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ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o
umístění stavby"), kterou dne 18.10.2021 podal

LysaFree, z. s., IČO 26669102, Ke Kovoně 2114, 289 22 Lysá nad Labem,
kterého zastupuje Josef Brejl, IČO 40088235, nar. 8.8.1954, nám. T.G.Masaryka 1130, 290 01
Poděbrady

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 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

Rozšíření optické sítě Lysá Free 2021 Stará Lysá

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3573 (ostatní plocha), parc. č. 3574 (ostatní plocha), parc. č.
3575/1 (ostatní plocha), parc. č. 3575/2 (ostatní plocha), parc. č. 3575/3 (ostatní plocha), parc. č. 3579/1
(ostatní plocha), parc. č. 3700/1 (vodní plocha) v katastrálním území Lysá nad Labem, st. p. 44/3
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 40/2 (ostatní plocha), parc. č. 43 (ostatní plocha), parc. č. 122/2
(ostatní plocha), parc. č. 122/28 (ostatní plocha), parc. č. 122/51 (ostatní plocha), parc. č. 122/70 (ostatní
plocha), parc. č. 125/5 (zahrada), parc. č. 125/6 (orná půda), parc. č. 135/57 (ostatní plocha), parc. č.
140/4 (ostatní plocha), parc. č. 140/40 (ostatní plocha), parc. č. 140/48 (ostatní plocha), parc. č. 140/50
(ostatní plocha), parc. č. 140/59 (ostatní plocha), parc. č. 283/24 (orná půda), parc. č. 283/41 (ostatní
plocha), parc. č. 283/51 (zahrada), parc. č. 441/23 (ostatní plocha), parc. č. 441/24 (ostatní plocha), parc.
č. 443/8 (ostatní plocha), parc. č. 443/26 (ostatní plocha), parc. č. 443/28 (ostatní plocha), parc. č. 443/30
(ostatní plocha), parc. č. 530/2 (ostatní plocha), parc. č. 885/3 (ostatní plocha), parc. č. 885/5 (ostatní
plocha), parc. č. 887/1 (ostatní plocha), parc. č. 887/3 (ostatní plocha), parc. č. 887/4 (ostatní plocha),
parc. č. 887/5 (ostatní plocha), parc. č. 890/1 (ostatní plocha), parc. č. 892 (ostatní plocha), parc. č. 895/3
(ostatní plocha), parc. č. 896/2 (ostatní plocha), parc. č. 906/20 (ostatní plocha), parc. č. 923/2 (vodní
plocha) v katastrálním území Stará Lysá.
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Druh a účel umisťované stavby:

- jedná se o rozšíření sítě elektronických komunikací, jež bude využíváno za účelem poskytování
služeb elektronických komunikací (SEK) společnosti LysaFree z.s. pomocí nových úložných HDPE
trubek pro uložení optických kabelů, včetně kabelů

- úložná trasa v délce cca 6800 m pro uložení trubek HDPE pro optické kabely. Uvedená délka trasy
zahrnuje kopanou kabelovou rýhu v chodníku s předpokládaným profilem (š x h) 0,35 x 0,5 m, ve
volném terénu 0,35 x 0,7 m, v komunikaci buď rýhu o profilu 0,5 x 1,4 m nebo podvrt pod silnicí,
podvrt pod upravenými vjezdy a podvrt v trase kořenových systémů stromů.

- vedení bude kladeno do kabelového lože z kopaného písku nebo prosáté zeminy případně do
chráničky s krytím podle doporučených norem ČSN 73 3050, ČSN 73 6005, ČSN 73 6822,
souvisejících předpisů a vyjádření dotčených stran

- vedení SEK bude zakryto cihlami nebo plastovými deskami, nad kterými bude položena oranžová
výstražná folie šíře 22 cm nebo 33 cm

- vedení bude uloženo v chodníku s minimálním krytím 0,4 m, ve volném terénu 0,6 m, při přechodu
komunikace s krytím chráničky pod vozovkou a při podélném uložení v zeleném pásu silničního
pozemku min. 1,2 m

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací stavby, kterou vypracoval Josef Brejl,
ČKAIT – 0008931 autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb, která obsahuje výkres
současného stavu v území v měřítku katastrální mapy, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.

2. Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisko Městského úřadu Lysá nad Labem, Odbor
výstavby a životního prostředí ze dne 4.11.2021 č.j. MULNL-OVŽP/57209/2021/Kl/168: Souhlas se
vydává za těchto podmínek:

1) Používané stroje a mechanizmy budou při realizaci stavby technickými a provozními opatřeními
zajištěny tak, aby bylo vyloučeno znečištění podzemní a povrchové vody a terénu ropnými a
jinými závadnými látkami.

2) Realizace a užívání stavby musí být prováděny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku
závadných látek do půdy nebo jejich smísení s podzemními, povrchovými, odpadními či
srážkovými vodami.

3) Pracovníci budou poučeni o tom, že pracují v ochranném pásmu vodního zdroje, kde je nutno
věnovat zvýšenou pozornost ochraně povrchových a podzemních vod.

4) Jakékoliv znečištění bude okamžitě sanováno.

5) V ochranném pásmu vodního zdroje:

- Je zakázáno skladování a manipulace s pohonnými hmotami či jinými látkami ohrožujícími
kvalitu podzemních vod,

- Není dovoleno provádění mytí a údržby mechanizačních prostředků,

- Není možné provádět skládky stavebního ani jiného odpadu,

- Smí být skladovány výhradně stavební materiály, které nemohou ohrozit kvalitu podzemních
a povrchových vod,

- Smí být při ošetření zeleně použity pouze ekologicky šetrné prostředky určené pro
manipulaci v ochranných pásmech vodního zdroje.

6) Křížení vedení optické sítě s vodními toky bude provedeno v souladu s ČSN 752130 „Křížení a
souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikace a vedením“

7) Křížení koryta vodního toku Potok od Lysé nad Labem (Černava) bude realizován protlakem, bez
narušení stability koryta. Hloubka uložení kabelu bude pod pevným dnem bez nánosu min. 1m.
Trasa křížení koryta bude označena trvalými a viditelnými označníky na obou březích.

8) Při křížení koryta vodního toku Mlynařice musí být zachována kapacita průtočného profilu
koryta. Umístění vedení optické sítě bude v zákrytu se stávající konstrukcí lávky, bez podvěšení.

9) Technologie prací bude zvolena tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění
povrchových vod.
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10) Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik, provoní
středisko Mladá Boleslav (Ptácká 288, 293 01 Mladá Boleslav, úsekový technik – pan Jaroslav
Bechyně, tel. 326 324 294, bechyně@pla.cz).

11) Po dokončení stavby bude vodoprávnímu úřadu předložen souhlas Povodí Labe, státní podnik,
provozní středisko Mladá Boleslav s provedením křížení koryt vodních toků.

12) Souhlas platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného
územního rozhodnutí.

3. Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Lysá nad Labem, Odbor
výstavby a životního prostředí ze dne 9.8.2021 č.j. MULNL-OVŽP/57209/2021/Kl/168:

Z hlediska nakládání s odpady – souhlasí s provedením záměru za následujících podmínek:

1) Při provádění výše uvedeného záměru musí být dodržován zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., a
jeho prováděcí předpisy, zejména pak § 13, který stanovuje obecné povinnosti při nakládání
s odpady, a § 15, jímž jsou stanoveny povinnosti původce odpadu.

2) Původce odpadu (zpravidla ten, jehož fyzickou činností odpad vzniká, pokud není smluvně
upraveno) je povinen mít dle § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, před vznikem stavebních a
demoličních odpadů zajištěnou písemnou smlouvu s osobou, která je oprávněna tyto odpady
přijmout.

