky ve II.NP objektu na 2 bytové jednotky. Za 

tímto účelem vydal MNV Jeseník, odbor pro výstavbu rozhodnutí o přípustnosti stavby 

Výst.1699/58-Ma/Ša ze dne 05.07.1958. Z ověřené dokumentace, která je přílohou rozhodnutí 

o přípustnosti stavby je zřejmé, že přístup do nově vzniklých bytových jednotek byl 

samostatnými vstupy do objektu a to tak, že jedna b.j. byla přístupná vstupem ze severní 

strany a druhá nově vzniklá b.j. jednak stávajícím vnitřním schodištěm a rovněž ze stávající 

terasy ne II.NP. objektu. Toto řešení přístupu k jednotlivým bytům rovněž vyplývá z textu 

rozhodnutí o přípustnosti stavby. 

 

Dalším ze stavebních záměrů, který je součástí spisu, je výstavba garáže na jihovýchodní 

straně objektu. Projektová dokumentace rovněž obsahuje údaje o stávajících přístupech do 

bytových jednotek v objektu. Dle popisu stávajícího stavu je zřejmé, že se v I.NP na jižní 

straně objektu nachází vstupní podloubí pro 4.b.j. další byty jsou přístupny samostatnými 

vstupy z jižní terasy ve II.NP objektu a vstupem ze severní strany. Dále je zde řešena 

příjezdová komunikace ke stavbě garáže, kdy pro příjezd slouží stávající chodník ze silničních 

panelů š. 150 cm, který měl být nově prodloužen podél zastavěného podloubí v délce 8 m 

sadovým chodníkem z betonových dlaždic š. 100 cm. Při projednávání tohoto stavebního 

záměru stavebním úřadem byl předložen závazný posudek Ministerstva zdravotnictví ČSR, 

český inspektorát lázní a zřídel č.j. ČIL 433-D-1.6.92 ze dne 08.06.1992, který obsahuje 

rovněž informaci o vydaném souhlasu se stavbou, který udělily Priessnitzovy léčebné lázně 

a.s. Jeseník  dne 27.05.1992. Povolení užívání stavby garáže bylo vydáno na podkladě 

kolaudačního rozhodnutí č.j. stav. 2536/05-Pa ze dne 28.12.2005. 
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Dále jsou součástí spisového materiálu stavební povolení vnitřních plynofikací jednotlivých 

bytových jednotek vydaná v průběhu let 1997 – 2007, kdy se jedná o provedení vnitřních 

rozvodů plynofikace v objektu a dále stavební povolení vydané pro stavení úpravy 4.NP. za 

účelem vzniku 2 bytových jednotek. V rámci tohoto stavebního řízení byly Priessnitzovy 

léčebné lázně a.s. účastníkem stavebního řízení a vyslovily písemný souhlas k provedení 

stavby bez námitek pod zn. PLL/1-2708/U ze dne 29.07.2008. 

 

Na podkladě žádosti o poskytnutí archivních podkladů k výše uvedenému objektu poskytl 

Státní okresní archiv Jeseník stavebnímu úřadu fotokopie dokumentace z roku 1925, ze 

kterých je zřejmé, že se v uvedeném objektu nacházely 3 vstupy do objektu, a to ze severní 

strany, dále z jižní stany terasou do II.NP a rovněž z jižní strany (pod podloubím) vstup do 

I.NP objektu. Z těchto archivních podkladů je zřejmý přístup k centrálnímu schodišti ze všech 

tří vstupů do objektu. Provedením stavebních úprav za účelem vzniku 2 bytových jednotek 

povolených na podkladě rozhodnutí o přípustnosti stavby Výst.169/58-Ma/Ša ze dne 

05.07.1958 došlo k rozdělení II.NP a zamezení přístupu k centrálnímu schodišti ze severní 

strany. Na podkladě takové stavební úpravy došlo ke zpřístupnění zbylé části objektu pouze 

z jižní strany vstupem z I.NP a terasy ve II.NP objektu. 

 

Ze spisového materiálu, nacházejícího se v archívu stavebního úřadu je zřejmé, že stavební 

úpravy povolené v průběhu uplynulých let byly před příslušnými správními orgány řádně 

projednávány a odsouhlaseny za účasti dotčených subjektů. Stavební úřad závěrem sděluje, že 

součástí spisového materiálu nejsou žádné podklady, týkající se vzniku nových vstupů do 

uvedeného objektu. 
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