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V Praze dne 9. srpna 2017
Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/19.99 Sb.

Vážení,
ve smyslu zákona č. I 0611999 Sb., o svobodném
předpisů, Vás žádáme o poskytnutí následujícího:

přístupu

k informacím, ve

znění pozdějších

1) d;ttum ohlášení provo~ovny (restauračního zařízení) s názVem ,,Kavárna co hledá
jméno" (dále jen „Kavárna") na adrese Stroupežnického 493/10, 150 00 Praha 5
- Smíchov, jejíž provoz byl zahájen ke dni 1. května 2016 společností
.,
.J (dále jen „společnost'') a to na základě
nájemní smhmry uzavřené mezi Městskou častí Praha 5 a spolkem . . .
, dne 15. září 2015
Vnitroblok bytového domu na výše uvedené adrese,.
. užívá společnost
pro provoz Kavárny v rozporu s nájemní smlouvou (uzavřenou dne 15. září 2015 s Městkou
částí Praha 5) a mimo jiné zde realizuje hlučné hudební produkce či připravuje a servíruje
veřejnosti teplá jídla v nehygienických podnúnkách (např. z přistaveného vraku automobilu,
pojízdných foodtrucků apod. - více viz fotografi e v příloze). Domníváme se, že od zahájení
provozu Kavárny dne 1. května 2016 zde dochází k nedodržování hygienických norem,
bezpečnostních a protipožárních opatření, a máme proto i důvodné podezření, že je Kavárna
provozována bez potřebného kolaudačního rozhodnutí. K této domněnce nás vede
i skutečnost, jakým zpftsobem společnost řešila napojení na kanalizační řád
(více viz fotografie s popisem prací níže). Došlo totiž op akovaně k ucpání kanálu pro odvod
dešt;ové vody. jenž je umístěn na dvoře našeho bytového domu (přístup k bytovým
jednotkám). a z něj následně začaly vytékat lidské exkrementy; Toto považujeme za velmi
alarmuiící!
... dáváme podnět k prošetření
Z tohoto důvodu tímto jako
výše uved.enéb.o. V případě, že již byla kontrola či kontroly v minulosti ze strany Hygienické
stanice hlavního města Prahy realizována(y ), žádáme dále o:

2) zprávu(y) Hygienické stanice hlavního
kontrole(ách)

města
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Pr ahy o takto provedené(ých)

Současně

jsme byli svě,dky měření hluku, které bylo provedeno dne 4. srpna 2017 v ranních
hodinách. V této souvislosti bychom rádi poznamenali, že toto měření probíhalo v době,
kdy byla Kavárna pro veřej nost uzavřena a navíc ve 3. podlaží bytového domu (
·, který
s ;,'.~bytovým prostorem, kde je Kavárna provozována, vtlbec nesouscoi. Sousední navazující
budova, kde je Kavárňa, má totiž pouze dvě patra! Výsledek měření má tak v tomto ohledu
dle našeho názoru nulovou vypovídací hodnotu.

Prc> úplnost dopb;íujeme informaci, že

společnost

/ je
(byla) též provozovatelem podniku „Radlická kulturní sportovna", který byl v březnu roku
2017 z důvodu chyběj ící kolaudace (provoz byl zahájen v prosinci roku 201 4!) a porušování
bezpečnostních předpisů na základě pokynu Hasičského záchranného sboru hlavního 111ěsta
Prahy uzavřen Odborem Stavební úřad Městské části Praha 5, a to okamžitě po provedené
kontrole!
Výše uvedené informace a materiály žádáme poskytnout v .!JÍSemné podobě na adresu:
· .Za jejich poskytnutí Vám
pieelem děkuj eme.

S pozdravem,
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Příspěvky

provozovatele Kavárny ná stránkách Facebook z 30. dubna a 3. května 2017
k řešení odvodu odpadu v roce 2016.

Přistavené foodtrucky

s reproduktory na střeše ve vnitroblolru bytového domu, ve kterém se
připravuji jídla pro návštěvníky restaurace (ilustrační foto např. ze dne 18. července 2017
a 25. srpna 2016).
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Pozvánka provozovatele Kavárny ze dne 12. září 2016 na jednu z mnoha akci do vnitrobloku
bytového domu. Avizovány jsou rovněž foodtrucky, koncerty, živá hudba a „pořádná
afterparty "!
.• -
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Další z pozvánek provozovatele Kavárny ze dne 23. března 2017 uveřejněných na stránkách
Facebook Připomínáme, že jde o společný dvůr bytového domu, jehož jsme nájemníky.
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HYGIENICKÁ
STANICE