3) Původce odpadu je povinen zamezit mísení vybouraných recyklovatelných a opětovně
použitelných odpadů s jinými odpady a zejména s nebezpečnými odpady.

4) Příslušné doklady potvrzující předání odpadů k dalšímu využití, případně odstranění odpadů, tj.
doklad firmy oprávněné k nakládání s odpady (např. kopie vážního lístku nebo faktury
s uvedením druhu a množství odpadu) musí být uschovány a předloženyMěstskému úřadu Lysá
nad Labem, odboru výstavby a životního prostředí po dokončení záměru. Faktura za odvoz
odpadu nebo čestné prohlášení o odběru odpadu nebude bráno jako dostačující doklad. Nebudou
přijímány doklady, které byly vystaveny neoprávněnými subjekty, nebo v nich nebude patrné, jak
bylo s odpady naloženo.

Z hlediska ochrany ovzduší – s uvedeným záměrem se souhlasí za následujících podmínek:

- V průběhu předmětné stavby musí být zajištěna technická a organizační opatření, která povedou
k minimalizaci prašnosti při prováděné činnosti (např. očištění aut před výjezdem na veřejnou
komunikaci, čištění komunikací, zakrytování sypkých stavebních materiálů a zkrápění prašných
povrchů na staveništi zejména za suchého a větrného období).

Z hlediska ochrany přírody a krajiny – realizací uvedeného záměru budou dotčeny zájmy
chráněné zákonem č. 114/1992 Sb.: Zásah do dřevin rostoucích mimo les dle ČSN 83 9061 – ochrana
stromů, porostu a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při výkopových pracích není přípustné
poškození větších kořenů a odstraňování kořenů o průměru větším než 30 mm. Pokud dojde k zásahu
do kořenové zóny stromů blíže než 200 cm od kmene stromu, je možné kabel umístit jen formou
protlaku. Ve vzdálenosti větší než 200 cm od kmene je možné provádět výkop. V případě otevřené
rýhy, která nebude zasypána do 48 hodin, je nutné přistoupit k ochraně proti vysychání. Povrchové
poškození kmene a kořenů je nepřístupné. Je třeba, aby po celou dobu stavebních a výkopových prací
byl kmen stromů vhodným způsobem zabezpečen proti poškození (např. bednění) a dále aby byla
kořenová zóna chráněna proti nežádoucímu zhutnění. O tomto je třeba předem poučit všechny
pracovníky.

Na pozemku 885/5 v k.ú. Stará Lysá se nachází památný strom. Každý památný strom má ochranné
pásmo, ve kterém není bez souhlasu orgánu ochrany přírody povolena žádná pro památný strom
škodlivá činnost. Základní ochranné pásmo památného stromu má tvar kruhu o poloměru
desetinásobku průměru kmene ve výšce 130 cm nad zemí, pokud orgán ochrany přírody krajiny
nestanoví jinak.

4. Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku Krajského ředitelství policie
středočeského kraje ze dne 20.7.2021 pod č.j. KRPS-170100-1/ČJ-2021-010806-ZU:

Souhlasí při dodržení níže uvedených podmínek:

- Otevřené výkopy musí být řádně označeny, zajištěny proti pádu chodců a za snížené
viditelnosti osvětleny.

mailto:bechyně@pla.cz
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- V případě uložení vedení do tělesa chodníku a omezení průchodnosti chodců, bude chodník
uzavřen a chodci na tuto skutečnost upozorněni. Příčné přechody pro chodce musí být
opatřeny lávkami se zábradlím.

- V případě provádění v těsné blízkosti komunikace nebo v krajnici, bude stavba oddělena od
komunikace směrovými deskami Z4 a za snížené viditelnosti osvětlena. Křížení místních
komunikací a silnice bude provedeno protlakem. Startovací jámy protlaku budou umístěny
mimo komunikaci.

