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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů
Městský úřad Tišnov, odbor stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), a místně příslušný dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
v platném znění (dále jen „správní řád“), obdržel dne 29.1.2018 podání
……………………………………………………………
ve věci zaslání „Provozních podmínek“ pro „Kavárnu s dětským koutkem“ na pozemku st. 1578
k.ú. Tišnov.
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, Vám správní orgán sděluje, že pro povolení stavby „Kavárna s dětským koutkem“ na pozemku
st.p. 1578 v katastrálním území Tišnov zákon nevyžaduje samostatné zpracování „Provozních
podmínek“.
V ověřené projektové dokumentaci je k provoznímu řešení uvedeno v souhrnné technické zprávě:
-

bod B.2.3 Celkové provozní řešení – Základní poskytovanou službou bude zpřístupnění herních
prostor dětem ve věku 0-8 let, přičemž část herny bude zvlášť určena a zabezpečena pro děti
nejmenší do 2 let. Rovněž zde bude určena odpočinková zóna pro doprovod dětí s možností
lehkého občerstvení (nealkoholické nápoje, káva, čaj, drobné pochutiny). Podle zájmu klientů lze
nabídnout doplňkové služby ve formě zřízení kroužků, pořádání narozeninových oslav pro děti,
vzdělávacích seminářů a volnočasových aktivit pro rodiče. Počítá se také se zájmem o program ze
strany mateřských škol, školních družin a tříd prvního stupně ZŠ v Tišnově (do 2. třídy včetně).

-

Podrobný popis projektu: Kapacita herny je koncipována na max. 25-30 osob současně, přičemž
v herním prostoru je možný pohyb max. 15-18 dětí současně, v prostoru pro doprovod je počítáno
s místy pro max. 12 osob. Naplnění celkové kapacity se předpokládá především v období od září
do dubna.

-

Provozní doba bude předběžně určena od 9:00 do 12:00 a od 13:30 do 17:30 hodin, víkendy
budou přednostně určeny pro rodinné oslavy, v případě volné kapacity bude otevírací doba pro
veřejnost od 10:00 do 16:00 hodin.
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