
Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Žádost o poskytnutí informace ve věci: 

Bydlím v Hrabové, kde se již delší dobu diskutuje o stavbě multifunkční 

sportovní haly. Jedna skupina občanů prosazuje její umístění do tělocvičny 

ZŠ, kterou by bylo nutno pro tyto účely rekonstruovat. 

Mám následující dotaz: Nebude toto řešení v rozporu s požadavkem školy? 

Míním tím sportovní vybavení, nároky na sociální zařízení a možná i 

zajištění bezpečnosti dětí. 

Odpověď mi zašlete na mou el. adresu. 

S pozdravem



Statutární město Ostrava 

magistrát 

Vaše značka: 
Ze dne: 
Č. j.. 
Sp. Zn.: 

Vyřizuje: 
Telefon: 
E-mail: 

Datum: 

S MO/063377/22/ŠaS/
S-S M O/019276/22/ŠaS/4 

02.02. 2022 

Odpověd' na žádost o poskytnutí informací 

Vážený pane, 

magistrát města Ostravy, odbor školství a sportu obdržel dne 21.01.2022 Vaši žádost o informaci dle zákona 
Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V žádosti uvádíte 
„Bydlím v Hrabové, kde se již delší dobu diskutuje o stavbě multifunkční sportovní haly. Jedna skupina 
občanů prosazuje její umístění do tělocvičny ZS, kterou by bylo nutno pro tyto účely rekonstruovat. Mám 
následující dotaz: Nebude toto řešení v rozporu s požadavkem školy? Míním tím sportovní vybavení, nároky 
na sociální zařízení a možná i zajištění bezpečnosti dětí " 

K Vaší žádosti uvádíme, že ředitel školy, jakožto její statutární orgán, odpovídá za to, že škola a školské 
zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu se zákonem a příslušnými vzdělávacími programy, 
má přehled, co škola pro svou činnost vyžaduje a potřebuje. Případný záměr realizace rekonstrukce tělocvičny 
či obecně jakýkoliv jiný technický/stavební zásah do budovy školy je proto vždy zřizovatelem projednáván 

s ředitelem školy, ředitel školy se vyjadřuje k projektové dokumentaci, technickému řešení, harmonogramu 
prací, a to právě s ohledem na provoz a potřeby školy. 

Technické záležitosti ve věci rekonstrukce nebo nové stavby posuzuje místně příslušný stavební úřad. Obecně 
musí být stavba navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití 
a aby současně spinila základní požadavky, kterými jsou mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, 
ochrana zdraví osob a zvířat, životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při 

užívání, úspora energie a tepelná ochrana (viz vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby, ve znění pozdějších předpisů). 

V případě doplňujících dotazů se obrat'te, prosím, na příslušný úřad městského obvodu, popřípadě na ředitele 

školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace, která 

byla v samostatné působnosti zřízena zastupitelstvem městského obvodu Hrabová. 
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