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Odpověď na Žádost dle Zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážený pane  

Městský úřad Lysá nad Labem jako povinný subjekt dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve Znění pozdějších předpisů, obdržel dne 13. 3. 2022 Vaši žádost o 

poskytnutí následujících infonnací: 

1. zvøřøjnčzø áøknmønz č.j. SÚ/74119/201 7/Knč 

2. Pokud existuje záměr výstavby komunikace, která by měla zasahovat do pozemku č. 263 6 (viz. 

obrázek I), zveřejnětě k tomuto.“ 

a. uzemní rozhodnuti 

b. stavebnı' povolení 

c. žádost o územní rozhodnutí 

d. Žádost o stavebnı' povolení 

e. žádost o změnu územního plánu v souvislosti S výstavbou plánované komunikace 

3. Potvrd'te, že místní komunikace Jaromírovy sady (přýezdová komunikace k VDJ) bude v rámci 

zkapacitnění vodojemu rekonstrukována v šíři 3,5 m. viz. citace Z přílohy I z které nenı'zřejmé, 

jak komunikace bude široká, přestože je jasně uvedeno, že budou odstraněny panely a povrch 

bude nově asfaltový a příčný řez komunikací viz. příloze 2 uvadi' šíři 3,5 m. Níže citace z přílohy 

1.' 

1) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

I Místní komunikace v ulicí .Jaromírovy sady (příjezdové komunikace k VJD) bude ľekonstruována. Stávající 

silniční panely budou odstraněny a povrch bude nově proveden jako asfaltový. 

I Ostatní komunikace budou Obnoveny po všech výkopech do puvodního stavu. Bude dodržena skladba 

konstrukčních vrstev vozovky a chodníku a další podmínky dle vyjádření příslušných Správou komunikací 

5. Potvrďte, že komunikace Jaromírovy sady a její napojení na „nově vedenou komunikaci 
“
Z 

přílohy 1 bude v popsané šířı` 3,5 m. viz. citace Z přílohy 1.`



Při'|ezdová komunikace 

Ve Staničení 0,000 - 0,113 km je úprava řešena jako celková rekonstrukce povrchů po uložení síti. Ve 

Staničení 0,1 13 - 0,200 km je navržena komunikace v nové trase. Ve staničení 0,200 km se pak bude napojovat 

na Stávající zpevněnou komunikaci (stávající betonové panely). 

Základní šíře HDP je 3.5 m S nezpevněnými krajnicemi 2 X 0,5 m. V místě před vjezdem do areálu je šířka 
komunikace zvětšena na základě vlećných křivek pro vozidlo N2. Ů 

6. Potvrďte, že rekonstrukce ulice Jaromı'rovy Sady proběhne dle citace Z přílohy I. .ˇ 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

ø Místní komunikace v ulici Jaromírovy sady (příjezdové komunikace k VJD) bude rekonstruována. Stávající 

silniční panely budou odstraněny a povrch bude nově proveden jako asfaltový. 

0 Ostatní komunikace budou obnoveny po všech výkopech do původního stavu. Bude dodržena Skladba 

konstrukčních vrstev vozovky a chodníku a další podmínky dle vyjádření příslušných správců komunikací 

popř. dle TP 146 pro obnovu povrchových vrstev pozemních komunikací. Obnova povrchu ve vozovce 

7. Zveřejněte Stavební povolení na výše uvedený způso rekonstrukce (odstranění panelů a jejich 
" ' ” ˇ' ' ' ` ' ' ' ' ' ' 

›sána vpříloze 1 

8. Příloha 2 uvádí vzorový přícˇný řez rekonstrukce silnice Jaromírovy Sady. Sdělte.“ 

a. Zdali v průběhu stavby došlo ke změně této projektové dokumentace, především zdali nebyla 

změněna šíře vozovky uváděná 3,5 m. viz. přílohy 2 a 3. 

b. Upřesněte, na které straně vozovky v orientacejíh-sever bude silniční obrubník betonový 

nášlap 0 mm (zapuštěný) viz. příloha č. 2., tedy na kterou stranu (západ/východ) bude sklon 
silnice v uváděných 3 %. 

9. Potvrd'te, že nedošlo ke změně projektové dokumentace v příloze č. 3, tedy šíře vozovky je 

zachována na 3,5 m. 

10. Potvrd'te, že nedošlo ke změně projektové dokumentace v příloze 4, tedy že všechny sítě 

budou vedeny pod komunikací a žádná ze sı'tı' nebude vedena parkem v Jaromı'rových sadech, 

tedy přes parcelu č. 263 6 viz. obrázek 1. 

1 I. Uveďte, co je smyslem umístění kolíků v parku Jaromírovy sady cˇ. 2636 viz. obrázek 2. a vydal 

povolení k umístění kolíků a kdo umístění kolíků realizoval.



K Vaší Žádosti Vám sdělujeme následující: 

1. Zasláno Rozhodnutí o částečném odmítnutí č. j. MULNL-KÚ/18881-3/2022/Sl. 

2. Zasláno Rozhodnutí O částečném odmítnutí č. j. MULNL-KÚ/18881-2/2022/Sl. 

3. Zasláno Rozhodnutí o částečném odmítnutí č. j. MULNL-KÚ/18881-2/2022/Sl. 

5. Zasláno Rozhodnutí O částečném odmítnutí č. j. MULNL-KÚ/18881-2/2022/Sl. 

6. Zasláno Rozhodnutí o částečném odmítnutí č. j. MULNL-KÚ/18881-2/2022/Sl. 

7. Zasláno Rozhodnutí O částečném odmítnutí č. j. MULNL-KÚ/18881-3/2022/Sl. 

8. Zasláno Rozhodnutí o částečném odmítnutí č. j. MULNL-KÚ/18881-2/2022/Sl. 

9. Ano, ke změně projektové dokumentace nedošlo. 

10. Ano, ke změně projektové dokumentace nedošlo. 

11. Odbor Správy majetku Městského úřadu Lysá nad Labem na uvedeném pozemku vytyčil 

pomocí kolíků náhradní výsadbu po provedeném kácení, a to dle požadavku České inspekce 

životního prostředí, která zde prováděla šetření na podnět ve věci kácení dřevin. Kolíky však 

neznámá osoba bez souhlasu a vědomí povinného subjektu přemístila. Tato skutečnost nebude mít 

vliv na provedení náhradní výsadby dle původního návrhu. 

Pro úplnost uvádíme, že žádost neobsahovala bod 4. 

Ing. Alena Novotná 

tajemnice Městského úřadu Lysá nad Labem


