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Zádost o informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím

V souladu s ustanovením § 13 odst.1 zákona Č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, (dále jen ,,Zákon") se obracím na povinný
subjekt (§ 2 Zákona), tj. na:

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky, Oddělení pobytu
cizinců jihomoravský kraj

se žádostí o poskytnutí informací týkajících se budovy a prostor na adrese
Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno (zapsaných na listu vlastnictví 293 pro katastrální
území Komárov 611026 na parcele 505/9), které užívá Ministerstvo vnitra ČR, Odbor
azylové a migrační politiky, Oddělení pobytu jihomoravský kraj:

1." Zda jednací a shromažd'ovací prostory ve výše uvedené budově splňují
požadavky ČSN 73 5305.

2. Jaká je konkrétní plocha na jednu sedící osobu v těchto prostorách.
3. Zda je v těchto prostorách zajištěna dostatečná výměna vzduchu a osvětlení

(ve smyslu Nařízení vlády Č.178/2001 Sb., vyhlášky Ministerstva zdravotnictví
Č.6/2003 Sb., vyhlášky Ministerstva zdravotnictví Č.252/2004 Sb.).

4. Zda jsou jednací a shromažd'ovací prostory ve výše uvedené budově
doplněny přiměřeným vybavením pro odložení svrchního ošacení.

5. Zda jsou jednací a shromažd'ovací prostory ve výše uvedené budově
doplněny hygienickým zařízením.

6. Jaké jsou počty hygien ických zařízení.
7. Zda jsou hygienická zařízení řešena samostatně pro ženy a pro muže.
8. Jaké jsou rozměry hygienických zařízení a zda tyto rozměry odpovÍdají čsn

73 4108.
9. Zda každá skupina WC je větratelná a má samostatně větranou předsíň.
10.Zda jsou dveře záchodových předsíní opatřeny samouzavĹracÍm zařízením.
11.Zda je každá skupina WC vybavena umývárnou s jedním umyvadlem na 1 až

4 WC.
12.Zda WC i pisoáry mají splachovací zařízení.
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13.Zda jsou dveře záchodových kabin uzavíratelné zevnitř s vnějším označením
o obsazení a zda je současně zajištěna možnost otevření kabiny z vnějšku.

14.Zda stěny záchodů a pisoárů mají omyvatelný povrch a do jaké výšky od
podlahy.

15.Zda ve vnitřním prostředí výše uvedené budovy nejsou překročeny nejvýše
přípustné hodnoty neionizujícího záření (podle Nařízení vlády Č.480/2000 Sb.,
vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Č.307/2002 Sb.).

16.Zda má výše uvedená budova zabezpečeno přímé větrání a o jaký druh
větrání se jedná (přirozené, nucené nebo kombinované).

17.Zda výše uvedená budova splňuje podmínku požární bezpečnosti.
18. Čísla jednací (či jiná nezaměnitelná označení) dokumentů, kterými bylo

schváleno užívání výše uvedené budovy a prostor k účelům, k jakým ji využívá
Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky, Oddělení pobytu
cizinců jihomoravský kraj, včetně uvedení orgánu, který tyto dokumenty vydal.

19. Fotokopie všech platných kolaudačních rozhodnutí vztahujících se k výše
uvedené budově.

20.Fotokopie všech platných požárních zpráv vztahujících se k výše uvedené
budově.

21. Fotokopie všech platných revizních zpráv vztahujících se k výše uvedené
budově.

22. Fotokopie všech platných vyjádření orgánu hygienické správy vztahujících se
k výše uvedené budově.
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Žádost o informace ve smyslu 'zákona o svobodnéip 'přístupu k informácím

Vážená paní

na základě Vaší žádosti poskytujeme vyžádané informace, přičemž odpovědi .na jednOtlivé otázky byly .
rozděleny do čtyř skupin:

V

A. Dle dohledaného zápisu o povolovacím řízeni' a uvedení do trvalého provozu a užíváni' ze dne 17.7. '
1968 vyplývá, že budova (pavilon II) a její prostory splňovaly veškerá stavební a hygienická
nařízení, normové hodnoty a obecně závazné požadavky na výstavbu platné ke dni uvedení této
budovy do trvalého provom a užívání Vzhledem ke skutečnosti, že obecně platná nařízení týkající
se způsobu provedení stavby a požadované normové parametry nejsou retroaktivní, prostory
splňují tyto požadavky i v současné době, což se týká Vašich otázek č.:

l. Zda jednací a shromažd'ovací prostory ve výše uvedené budově splňují požadavky ČSN 73
5305.

3. Zda je v těchto prostorách zajištěna dostatečná výměna vzduchu a osvětlení (ve smyslu
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 6/2003 Sb., vyhláška
Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb.).

