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na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o 
životním prostředí, vás žádám o informace k objektu mínipivovaru Žíznivý dromedár, AI. Kučery 14, Ostrava 30:
- žádám o poskytnuti kopie kolaudačního souhlasu podle ustanovení par. 127 odst. 2 stavebního zákona ze dne 9.7.2018, kterým byla 
povolena změna užíváni stavby na mínipivovar s restauračním provozem.
- žádám o kopie závazných stanovisek, případně stanovisek KHS a HZS MSK a dotčených orgánů na úseku ŽP.

S pozdravem,

i 7,08.2020 10)25



Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Osirava-Jih 
Odbor výstavby a životního prostředí

Vaše značka: 
Ze dne: 
fj
Sp. 211,:

S-J1H/068943/20/VŽP
17.8,2020
.ill 1/07224 l/20/VŽP/Fil 
S-JIM/068943/20/VŽP

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Ivana Filáková
+420 599 430 215
ivana.fllakova@ovajih.cz

Datum vyhotoveni: 3!. srpen 2020
Vypraveno:

INF 21/2020

Sděleni

Na základě Vaši žádosti ze dne 17,8,2020 o informace dle zákona i. 106/1999 Sb.. ve znění 

pozdějších předpisů, ve věci restaurace Žíznivý dromedár (dále jen ...stavba"), na ulici Alberta 

Kučery 1274/14 v Ostravě-Hrabůvce. na pozemku parc.č.st, 1310/1 k.ú, Hrabůvka, Vám 

poskytujeme následující:

- kopie Souhlasu se změnou v užívání stavby č.j. JlH/055684/18/VŽP/Fil ze dne 9,7,20 í 8, kterým 

byla povolena změna v užíváni stavby:

- Souhlasná závazná stanoviska dotfených orgánů-Krajské hygienické stanice MSK a Hasičského 

záchranného sboru MSK. která byla vydána ke změně v užíváni stavby.

1) kopie Závazné souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice MSK č.j, KIISMS 

31464/2018/0'V/H V ze dne 26.6.2018;

2) kopie Závazné souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru MSK č.j. HSOS-4145- 

2/2018 ze dne 2.5.2018:

mailto:ivana.fllakova@ovajih.cz
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dle rozdělovníku

Souhlas seZ111®11014 V
užívání stavby

íistrava - Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Ostrava - Jih, odbor výstavby 
Statutární město v ^ stavební úřad příslušný podle ustanovení 13 odst. 1 písm. c) zákona ě. 183/2006 
a životního proponování a stavcbním řádu, ve znění pozdějších předpisu (dále jen stavební zákon). 
Sb.. o úzoinnin1 oíjst. 3 zákona ě. 128/2000 Sb,, o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisu, 
ustanoveni š k^ ^nl cj (-jodu 1 OZV města Ostrava ě. 14/2013 (Statut města Ostravy), ve znění pozdějších 
ustanovení č 1. - - * j.cZkouivud podle ij 126 a § 127 stavebního zákona změnu v užívání stavby spočívající 
změn a doplňku- P proStor umístěných v 1. NP komerčního objektu na ul. Alberta Kučery 1274'14 
v e změně v uži'*11 _ kterou d|ic 27.6.2018 oznámila, 
v Ostravě - llralu|VC

.... dromedár s.r.o., IČ 06965580, ul. Albertu Kučery 1274/14, 700 30 Ostrav a- 
společnost Žú111'- 
llrabuvka

nřez.koumání vydává podle j 127 odst. 2 stavebního zákona
a na základě tul'010

souhlas

... Aní stavby, 
se změnou v u?>

a sporlbaru Ostrava-Ponorka v části 1. NP komerčního objektu na ul. Alberta Kučerv 
- provozovny *lťl.!/urabíivce, na Pozemku pare.č.st. 1310/1 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve vlastnictví 
1274/14 v Ostrti'" gSTATh, k.s.. IČ 26221276, se sídleni Sokolovská 541/198. 180 00 Praha-
společnosti S^' . mjnjpivovarem Žíznivý dromedár, na dobu určitou do 28.2.2028.
Libeň, na restiu1^1

