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INFORMACE 
O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 

 
Klavarská - OC Hlinsko s.r.o., IČO 06770754, Dráby 542, 566 01  Vysoké Mýto, 
kterého zastupuje Ing. Eva Vernerová, nar. 20.6.1960, Semice 284, 289 17  Semice 

(dále jen "žadatel") podal dne 23.12.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném 
územním řízení o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení. 

Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor výstavby a životního prostředí, 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"), zveřejňuje podle § 95 odst. 3 stavebního zákona 
návrh výroku územního rozhodnutí. V souladu s § 95 odst. 5 stavebního zákona mohou proti návrhu 
podat účastníci písemně námitky a dotčené orgány výhrady ve lhůtě 

15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce. 

K námitkám účastníků, kteří souhlasili s navrhovaným záměrem, se nepřihlíží, pokud se nezměnily 
podklady pro jejich souhlas. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Lysá 
nad Labem, Odbor výstavby a životního prostředí, úřední dny pondělí a středa 7,00 - 12,00 a 12,30 - 
18,00 hod.). 

Žadatel podle § 95 odst. 4 stavebního zákona zajistí, aby informace o návrhu výroku rozhodnutí, včetně 
grafického vyjádření záměru, byla bezodkladně poté, co jej obdrží, vyvěšena po dobu 15 dnů na místě: 

v jihovýchodním rohu pozemku parc.č. 601/6 v katastrálním území Lysá nad Labem  

 

Návrh výroku: 

Stavební úřad v návrhu výroku: 

I. Vydává podle § 79 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

Obchodní centrum Lysá  
Lysá nad Labem 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 601/6 v katastrálním území Lysá nad Labem. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

Navrhovaná změna ÚR  

• SO 90 nákupní centrum - stavební objekt rozšířen v severní části změna velikosti obchodního centra, 
přízemní objekt ve tvaru "L" z 91,2m x 112,1m změna na 96,0 x 112,1m  
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• SO 11 komunikace a zpevněné plochy areálové úprava vyvolána změnou objektu SO 90 

• SO 57 odlučovače ropných látek - ORL zásobovacího dvora - oproti původnímu návrhu upravena 
mírně pozice v rámci pozemku parc.č. 601/6 k.ú. Lysá nad Labem, ORL parkoviště pro veřejnost 
rozdělen na dva v rámci zachování stávajícího trasování potoka  

• SO 58 přeložka zatrubněného potoka  - neprovedena - zachování stávající trasy - doplněna 2 novými 
revizními šachtami  

¨ 

Umístění stavby na pozemku: 

- parc. č. 601/6 v katastrálním území Lysá nad Labem 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- Pozemky parc.č. 601/1, 601/12, 601/16, 601/19 a 3472/1 v katastrálním území Lysá nad Labem 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou, která obsahuje výkres současného stavu 
území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním 
stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku 
a sousedních staveb. 

 

 

Poučení: 

Žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na místě určeném stavebním úřadem. Pokud 
žadatel informaci nevyvěsí, stavební úřad opakuje vyvěšení návrhu výroku rozhodnutí na úřední desce, 
nebo rozhodne usnesením o provedení územního řízení, pokud mělo porušení této povinnosti žadatele 
za následek zkrácení práv účastníků územního řízení. V případě, že se neprokáže opak, má se za to, že 
žadatel povinnost vyvěšení informace splnil. 
 
 
 
 

[otisk úředního razítka] 
Bc. Irena Šulcová 

referent odboru výstavby a životního prostředí 
  

 

 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Obdrží: 
účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doručenky) 
Ing. Eva Vernerová, Semice č.p. 284, 289 17  Semice 
 zastoupení pro: Klavarská - OC Hlinsko s.r.o., Dráby 542, 566 01  Vysoké Mýto 
Město Lysá nad Labem, IDDS: 5adasau 
sídlo: Husovo náměstí č.p. 23/1, 289 22 Lysá nad Labem 
 
Účastníkům územního řízení pole § 85 odst. 2 stavebního zákona se doručuje veřejnou vyhláškou. 
Vlastní   
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