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ROZHODNUTÍ 

Výroková část: 

/v / /v v/ 
Městský urad Lysá nad Labem, Odbor výstavby a životního prostředí, jako stavebnı urad prıslušný podle 

§ 13 odst. l písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále 

jen "společné řízení") posoudil podle §94o stavebního zákona Žádost o vydání společného povolení, 

kterou dne 27.7.2020 podal 

Město Lysá nad Labem, IČO 00239402, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, 
které zastupuje AGORA - architektonický a Stavební atelier, spol. S r.o., ICO 40230155, U 
Soudu 536, 460 01 Liberec 

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

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebnflıo řádu 

schvaluje stavební záměr 

na stavbu: 

Komunitní centrum čp.13, náměstí B. Hrozného, Lysá nad Labem 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 22/2 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Lysá nad 

Labem. 

Stavba obsahuje: 

- stavební úpravy stávajícího objektu, v dvorní částí rozšíření o 1m - krytá terasa 

- nemovitá kulturní památka, dlouhodobě neužívaná 

- sítě stávaj ící, přípojka NN, vody, plynu a kanalizace 
v /vz vz /vz 

- desťové vody Z dvornı casti likvidovány v zasakovacím zarızení - galerie, v uličnı casti zůstane 

zachováno současné řešení 

- vstup do objektu Z náměstí B. Hrozného, dočasná přístupová komunikace pro stavbu bude vedena po 

pozemcích města 

- ze Školního náměstí přes poz. parc.č. 301/2, 301/3 a 297/2 mimo ochranné pásmo památných stromů 

- při stavbě bude provedeno kácení vzrostlých stromů 

- ostatní vzrostlé stromy budou zabezpečený proti poškození 

- pro nové provozy v l.NP využity stávající stání - 4 místa 

- parkování vozidel uživatelů řešeno v docházkové vzdálenosti do 200 m stávaj ící veřejné parkoviště
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polouzavřený areál se nachází severně od náměstí 

areál je ohraničen objektem školy (17/2), na severu částí stodolou (294/2) a zahradou (297/2) 

na východě je ohraničen stavební parcelou 23 a Z jihu náměstím (345 1/ 1) 

V 1.NP Vznikne pedagogycko-psychologická poradna kde budou dvě pracovny po 2 místech, 

čekárna, komunitní prostor a sociální zařízení 

prostor propojen krytou terasou do zahrady, objekt je bezbarierově přístupný V celém prostoru 1. NP 

2. a 3. NP budou doplňující prostory provozu školy , 
ve 3. NP (podkroví) specializovaná víceúčelová 

učebna pro výuku Výtvarné výchovy nebo dramatické činnosti 

obj ekt se nachází V blokové zástavbě 

Z hlediska statického vyžaduje objekt dílčí úpravy 
v/ /vz ov 

V havarijním stavu je dvorní dřevěná pavlač, V prızemnı casti je vlhké zdivo a je nutná sanace vuci 

vlhkosti 

stropní konstrukce jsou tvořeny V 1.NP klenbami a jsou i dřevěné trámové, ve 2. NP jsou rovnez 
trámové 

/v/ /vz 
severnı stıt je s poruchami po odbourání severnı casti 

před zahájením stavby bude provedeno vyklizení prostoru jednotlivých bytů a půdy 

při všech pracích budou chráněny před poškozením historicky cenné detaily 

V jednotlivých podlažích Vybourány nenosné konstrukce a otvory V nosném zdivu 

rekonstrukce a úprava krovu, střešních oken, demontáž části komínů, demontáž dvorní pavlače 
/vz 

výkopové práce ve dvornı casti pro základy prosklené stěny, pro nové patky sloupů pavlače, pro 

možnost sanace konstrukcí 
v v v/v 

Výměna stresní krytiny, všechny vnitřní instalace nové, nové prıcky (tradiční i montované ve 3.NP) 

instalace podhledů, oprava všech vnitřních povrchů 

nosná konstrukce stávajícího objektu se nemění, obvodové i vnitřní nosné stěny cihelné zdivo, 

