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ÚZEMNÍ SOUHLAS

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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního
zákona záměr umístění stavby, který dne 21.1.2022 oznámil

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874, 405 02 Děčín,
kterého zastupuje EJK s.r.o., IČO 00663115, Dražice 75, 294 71 Benátky nad Jizerou

zmocněnec Leona Košvancová

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního
řádu

v y d á v á ú z e m n í s o u h l a s

s umístěním stavby

Lysá nad Labem, NBD0,3, kNN, p.č. 823/15,IV-12-6028436

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 823/15 (orná půda) v katastrálním území Lysá nad Labem.

Druh a účel umisťované stavby:

- stávající kabel NN 3x240 + 120 bude naspojkován u parc.č. 823/23 jednou spojkou

- bude veden do skříně SR502 u navrhovaného byt. domu BD03, kde bude zapojen

- dále bude pokračovat do SS100 umístěné na rohu navrhovaného byt. domu 04

Budou splněny podmínky uvedené v závazných stanoviscích, stanoviscích a vyjádřeních dotčených
orgánů a správců sítí :

Cetin vyjádření ze dne 29.6. 2021 pod čj: 712354/21

MěÚ Lysá nad Labem OVŽP závazné stanovisko ze dne 14.9.2021 pod čj: MULNL-
OVŽP/69761/2021/Kl/198

Policie ČR DI Nymburk závazné stanovisko ze dne 13.1. 2022 pod čj: KRPS-4069-2/ČJ-2022-010806

Ústav archeologické památkové péče středních Čech vyjádření ze dne 10.9. 2021 pod zn: 4342/2021

GasNet Služby, s.r.o. stanovisko ze dne 17.1. 2022 pod zn: 5002534603

MěÚ Lysá nad Labem odbor dopravy vyjádření ze dne 26. 8. 2021 pod čj: MULNL-OD/69738/2021

MěÚ Lysá nad Labem odbor správy majetku vyjádření ze dne 1.9. 2021 pod čj: MULNL-
SM/69769/2021/Ba
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Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1, 2 a § 90 stavebního zákona.

Poučení:

Územní souhlas se doručuje oznamovateli spolu s ověřeným situačním výkresem. Dále se doručuje
vlastníkovi pozemku nebo stavby, pokud není oznamovatelem, osobám, jejichž vlastnické nebo jiné
věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být
umístěním stavebního záměru přímo dotčeno, dotčeným orgánům, a jde-li o stavbu podle § 15 nebo 16
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit.
Územní souhlas lze změnit územním souhlasem nebo územním rozhodnutím. Územní souhlas nepozbývá
platnosti v případech podle § 96 odst. 9 stavebního zákona.

Osoby podle § 96 odst. 3 písm.d) stavebního zákona s vlastnickými nebo jinými právy k sousedním
pozemkům :
823/14, 823/23, 823/91, 823/92, 823/95, 823/96 v k.ú. Lysá nad Labem

[otisk úředního razítka]
Jana Dulová

referent odboru výstavby a životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 500 Kč byl zaplacen dne 11.2.2022.

Obdrží: (doručenky)

EJK s.r.o., Dražice č.p. 75, 294 71 Benátky nad Jizerou 1
zastoupení pro: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín

Městský úřad Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí, IDDS: 5adasau
sídlo: Husovo náměstí č.p. 23/1, 289 22 Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem, odbor správy majetku, IDDS: 5adasau
sídlo: Husovo náměstí č.p. 23/1, 289 22 Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy, 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

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

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

STAVOKOMPLET spol.s r.o., IDDS: n834kd3
sídlo: Královická č.p. 251, Zápy, 250 01 Brandýs n.Labem-St.Bol.1

Osoby podle § 96 odst. 3 písm.d) stavebního zákona velký počet, veřejnou vyhláškou

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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