Dosavadní účel 
herna se sportb'4f|11

ání stavby-
Ostrava-PoHorha

Nový účel užh^ 
restaurace s mu11"

Žíznivý dromedár

Odůvodnění -.,zkoumání vydal souhlas se změnou užívání stavby, protože:
Stavební úřad P° ^ s úzcnině plánov ací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, s obecnými 

1113 ' - bu, s veřejnými zájmy chráněnými tímto zákonem a se zvláštními právnímiJC ' Tav na výstav pozada' K
předpis

SlHl'

_____ .-, pífavá-Hrabuzka
Horní 791/3. 700 3-’
www.ovaiih.cz

1C:00845451 DIC:CZ00845451 
Čislo účtu 19-1520761/0100 III
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• není podmíněna provedením změny stavby
• nedotýká se práv třetích osob
• nevyžaduje podrobnější posouzeni jejich účinku na okolí
• není potřeba stanovit podmínky pro užívání nebo podmínky k zajištění ochrany veřejných zájmu

Ke změně v užíváni části stavby bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko KHS MSK č.j. KHSMS 
31464'2018/OV/HV ze dne 26.6.2018, HZS MSK č.j. IISOS-4145-2/2018 ze dne 2.5.2018.

Poučení
Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl 
právních účinků. Souhlas nabývá právních účinků dnem doručeni oznamovateli.
Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne. kdy 
souhlas nabyl právních účinků.

j statutární město o strava i

Ivana Filáková 
referent stavebního úřadu 
oprávněná úřední osoba

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634'2004 SK. o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, položky 18 odst. 11 sazebníku ve výši 500,- Kč, by! zaplacen pod VS 1510418618.

Roztlělovník:
Žíznivý dromedár s.r.o., Alberta Kučery 1274/14. 700 30 Ostrav a-Hrabůvka 
SYNC) 1 REAL ESTATE, k.s.. Sokolovská 541/198, 180 00 Praha-Libeň
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Výškovická 40, 700 44 Ostrava-Zábřch (č.j IfSOS- 
4145-2/201H ze dne 2.5.201 fi)
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. Na Bělidle 7. 702 00 Ostrava (č.j. 
K/ÍS.\ 1S 3Í464201H//01Vlil ’ze dne 26.6.2(1 !X)
UMOb Ostrav a-Jih, odbor výstavby a životního prostředí. Horní 3. 700 30 Ostrava-Hrabuvka - 2x

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabuvka IČ: 0Ó84S451. DIČ:CZ00’845451 
www.ovaiih.c2 Číslo účtu 19-152076' '0* 00 ESP

OSTRAVA-JIH
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Krajská hygienická stanice E^oravskostezského kraje
se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ |)< >|>|S/,N 
/.!•: DNE: Žízniv ý dromedár s.r.o.

---- j

SPIS značka S-KI iSMS 22096/2018/0V7IIV
Ing. Zbyněk Závodník 
A. Klíčen 1274/14

ČÍSLU JEDNACÍ KHSMS 31464/2018/OV/HV 70(1 30 Ostrava-Hrabuvka
VYŘIZUJE:

TEL

Ing. Roman Lctošnik 
Lucie Teichniannová. DíS. 
595 138 133

E-MAIL: roman, lelosnik V/ khsova cz

DATUM: 26.6.2018

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný 
správní úřad podle !j 82 odst. 1 a odst. 2 písni i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonu, ve znění pozdějších předpisu (dále jen ..zákon č 258/2000 Sb."). 
jako dotčený správní úřad ve smy slu § 77 zákona č. 258/2000 Sb a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.. 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila návrh společnosti Synot Real 
Estate, k s . Sokolovska 541/198. 180 00 Praha 8. Libeň, na základě plné moci zastoupené společnosti 
Žíznivý dromedár s.r.o.. Ing. Zbyněk Závodník. A Kučery 1274/14. 700 30 Ostrav a-Hrabuv ka. ze dne 
26,4 2018 ke schválení projektové dokumentace změny v užívání části objektu A. Kučery 1274/14. 
Ostrav a-Hrabuvka. na minipivov ar