zachováno a sanováno vůči zemní vlhkosti 

obnovená dvorní pavlač ve formě tvarové obdobné kopie Z dřevěných prvků se skrytým posílením 

dvojicí svislých ocelových táhel opláštěných dřevem do podoby sloupů 

V distanci od pavlačové konstrukce je navržena nová svislá uzavírající severní stěna Z ocelové 

konstrukce a skla o celkové Velikosti 14,3 X 5,55m 
v/ 

dělená na 5 X 12 skleněných tabulí, každá o velikosti 1,1 X 1,1 ve stěně budou osazeny dvoukrıdlé 

dveře na Vnitřní dvůr 

nad 2.NP stávaj ící trámové stropy uložené na nosné cihelné zdivo, stávající dřevěný krov bude 

zkontrolován a sanován 

krov střechy je vaznicový dřevěný se stojatou stolicí 

objekt je napojen 1 fáz. elektroměrem s jističem 25A, bude provedena výměna na 3 fáz. odběr s 

jističem stejné hodnoty 

merení spotřeby el. proudu V l.NP ve vstupním prostonı, instalováno celkem 17kW, bude upravena 

hromosvodová soustava 

slaboproud - rozvod datového signálu a telefonu 

v/ 
stávaj ící prıpojka plynu ukončena v nice V obvodové stěně vlevo od hlavního vstupu do objektu za 

HUP se instaluje regulátor a plynoměr 

z niky bude veden vnitřní rozvod plynu do technické místnosti 

zdroj tepla dva plynové kondenzační kotle (25 ,5 kW a 24,5 kW) V 1. NP V technické místnosti ,
u 

jednoho Z kotlů instalován podružný plynoměr 

vytápění teplovodní s radiátory a konvektory, odvod spalin z každého kotle prostřednictvím 

plastového kouřovodu DN 80/125 vyvedeného stávajícími komínovými průduchy nad střechu 
v/ 

vodovod stávaj ící zrekonstruovaná vodovodní prıpojka - hlavní vodoměr v šachtě ve vstupní 

chodbě, na nové Vnitřní rozvody Vody připojeny nové Zařizovací předměty a nový požární hydrant 

D 19 s hadicí délky 30m
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II. 

l. 

2. 

3. 

2. 

3. 

4. 

splašková kanalizace nové vnitřní rozvody napoj ené na stávaj ící zrekonstruovanou kanalizační 

přípojku 

Inístnosti Větrány přirozeně okny, sociální zařízení odvětráno nuceně 
vz vv 

pro zarızení staveniste bude využit stávaj ící prostor dvora, kde je i dostatek ploch pro uložení 

stavebních materiálů 

stávající schodiště do 2.NP zůstane zachováno, nově bude řešeno schodiště do 3. NP (podkroví), 
které bude dřevěné 

konstrukční řešení - oprava balkonu bude opraven z hlediska statiky, zábradlí i povrchů (dlevnávrhu 

Ing. Cernohorského) co nejvíce podobné původnímu provedení komunikační napojení na ZS je třeba 

vyrovnat výškový rozdíl spojovaných úrovní podlahy V ZS a mezipodesty na schodišti V objektu čp. 

1 3 

kromě vybourání části stropní konstrukce V ZŠ je třeba zřídit stropní konstrukci V úrovni 

mezipodesty V čp. 13 a vyrovnávací schodiště 

otvory V nosných stěnách, nová konstrukce pavlače 

nová konstrukce prosklené stěny a podpora krovu V prostoru pavlače 

střešní konstrukce nad sociálním zařízením současná bude odstraněna a nahrazena novou 

krov úprava Vazných trámů a trámů nad mezipodestou 

Vzhledem k nutnosti lepšflio Využití podkrovnıho prostoru budou vysoko posazené Vazné trámy 

odstraněny ze středního prostonı podkroví 

zachovány budou jejich úseky za stoj atými stolicemi, nad mezipodestou budou odstraněny trámy 

které nesouvisí se současnou konstrukcí krovu 

posouzení krovu na zvýšené zatížení bobrovky, původní krytina byla vyšší hmotnosti, případně 

dojde k lokálnímu zesílení krovu 

venkovní prostory dvora budou upraveny jako relaxační prostor pro komunitní činnost a pro 

případné další propojení s prostorem stodoly a Skolního náměstí 

Stanoví podmínky pro umístění stavby a provedení Stavby : 