- V době, kdy nebudou probíhat práce, bude omezení v maximální možné míře
minimalizováno (nesmí však dojít k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích).

- V případě částečné uzavírky zůstane jízdní pruh šířky min. 2,75 m a při použití DZ č. P7 a P8
bude zajištěn rozhled pro zastavení (jinak bude použito SSZ).

- Dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryto.

- Dopravní značení musí být osazeno podle zásad pro označování pracovních míst na
pozemních komunikacích – TP 66.

- Dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhláškou č.
294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Dopravní
značky užívané k přechodnému dopravnímu značení musí být provedeny výhradně jako
reflexní.

- Provedení a umístění dopravních značek musí být v souladu s ČSN EN 12 899.

- Po ukončení akce musí být povrch uveden do řádného stavu a dopravní značky užité na akci
ihned odstraněny.

- Dopravní inspektorát PČR Nymburk si vyhrazuje možnost stanovit další podmínky, které si
vyžádají naléhavé okolnosti při zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

- Dopravní inspektorát PČR Nymburk před samotným zahájením stavby, požaduje předložit
podrobné zpracování návrhu dopravně inženýrských opatření (DIO).

5. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., ze dne
8.7.2021 značka 2513/2021: souhlasí se stavbou za splnění níže uvedených podmínek:

- V uvedeném území dojde k souběhu a křížení s podzemními zařízeními ve správě a majetku
naší a.s.

- Termín zahájení stavebních prací musí být písemně oznámen středisku Milovice (vak-
milovice@c-mail.cz, tel. 602/621406, p. Petr Novotný).

- Před zahájením stavby požádá zhotovitel díla o vytyčení stávajících vedení (tel. 325/513243,
602/422449 p. Aleš Svoboda).

- Při realizaci stavby musí být zajištěno, aby nedocházelo k přejezdům těžké mechanizace přes
podzemní zařízení ve správě naší a.s.

- Dále požadujeme dodržení ochranného pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. a
podmínek ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení).

- Veškeré povrchové znaky vodovodní a kanalizační sítě požadujeme umístit do nivelety
upravovaných ploch.

- Mapové podklady našich sítí v digitální podobě získáte zde: http://igis.vak-
nymburk.cz:8080/igisweb/

6. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace ze dne 13.8.2021 značka 6092/21/KSUS/MHT/TKA – souhlasí za těchto
podmínek:

1) Podélné uložení kabelového vedení bude umístěné v zeleném pásu v min. hloubce krytí 1,2m pod
niveletou terénu s uložením do chráničky.

2) Křížení silniční sítě kabelovým vedení bude provedeno protlakem v min. hloubce krytí 1,2m pod
niveletou vozovky s uložením do chráničky.

3) Po skončení stavby bude silniční pozemek uveden do původního stavu řádným zhutněním
vhodným zásypovým materiálem.

4) Případné jiné poškození vozovky nebo silničních pozemků bude uvedeno do původního stavu.

mailto:vak-milovice@c-mail.cz
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5) Stavební práce budou prováděny za podmínek uvedených ve „Vyjádření ke zvláštnímu užívání
silnice“, které si vyžádá investor nebo zhotovitel u KSÚS Středočeského kraje jeden měsíc před
zahájením stavebních prací. Toto vyjádření je nezbytným podkladem pro vydání rozhodnutí o
povolení zvláštního užívání silnice odborem dopravy MěÚ Lysá nad Labem z důvodu provádění
stavebních prací podle § 25, odst. 6, písm. c 3, zákona č. 13/1997 Sb. (V období od 1.11. do 31.3.
následujícího roku nebudou stavební práce prováděny z důvodu zimní údržby silnic).

6) Po vydání rozhodnutí odborem dopravy MěÚ Lysá nad Labem požádá investor nebo zhotovitel o
protokolární předání silnice a po skončení prací opět protokolárně předá silnici správci zpět.

7. Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku Povodí Labe, státní podnik ze dne 12.7.2021 č.j.
PLa/2021/031806 – k navrhovanému záměru vydáváme následující stanovisko správce povodí:

1) Z hlediska zájmů sledovaných vodním zákonem a správou vodního toku souhlasíme
s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Křížení vedení optické sítě s vodními toky provést v souladu s ČSN 752130 „Křížení a
souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“

- Realizovanou stavbou musí být zachována kapacita průtočného profilu koryta Mlynařice,
tedy umístění v zákrytu se stávající konstrukcí lávky, bez podvěšení.

- Technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových
vod.

- Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno na Povodí Labem státní podnik – provozní
středisko Mladá Boleslav (Ptácká 288, 293 01 Mladá Boleslav, úsekový technik – pan
Jaroslav Bechyně, tel. 326 324 294, bechynej@pla.cz).

8. Budou splněny podmínky uvedené ve stanoviscích a vyjádřeních dotčených orgánů a správců sítí:
CETIN a.s., ze dne 15.7.2021 č.j. 723050/21 a ze dne 15.6.2021 č.j. 696960/21, ČEZ Distribuce a.s.
ze dne 12.7.2021 značka 001117357153, STAVOKOMPLET spol. s.r.o. ze dne 23.2.2021, GasNet
Služby, s.r.o. ze dne 14.7.2021 značka 5002405936, Václav Bílek vyjádření dne 26.3.2021, Vodafone
Czech Republic a.s. ze dne 21.6.2021 značka 210615-1418305935

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

LysaFree, z. s., Ke Kovoně 2114, 289 22 Lysá nad Labem
Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem
Obec Stará Lysá, Stará Lysá 56, 289 26 Stará Lysá
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81, 150 00
Praha
Jiřina Schulzová, nar. 27.11.1963, Stará Lysá 176, 289 26 Stará Lysá
Eva Novotná, nar. 22.10.1963, Stará Lysá 176, 289 26 Stará Lysá
Tereza Novotná, nar. 27.3.1995, Stará Lysá 176, 289 26 Stará Lysá
Jiří Gendiár, nar. 23.8.1963, Stará Lysá 176, 289 26 Stará Lysá
Jan Krmenčík, nar. 13.10.1988, Stará Lysá 176, 289 26 Stará Lysá
Vladimír Hradecký, nar. 27.10.1965, Za Zelenou liškou 542, 140 00 Praha
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Husinecká 1024, 130 00
Praha

Odůvodnění:

Dne 18.10.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly
dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil,
že ve lhůtě do 23.12.2021 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná
stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním

mailto:bechynej@pla.cz


Č.j. MULNL-OVŽP/6960/2022/Lem str. 6

zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se
schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy rozhodnutí dne 11.10.2021 č.j. MULNL-
OD/82341/2021/Uh/231

- Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor výstavby a životního prostředí, závazné stanovisko dne
4.11.2021 č.j. MULNL-OVŽP/88228/2021/Ště

- Městský úřad Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí závazné stanovisko dne
9.8.2021 č.j. MULNL-OVŽP/57209/2021/Kl/168

- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát Nymburk závazné stanovisko
dne 20.7.2021 č.j. KRPS-170100-1/ČJ-2021-010806-ZU

- CETIN a.s. vyjádření dne 15.7.2021 č.j. 723050/21 a dne 15.6.2021 č.j. 696960/21

- ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 12.7.2021 č.j. 001117357153

- ČEZ Distribuce, a.s. sdělení dne 16.6.2021 značka 0101547838

- ČEZ ICT Services, a.s. sdělení dne 15.6.2021 značka 0700398774

- Telco Pro Services, a.s. sdělení dne 15.6.2021 značka 0201259718

- STAVOKOMPLET spol.s r.o. vyjádření dne 23.2.2021

- GasNet Služby, s.r.o. stanovisko dne 14.7.2021 č.j. 5002405936

- SNM MO stanovisko dne 19.11.2020 č.j. ÚP-573/20-238-2020-1150

- Václav Bílek vyjádření dne 26.3.2021

- Vodafone Czech Republic a.s. vyjádření dne 21.6.2021 č.j. 210615-1418305935

- Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. vyjádření dne 8.7.2021 č.j. 2513/2021