Po zhodnoceni souladu předložených podkladu s požadav ky předpisu v oblasti ochrany veřejného zdrav í 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává \ řízeni podle tj 140 
odst 1 zákona č 500/2004 Sb správní řad. ve zněni pozdějších předpisu, podle ustanoveni J 82 odst 2 
písni i) zákona č 258/2000 Sb. toto záv azné stanovisko

S projektovou dokumentací ke změně v užíváni části objektu A Kučery 1274/14. Ostrava-Hrabuvka. na 
niinípivovar Krajska hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídleni v Ostravě

souhlasí.

Odůvodnění:

Na základě žádosti společnosti Sy not Real Estate, k s . Sokolovska 541/198. 180 00 Praha 8. Libeň, na 
základě plné moci zastoupené společností Žíznivý dromedár s.r.o . Ing Zby něk Záv odník. A Kučery 
1274/14, 700 30 Ostrav a-Hrabúvka. ze dne 26 4.2018 ke schválení projektové dokumentace změny v 
užívání části objektu A. Kučery 1274/14. Ostrav a-Hrabuvka, na minipivovar posoudila Krajská 
hy gienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad 
předloženého návrhu s požadav ky předpisu v oblasti ochrany veřejného zdrav í
Vyzvou č.j. KHSMS 22096/20!8/OV/HV ze dne 25.5.2018 byl žadatel vyzván k doplněni své žádosti 
pokud jde o kompletní projektovou dokumentaci vzduchotechniky vč. pudorvsu vzduchotechniky. 
projektovou dokumentaci elektroinstalace vč umělého osvětlení, počty pracovníku a siněnnost a 
bezpečnostní listy používaných chemických látek Podáními ze dne 24 5 2018 a 13 62018 byla 
dokumentace doplněna

Předložená projektová dokumentace řeší zřízení minipivovaru z části bani/herny na ul A Kučery 
1274/14. Ostrava-Moravská Ostrava V minipivovaru budou pracovat 2 pracov nici (pouze ranní směna), 
nebude se zde nacházel trvalé pracov iště (občasné vaření piva a kontrolní činnost pivovaru) Při stáčeni 
piva do lahví a při úklidu, zde bude pomáhat pomocná síla. Pracovníci budou využívat stávající

IC. 71()<>9 I67
ID dalovč schránky u8pai4í 
u ch \vv\w k hsova c/

Úřední hodím:
pondělí, středa 8.00 - 17.00



2 strana závazného stanoviska Krajsko hvgienicke stanice Moravskoslťzskeho kraje se sídlem v Ostravě zn KHSMS 
š 14ě>4/2tl]X <)V/l IV ze dne 26 6.20 IX

sanitární zařízení Ze stávajícího prostoru barinlicnn budou 2 místnosti (103 a 104) pomoci SDK 
příček vyčleněny pro potřebu mimpivovaru s pivovarskou technologii, do místnosti /a barem 1.01 a do 
místnosti 1 10 budou v ostav čin chladicí bo\>. účel ostatních prostor zůstane nezměněny Vyrobili 
prostorv budou členěné na 3 časti varna (dře/.), spilka,'ležácky sklep a usek plněni PET. KEG a myti 
KtG (dře/) U dřezu bude zajištěn přivod studené pitné a teple vodv (průtokový ohřívač) Povrch stěn 
pivovaru bude opatřen omv vatclnvm nátěrem do vyšky 160 cm Ve výrobních místnostech bude 
stávající povrch podlahy nahrazen epoxidovou stěrkou, podlaha bude spádovaná do žlabku Sanitární 
zázemí personálu bude stávající v rámci henu/baru (WC. předsíň s umyvadlem. sprcha)

Součásti projektové dokumentace h> I i světelně technický výpočet umělého osvětleni které bude 
zajištěno soustavou zářivkových svítidel Dle zpracovaného planu údržby bude čištěni svítidel a obnova 
povrchu prováděna jedenkrát za 12 měsíců, výměna zdrojů individuálně