Stavba bude umístěna a provedena V souladu s projektovou dokumentací stavby, kterou vypracoval 

autorizovaný architekt Ing. arch. Milan Zrnfl< ČKA 00603 
, 
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. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 
/v 

Žadatel oznámí stavebnímu uradu termín zaháj ení stavby. 

Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze Výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

a) Kontrola ověření stavu krovu a stropů po odstrojení a demontáži obkladů a nenosných konstrukcí 

z hlediska statického stavu stávajících nosných konstrukcí. 

b) Kontrola provádění stavebních prací při realizaci, při kontrole bude zkontrolován technický 

způsob provádění a budou overeny navržené a schválené postupy Včetně podmínek stanovených 

NPU. Současně budou zkontrolovány požadavky na bezpečnost práce a jejich dodržování. 

c) Kontrola realizace dvorní pavlače a prosklené stěny do dvora. Dále kontrola dodržování platných 

předpisů na ochranu životního prostředí. Kontrola vedení stavebního deníku. 

d) Kontrola Všech navržených rozvodů médií a stavebních úprav před provedením jednotlivých 

povrchových úprav. Kontrola realizace venkovních úprav včetně zasakování. Kontrola a 

projednání případných změn před dokončením stavby. 

e) Závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu. 

Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

Stavba bude prováděna dodavatelsky, název stavebního podnikatele bude oznámen stavebnímu 

úřadu. 

Budou splněny podmínky závazného stanoviska KHS územní pracoviště Nymburk ze dne 24.7. 
2020 pod čj : KHSSC 26229/2020 : nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník 

doloží, že kvalita Vody z nového rozvodu Vody splňuje V souladu s § 7 odst. l zákona ve spojení s §
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20 vyhlášky č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 

provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů (dále „jen 

vyhláška 410“) hygienické požadavky na jakost pitné vody, které jsou upraveny vyhláškou č. 

252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah 

kontroly pitné vody (dále jen „vyhláška 252“) V souladu s § 8 odst. 1 písm. a) uvedené vyhlášky 

bude provedeno stanovení V rozsahu ,, 
kráceném“ dle přílohy č. 5 vyhlášky. Odběr vzorku pitné 

vody bude proveden z výtokového kohoutu u umyvadla v učebně č. 3.04, prostřednictvím 

oprávněného subjektu. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží, že při 

realizaci stavby byly pro přímý styk s pitnou a teplou vodou použity pouze výrobky, které byly před 

uvedením na trh ověřeny, že při účelu jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody, jak 

stanoví § 5 odst. 11 zákona. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží 

doklad o výkonech instalovaných ventilátorů pro nucené větrání sanitárních zařízení k prokázání, že 

jsou splněny projektované parametry stavby v souladu s § 54 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým 

se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády 

361“). Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží protokol o provedeném 

měření parametrů umělého osvětlení v učebnách (č. 1.05, 1.06 a 1.20) k ověření splnění normových 

požadavků, jak stanoví § 7 odst. 1 zákona ve spojení s § 12 odst. 3 vyhlášky 410. Nejpozději při 

závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží protokol o provedeném měření umělého 

osvětlení trvalých pracovišť ve vztahu kpožadavkům § 45 nařízení vlády 361. Nejpozději při 

závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží protokol o měření parametrů doby dozvuku 

v učebnách ( Č. 1.05, 1.06, a 1.20) k overení splnění normových požadavků, v souladu s § 7 odst. 1 

zákona ve spoj ení s § 4b vyhlášky 410. Měření bude provedeno oprávněným subjektem. 