- Zdroj pitné vody Káraný, a.s. stanovisko dne 17.9.2021 značka 495/2021

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, vyjádření dne 13.8.2021
značka 6092/21/KSUS/MHT/TKA

- Povodí Labe, státní podnik stanovisko dne 12.7.2021 č.j. PLa/2021/031806

- Pražské vodovody a kanalizace, a.s., a Pražská vodohospodářská společnost a.s. vyjádření dne
13.7.2021 č.j. ZADOST202108631

- Pražské vodovody a kanalizace, a.s. existence sítí ze dne 7.11.2020

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 2631/1 v katastrálním území Lysá nad Labem, st. p. 1/1, 1/3, 3/1, 5/4, 7/1, 8, 13, 14, 18/1,
21/3, 22/2, 23, 24, 25, 26/1, 26/2, 28/1, 31, 44/2, 97, 98/2, 99, 101, 102, 103/3, 103/4, 104/1, 104/2,
115/1, 116, 117/1, 121/5, 122, 123, 124, 125/3, 127, 128, 129, 134, 135, 139/1, 139/3, 141, 142,
143/1, 149, 150, 151/5, 153, 160/1, 161, 167/1, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 182, 183, 184, 185,
186, 187, 188, 189, 190, 191, 198, 199, 200/1, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 211, 220/1, 221,
222, 231, 232, 235, 236, 237, 240, 242, 244, 248, 252, 256, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 283, 284,
288, 292, 301, 312, 314, 315, 322, 325, 328, 341, 364, 365, 377, 379, 393, 402, parc. č. 4/2, 6/4, 6/5,
17/3, 30, 33/2, 45/3, 52/1, 122/50, 122/61, 122/69, 122/77, 122/80, 125/8, 125/9, 125/10, 125/11,
125/12, 125/14, 125/15, 125/16, 125/17, 125/18, 125/19, 125/20, 125/21, 135/63, 140/5, 140/27,
140/28, 140/29, 140/41, 140/42, 140/46, 214/3, 214/5, 249/1, 258/2, 283/13, 283/22, 283/26, 283/27,
283/28, 283/35, 283/38, 283/39, 283/42, 283/45, 283/46, 283/47, 283/48, 283/53, 283/54, 283/55,
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283/57, 283/58, 284/2, 284/5, 284/6, 284/7, 441/123, 441/125, 441/128, 441/133, 441/140, 441/175,
441/176, 441/178, 443/27, 530/3, 530/6, 530/7, 530/8, 530/10, 530/11, 530/12, 530/13, 530/14,
530/15, 530/16, 530/17, 530/18, 530/19, 530/20, 530/21, 530/26, 885/9, 885/10, 885/15, 885/16,
885/17, 890/6, 890/8, 895/8, 895/9, 895/19, 925, 926, 940, 964, 974 v katastrálním území Stará Lysá