Větráni prostor bude nucené pomoci stávající vzduchotechniky V pivovaru budou umístěné odvodni 
větve (odvod 1440 ni3/hod ) a bude umístěná signalizace C02 pro intenzivnější provětrání Pnvod 
vzduchu bude zajištěný / venkovních prostor otvory v obvodové stěně, které budou opatřené mříži se 
síťkou prolo vnikání hlodavců a hmyzu V pivovaru budou dále instalovány split jednotky

Při sanitaci technologického záři zem se budou používat následující přípravky: kyselina dusičná 65%. 
hydroxid sodný 50%. perstcril 36. ccoluxin. P3-topa\ 12. Při manipulaci budou vždy pracovníci 
používat osobni ochranné pracovní pomůcky (gumové rukavice, zástěra, holinky, umělohmotný 
obličejový štít a respirátor) a roztoky z prostředku na čištění budou připravovány dle návodu výrobce 
Dále se budou používat běžné číslici příprav ky na clcamcn 100. clcamen 310. jar profí
Projekt garantuje dodržení požadavku i; 2 zákona č 309/2006 Sb . o zajištěni dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdrávi při práci, ve spojení sij 41. J 42. § 45 nařízení vlády č 361 '2007 Sb . 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdrav i při práci, ve zněni pozdějších předpisu

Projektová dokumentace je v souladu s požadavky zakona č 258'2000 Sb a nařízeni Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č, 852/2004. o hy gieně potravin

hvg Roman Letošník v i 
vedoucí oddělení hygieny výživy 

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 
se sídleni v Ostravě

Ro/dčiov nik:
Počet výtisku vyhotoveného dokumentu: 2 
1 x adresát. I list. ( DS)
1 \ KUS. odd. HV. 1 list

sen :k



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava-Záhřeh. Vyškovická 40

Č.j. HSOS-4145-2/2018
Vyřizuje: Ing. Marek Pohorelli
Tel.: 950 730 133
E-mail: marek. pohoreliižélizsmsk.cz

Ostrava 02.05.201S
Počet listů: i 
Přílohy:
PID HZSIXOtWXCOO 
sv. 1.6

Žíznivý dromedár s.r.o. 
Alberta Kučery 1274/14 
700 .10 Ostrava

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: RESTAURACI; S MINIPIVOVAREM ŽÍZNIVÝ DROMEDÁR,
Alberta Kučery 1274/14. k ú Hrabuvka

Stavebník - investor: Žíznivý dromedár s.r.o.. Alberta Kučery 1274/14, 700 30 Ostrava. 1Č: 06965580
Předložená dokumentace: řízení o zrněné užívání stavby
Zpracovatel dokumentace, číslo ČKAIT: Ing. Zbyněk Valdmann. 1102395

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen ..HZS MSK*‘) jako věcně a místně příslušný 
dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odsi 2 písirt. b) a ustanovení § 31 odst. i písni, 
b) zákona č. 133/1985 Sb.. o požární ochraně. \e znění pozdějších předpisu (dále jen ..zákon o požární 
ochraně”), posoudil výše uvedenou dokumentaci, předloženou dne 30.04.2018. K této dokumentaci vydává 
v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona 
é. 500/2004 Sb.. správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

závazné souhlasné stanovisko.

Odůvodnění
11ZS MSK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladu:
• Požárně bezpečnostní řešení (Ing. Zbyněk Valdmann. I 102395. duben 2018).

Posouzením předložené projektové dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostního řešení dle ustanovení 
§46 odst. 1 vyhlášky č. 246/200! Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl IIZS MSK 
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, 268/201 I Sb.

Výři evm)1/':q jocrTinjyMarcl^ohoreTT^^
7'i'J 'i'■ " referent odděleni stavební prevence, kontrolní činnosti

. a zjišťování příčin vzniku požárů

7e! +420 950 730 011 
fax: +420 596 750 937

ID DS' spdaive