5 Budou splněny podmínky koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Lysá nad Labem ze dne 2.1. 

2020 pod čj: MULNL-OVŽP/97321/2019/Roa/KS/19-65 : 

0 Odbor Správy majetku - stavba bude zabezpečena proti znečišťování bezprostředního okolí 

a proti vstupu nepovolaných osob. V případě sucha je třeba provádět skrápění, aby se snížila 

prašnost. Zároveň budou čištěny přilehlé komunikace (Nám. B. Hrozného). Po dohodě 

s projektantem bude do prováděcí dokumentace Zapracováno v části 
,, 
Zdravotně technická 

dokumentace" o rozvod teplé vody v místnostech 1.13, 1.12, 1.15, 2.13, 2.15 a 2.16 tak, aby 

bylo možné osadit sprchové hlavice u toaletních mís. Sohledem na skutečnost, že při 

realizaci stavby dojde k demolici jedné toalety v ZŠ B. Hrozného je třeba prověřit, zda počet 

stávajících a nově vybudovaných toalet odpovídá hygienickým normám. 

0 Odbor výstavby a životního prostředí, Z hlediska památkové péče samostatné závazné 

Stanovisko ze dne 10.8. 2020 pod čj: MULNL-OVŽP/58155/2020/Bur - na celém objektu 

nebude realizována Vodorovná izolace formou infuzní clony! Na celém objektu nebude 

realizováno svislé vnější a vnitřní zateplení! Průduchy komínových těles nebudou 

Zabetonovány, komíny odbourané vúrovni podkroví budou pouze Zaklopeny vúrovni 

podlahy podkroví! Komínové průduchy krokokovým kamnům a také kprvorepublikovým 

kamnům zůstanou volné, tzn. nebudou do nich vkládány žádné sítě! Stávající krov bude 

odborně tesařsky opraven systémem protézování, všechny vazné trámy budou zachovány! 

Biocidní přípravek proti dřevokazným houbám, plísním a hmyzu bude Zvolen bezbarvý. 

Střešní krytinou bude pálená režná bobrovka bez další povrchové úpravy /nikoliv engoba 

měď/ v korunovém krytí. Tyčové Sněholamy budou nahrazeny bodovými. Stávající 

celodřevěnou pavlač S Iitinovými sloupy lze nahradit pouze přesnou konstrukční a 

materiálovou replikou, navržené řešené není přijatelné! Hlavní průčelí do náměstí bude 

opraveno nastavenou omítkou, profilované architektonické členění bude vytaženo podle 

odsouhlasených šablon, modelované architektonické členění bude opraveno štukatérsky na 

základě vzorků způsobu tvarování, předem odsouhlasených zástupci památkové péče. Bude 

upřesněno, zda budou okna do náměstí repasována nebo vyměněna za repliky. V každém 

případě pro celý objekt včetně dvorního křídla platí, že materiálem bude masivní dřevo nebo 

lepené profily, EURO profily nejsou přijatelné! Dále pro celý objekt platí, že okenní výplně 

budou klasicky otevíravé /nebudou sklopné/, příčle budou dřevěné profilované. Prototyp 

nových oken bude předem odsouhlasen zástupci památkové péče. Hlavní dveře do náměstí 

budou míti po repasování, eventuálně po replikaci, líce křídel opatřeny pobíjeným plechem 

ve spodní polovině. Schodiště do podkroví bude mít stupnice a podstupnice dřevěné. 

V interiéru bude proveden restaurátorský průzkum omítkových a malířských vrstev, zejména
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v hlavní obytné části objektu. Zvláště se to týká podhledu se štukovým rokokovým zrcadlem 

a čtyř figurálních reliéfů. Rokoková a prvorepubliková kamna je možné opravit jen na 

základě předchozího restaurátorského průzkumu a záměru, který bude z hlediska 

památkové péče odsouhlasen v nové správním řízení. Navržené Sakury budou nahrazeny 

vhodnějším domácím druhem, například javorem, jeřábem, hlohem či lípou. 