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Stará Lysá č.p. 38, č.p. 212, č.p. 1, č.p. 3, č.p. 4, č.p. 45, č.p. 50, č.p. 71, č.p. 97, č.p. 114, č.p. 10, č.p.
11, č.p. 12, č.p. 55, č.p. 49, č.p. 139, č.p. 56, č.p. 57, č.p. 62, č.p. 65, č.p. 73, č.p. 68, č.p. 221, č.p. 72,
č.p. 161, č.p. 66, č.p. 77, č.p. 75, č.p. 79, č.p. 85, č.p. 86, č.p. 87, č.p. 88, č.p. 78, č.p. 80, č.p. 82, č.p.
92, č.p. 96, č.p. 99, č.p. 181, č.p. 101, č.p. 102, č.p. 103, č.p. 109, č.p. 110, č.p. 112, č.p. 111, č.p.
116, č.p. 118, č.p. 119, č.p. 128, č.p. 129, č.p. 134, č.p. 127, č.p. 125, č.p. 144, č.p. 145, č.p. 147, č.p.
133, č.p. 150, č.p. 149, č.p. 143, č.p. 142, č.p. 141, č.p. 148, č.p. 152, č.p. 154, č.p. 153, č.p. 159, č.p.
160, č.p. 156, č.p. 126, č.p. 155, č.p. 151, č.p. 146, č.p. 165, č.p. 164, č.p. 163, č.p. 81, č.p. 83, č.p.
67, č.p. 174, č.p. 176, č.p. 175, č.p. 178, č.p. 179, č.p. 186, č.p. 191, č.p. 187, č.p. 180, č.p. 185, č.p.
192, č.p. 182, č.p. 188, č.p. 194, č.p. 199, č.p. 198, č.p. 177, č.p. 216, č.p. 226, č.p. 227, č.p. 235, č.p.
244 a č.p. 230

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, byly vlastníci pozemků a staveb
v souladu s ustanovením § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikovány označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a
stavebního řádu Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha podáním u zdejšího
správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

[otisk úředního razítka]
Jana Dulová

referent odboru výstavby a životního prostředí
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 2.12.2021.

Obdrží:

účastníci (doručenky) podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona:
Josef Brejl, nám. T.G.Masaryka č.p. 1130, 290 01 Poděbrady II

zastoupení pro: LysaFree, z. s., Ke Kovoně 2114, 289 22 Lysá nad Labem

účastníci řízení (doručenky) podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:
Město Lysá nad Labem, IDDS: 5adasau

sídlo: Husovo náměstí č.p. 23/1, 289 22 Lysá nad Labem
Obec Stará Lysá, IDDS: zbrasx7

sídlo: Stará Lysá č.p. 56, 289 26 Stará Lysá
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
Jiřina Schulzová, Stará Lysá č.p. 176, 289 26 Stará Lysá
Eva Novotná, Stará Lysá č.p. 176, 289 26 Stará Lysá
Tereza Novotná, Stará Lysá č.p. 176, 289 26 Stará Lysá
Jiří Gendiár, Stará Lysá č.p. 176, 289 26 Stará Lysá
Jan Krmenčík, Stará Lysá č.p. 176, 289 26 Stará Lysá
Vladimír Hradecký, Za Zelenou liškou č.p. 542/7, Krč, 140 00 Praha 4
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

účastníci řízení (veřejnou vyhláškou) podle § 85 odst. 2 písm. b) – velký počet účastníků

účastníci (veřejnou vyhláškou) podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. – neznámý pobyt

dotčené orgány
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí, IDDS: 5adasau

sídlo: Husovo náměstí č.p. 23/1, 289 22 Lysá nad Labem
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát Nymburk, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Na Baních č.p. 1535, Zbraslav, 156 00 Praha 516
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy, IDDS: 5adasau

sídlo: Husovo náměstí č.p. 23/1, 289 22 Lysá nad Labem

ostatní
CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
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STAVOKOMPLET spol.s r.o., IDDS: n834kd3
sídlo: Královická č.p. 251, Zápy, 250 01 Brandýs n.Labem-St.Bol.1

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Václav Bílek, Na Výsluní č.p. 1787, 289 22 Lysá nad Labem
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr

sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., operativní útvar PrŘ, IDDS: ec9fspf

sídlo: Pařížská č.p. 67/11, Josefov, 110 00 Praha 1
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33

sídlo: Bobnická č.p. 712/2, 288 21 Nymburk 2


		2022-01-31T11:16:52+0100
	Jana Dulová
	referent odboru výstavby a životního prostředí