HLAVNÍHO M ĚSTA

PRAHY
Váš dopis č . j .: sine
Ze dne: 9.8.2017
Naše č . j. : HSHMP40516/2017
Spisová zn .: 40516/2017/2
Vyřizuje: Ing . Eliška MOiierová
Tel. : 257 000 826
E-mail: eliska.kocourova@hygpraha.cz
V Praze dne: 14.8.2017

1

Žádost o informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpis ů , Kavárna co
hledá jméno, St roupežnického 493/1 O, 150 00 Praha 5

Vážený pane
k Vaší žádosti ze dne 9.8.2017 o poskytnutí informace na základě zákona č . 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů , (dále jen „zák. č . 106/1999 Sb. ")
osobně podané na Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP") dne 10.8.2017, ve
které žádáte o poskytnutí informací týkajících se Kavárny co hledá jméno na adrese Stroupežnického
493/1 O, 150 00 Praha 5, sdělujeme :

K bodu

č.

1.)

Oznámení provozovatele potravinářského podniku provozujícího stravovací službu o zahájení činnosti
podle § 23 odst. 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů , ve znění pozdějších předpisů , v provozovně Kavárna co hledá jméno na adrese
Stroupežnického 493/10, 150 00 Praha 5, se v dokumentaci HSHMP nenachází, nebylo k dnešnímu dni
podáno.

Dále uvádíme:
Na základě žádosti společnost ~
ze dne 25.1.2017 vydala HSHMP jako dotčený správní úřad podle § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb .,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ,
podmíněné souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci na zřízení kavárny na adrese
Stroupežnického 493/10, Praha 5, č .j. HSHMP 04384/2017 Z.HV/MIK dne 20.2.2017, které zasíláme
v příloze .

K bodu

č.

HSHMP v

2.)
provozovně

žádné kontroly ani

měření neprováděla,

v

současné době

zde probíhá

kolaudační

řízení.

Dne 10.8.2017 se zaměstnanci HSHMP zúčastnili závěrečné kontrolní prohlídky stavby v provozovně na
adrese Stroupežnického 493/1 O, Praha 5, která byla svolána dne 7.8.2017 Odborem stavebním a
infrastruktury Úřadu městské části Prahy 5, n áměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5. Souhlasné stanovisko
HSHMP nebylo při závěrečné kontrolní prohlídce stavby ani následně k dnešnímu dni vydáno .

Hygienická stanice hl m. Prahy se sicllem v Praze - pobočka Zá pad\:? S efáníkova 247/ 17, 150 00 A"aha 5 \:9 tel. 257 000 820, 257 321 206
Bankovní spojení: ČNB A-aha 1, č. ú.: 6582501110710 \:? IČO 71009256 \:? IO datové schránky : zpqai2i V podatelna@hygpraha.cz 'i? www .hygpraha.cz

S pozdravem

MUDr. Hana Kunstovná
odboru hygieny výživy a

ředitelka

Příloha:

kopie stanoviska

č.j.

předmětů běžného

užívání

HSHMP 04384/2017 Z.HV/MIK ze dne 20.2.2017

Hygienická stanice hl m. Prahy se sidlem v Praze - pobočka Západ "9 Šefánikova 247/ 17, 150 00 Ftaha 5 v tel.: 257 000 820, 257 321 206
Bankovní spojení: ČNB Ftaha 1, č. ú.: 65825011/ 0710 ~ IČO 71009256 ~ ID datově schránky: zpqai2i <:JI podatelna@hygpraha.cz
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..STARl\ME SE SPOL EČNt
HYGIENICKÁ
STANICE

S VÁM I O VAŠE ZDRAVÍ

HLAVNÍHO MĚSTA

PRAHY
Váš dopis č . j.:
Ze dne:
25.1.2017
Naše č. j.: HSHMP 04384/2017 Z.HV/MIK
Sp . zn .: S-HSHMP 04384/2017/01015
Vyřizuje : Michaela Kuraňková , DiS.
Tel. : 257 000 863
E-mail: michaela.kurankova@hygpraha.cz
V Praze dne: 20.2.2017

Stanovisko na kavárnu v ulici Stroupežnického 493/1 O. Praha 5
Na

základě

žádosti pana

; jednatele

společnosti

,

přijaté dne 25.1 .2017 posoudil orgán ochrany veřejného zdraví Hygienická stanice hlavního města
jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zák. č. 258/2000 Sb., v platném znění, předloženou