4. Zda jsou jednací a shromažďovací prostory ve výše uvedené, budově doplněny přiměřených
' vybavením'pro odložení svrchního ošacení.

,
, 5. Zda jsou jednací a shromažďovací prostory ve výše uvedené budově doplněny hygienickýmzařízením.

8. Jaké jsou rozměry hygienických zařízeňí a zda tyto rozměry odpovídají ČSN 73 4108.
9. Zda každá skupina WC je větratelná a má samostatně větranou předsíň.
10. Zda jsou dveře záchodových předsíní opatřeny samouzavíracím zařízení.
11. Zda je každá skupina WC vybavena umývárnou s jedním umyvadlem na 1 až 4 WC.
13. Zda jsou dveře záchodových kabin uzavíratelné zevnitř s vnějším označením o obsazení a zda

je současně zajištěna možnost otevření kabiny z vnějšku.
14. Zda stěny záchodu a pisoárů mají omyvatelný povrch a do jaké výšky od podlahy.



15. Zda ve vnitřním prostředí výše uvedené budovy nejsou překročeny nejvýše přípustné hodnoty
neionizujícího záření (podle Nařízení vlády Č. 480/2000 Sb., vyhlášky Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb.).

16. Zda výše uvedená budova splňuje podmínky požární bezpečnosti.

B. K otázkám č. 8 a 14 doplňuji:

8. Jaké jsou rozměry hygienických zařízení a zda tyto rozměry odpovídají ČSN 73 4108?
Rozměry hygienických zařízení - viz příloha č. 1, soulad s normou ČSN 73 4108 - viz vyjádření
uvedené ve skupiňě A.

14. Zda stěny záchodu a pisoárů mají omyvatelný povrch a do jaké výšky od podlahy?
viz příloha č. l ve spojení s vyjádřením uvedeným ve skupině A.

c. Ke zbývajícím otázkám uvádím informace:

2. Jaká je konkrétní plocha na jednu sedící osobu v těchto prostorách?Plocha na jednu sedící osobu činí 17,50 m2. Ukazatel byl vypočten jako podíl 'kmcelářsk}4róstor '"

a počtu zaměstnanců.

6. Jaké jsou počty hygienických zařízení?
Počet hygienických zařízení pro muže: ,·

, , ,počet WC: 8
počet pisoárů: 4
Počet hygienických zařízení pro ženy:
počet WC: 4

· r

:
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. 7. Zda jsou hygienická zařízení samostatnč pro ženy a pro muže? .Ano jsou.
' : T

12. Zda WC i pisoáry mají splachovací zařízení?
Ano, mají.

. . ,, . . . . ,

16. Zda má výše uvedená budova zabezpečeno přímé větrání a o jaký druh větrání se jedná (přirozené,
nucené nebo kombinované)?

- výše uvedená budova má zajištěné přímé větrání a jedná se o přirozené větrání.
.18. Čísla jednací (či jiná nezaměnitelná označení) dokumentů, kterými bylo schváleno užívání uvedené

budovy a prostor k účelům, k jakým ji využívá Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační
politiky, Oddělení pobytu cizinců Jihomoravský kraj, včetně uvedení orgánu, který tyto dokumenty
vydal.
Užívání nebytových pros.to'r bylo' schváleno v rámci uzavření nájemních smluv čj.: UT- 54- . '
107/2008, ve znění pozděj'ších dodatků, a následně nájemní smlouvou čj.: UT 8-171/2012, které '
byly uzavřeny mezi vlastníkem těchto prostor (Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. a Správou '
uprchlickýCh zařízení MV.

D. K žádosti o poskytnutí Ĺotokopií dokumentů předávám informaci tak, jak nám byla poskytnuta"
vlastníkem předmětných nebytcivých prostor - viz příloha č. 2. Tyto informace se týkají otázek č.:

19. Fotokopie
20. Fotokopie
21. Fotokopie
22. Fotokopie

budově.

všech platných kolaudačních roZhodnutí vztahujících se k výše uvedené bodově.
všech platuých požárních zprav vztahujících se k výše uvedené budově.
všech platných revizních zpráv vztahujících se k výše uvedené budově.
všech platných vyjádření orgánu hygienické správy vztahujících se k výše uvedené
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Současně uvádím, že vzhledem ke skutečnosti, že vlastník budovy nepožadoval úliradu náklatĹů
souvisejících s vyhledání dokumentů, Správa uprchlických zařízení MV nebude po Vás požadovat
úhradu nákladů.

S pozdravem

Mgr. MilQs'lä'v/)kQudelný
|ředíiel SUZŇV
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