Prahy
projektovou dokumentaci na kavárnu v ulici Stroupežnického 493/1 O, Praha 5.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává
orgán ochrany veřejného zdraví Hygienická stanice hlavního města Prahy toto stanovisko:
S

předloženou

projektovou dokumentací na kavárnu v ulici Stroupežnického 493/1 O, Praha 5 se

souhlasí

a souhlas se váže na

splnění

takto stanovených podmínek:

1)
Před uvedením VZT zařízení do provozu musí být provedeno jeho seřízení a komplexní
vyzkoušení. Protokolem z měření průtočných množství vzduchu musí být prokázána vyhovující účinnost
instalované vzduchotechniky dle §41 Nařízení vlády č . 361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany
zdraví při práci. Protokol musí být předložen před zahájením užívání stavby na Hygienickou stanici
hlavního města Prahy, pobočka Západ.

2)
Před zahájením užívání stavby musí být na HSHMP pobočka Západ předložen protokol z měření
hluku ze všech zdrojů hluku navržené stavby v součtu (např. VZT, z chladících zařízení, jakákoliv hudební
produkce apod.), který musí prokázat v chráněných vnitřních prostorech staveb nepřekročení hodnoty
40dB v LAmax v denní době a 30dB LAmax v noční době (obsahuje-li hluk tónové složky, jsou hodnoty o 5d8
nižší) a v chráněných venkovních prostorech staveb nepřekročení hodnoty 50dB v L Aeq.sh v denní době a
40dB L Aeq .1h v noční době (obsahuje-li hluk tónové složky , jsou hodnoty o 5dB nižší).

Hygien ická stanice hl. m. Prahy se sídle m v Praze - po boč ka Zápa d <:? štefánikova 24 7/ 17, 150 00 Praha 5 ~ t el. : 257 000 820, 257 32 1 206
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HYGIEN ICKÁ
STANICE

Hl.AVN IHO M ĚSTA

PRAHY

Odůvodnění:

Podáním přijatým dne 25.1.2017 jste požádali o stanovisko k výše uvedené akci.
PO řeší zřízení kavárny v ulici Stroupežnického 493/1 O, Praha 5 s provozem v denní době od 8:00- 22:00
hod. V nabízeném sortimentu budou rozlévané teplé a studené nápoje, cukrářské , pekařské výrobky a
teplé, studené pokrmy . V 1. NP v kavárně bude k dispozici 60 míst k sezení a ve 2. NP v galerii do 15
míst k sezení. V období sezóny budou vytvořena místa k sezení i ve vnitrobloku na zahrádce v celkovém
počtu do 1O míst.
Ve 2. NP bude místnost s názvem galerie sloužit pouze na objednání pro případné oslavy, semináře ,
apod. V této části budou pro zákazníky k dispozici dělená WC na muže a ženy se společnou předsíňkou
a umyvadlem. Pro zaměstnance zde bude samostatné WC s předsíňkou a kombinace umyvadla
s výlevkou pro zajištění úklidu. šatna pro personál a sklad potravin budou řešeny v suterénu objektu
přístupným po schodišti z barové části v 1. NP. Hlavní konzumační místnost s posezením v 1. NP bude
vybavena barovým zápultím s pracovní plochou, kávovarem , chladícími zařízeními, dřezem a myčkou pro
mytí provozního nádobí, dřezem a myčkou pro mytí stolního nádobí a umyvadlem na mytí rukou
zaměstnanců . Na tuto část bude z levé strany navazovat výstavní prostor a WC dělená pro muže a ženy
s předsíňkou a umyvadly. A z pravé strany bude přístupná kuchyň , vybavená tepelnými , chladícími a
mrazícími zařízeními , umyvadlem na mytí rukou zaměstnanců , technologickým dřezem, dřezem pro mytí
provozního nádobí a dřezem v úseku studené kuchyně pro případný další oplach čistých potravin. V zadní
části kuchyně bude k dispozici hrubá přípravna zeleniny a ovoce s pracovní plochou , chladícím zařízením
a dřezem na mytí neočištěných surovin.
Větrání

kavárny s kuchyní je nucené pomocí teplovzdušní jednotky (el. ohřev) . Výkon této jednotky je 1200
m 3 /h. Znehodnocený vzduch je odveden axiálním ventilátorem do fasády. V kuchyni je osazena digestoř
nad sporákem. WC má nucená odsávání.

MUDr. Jitka Kahudová
vedoucí oddělení hygieny výživy
pobočky Západ

„podepsáno
otisk

zaručeným

úředního

elektronickým podpisem "

razítka
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