0 Odbor výstavby a životního prostředí, zhlediska ochrany vod - používané stroje a 

mechanizmy budou při realizaci záměru technickými a provozními opatřeními zajištěny tak, 

aby bylo vyloučeno znečištění podzemní a povrchové vody a terénu ropnými a jinými 

závadnými látkami. Realizace záměru musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno 

nežádoucímu úniku závadných látek a odpadních vod do půdy nebo jejich smísení 

spodzemními, povrchovými, odpadními či srážkovými vodami. Srážkově vody ze střechy 

objektu budou před jejich svedením do akumulační nádrže a vsakovacího objektu 

předčištěny od hrubých nečistot. Dno vsakovacího objektu bude minimálně 1,0m nad 

hladinou podzemní vody. Vsakovací objekt bude odvětrán. Vpřípadě, že akumulované 

srážkové vody budou užívány jako užitková voda vobjektu, bude rozvod této vody 

prokazatelně oddělen od rozvodu pitné vody zveřejného vodovodního řadu. Pro systém 

likvidace Srážkových vod bude vypracován provozní řád, který bude předložen ke kolaudaci 

stavby. Minimálně týden předem bude oznámen vodoprávnímu úřadu termín dokončení 

vsakovacího objektu, aby mohla být provedena kontrolní prohlídka před jeho Zásypem. 

0 Odbor výstavby a životního prostředí, Z hlediska nakládání sodpady - odpady vzniklé 

v rámci stavby musí být řádně vytříděny a přednostně využity v souladu s platným zákonem 

O odpadech. Při nakládání Svýkopovou zeminou, která bude odpadem, musí být důsledně 

dodržován předmětný zákon O odpadech a vyhláška č. 294/2005 Sb., kterou jsou stanoveny 

podmínky a limitní hodnoty ukazatelů pro odpady využitelné na povrchu terénu. Příslušné 

doklady potvrzující předání odpadů firmám k dalšímu využití, případně odstranění, tj. doklad 

firmy oprávněné k nakládání s odpady musí být uschovány a předloženy Městskému úřadu 

Lysá nad Labem odboru výstavby a životního prostředí před užíváním stavby. Nebudou 

přijímány odklady, které budou vystaveny neoprávněnými subjekty nebo z nich nebude 

patrně, jak bylo s odpady naloženo. Pozemky dotčené stavbou musí být po dokončení stavby 

Zbaveny veškerých odpadů a řádně uklizeny. 

0 Odbor výstavby a životního prostředí, Z hlediska ochrany ovzduší - před vydáním 

kolaudačního souhlasu bude předložena revizní Zpráva plynového zařízení a spalinových 

cest. V průběhu předmětné stavby musí být zajištěna technická a organizační opatření, 

která povedou k minimalizaci prašnosti při prováděné činnosti. 

0 Odbor výstavby a životního prostředí, zhlediska ochrany přírody a krajiny - budou 

dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb., záměr si vyžádá zásah do dřevin 

rostoucích mimo les. Ztohoto důvodu je třeba zajistit ochranu dřevin rostoucích mimo les 

dle ČSN 83 9061 - ochrana stromů, porostu a vegetačních ploch při stavebních pracích. Je 

třeba, aby po celou dobu stavebních prací byl kmen stromů vhodným způsobem 

zabezpečen proti poškození a dále, aby byla kořenová Zóna chráněna proti nežádoucímu 

zhutnění. O tomto je třeba předem poučit všechny pracovníky. 

Budou splněny podmínky závazného stanoviska odboru výstavby a životního prostředí ze dne 1.10. 

2020 pod čj: MULNL-OVŽP/68745/2020/Sv/325/OP: závazným stanoviskem je žadateli dle § 8 odst. 

6 zákona č. 114/1992 Sb., udělen souhlas k pokácení : 1 ks bříza bradavičnatá (obvod kmene 112 

cm), která roste na pozemku p.č. 294/2 k.ú. Lysá nad Labem, na zahradě č.p. 13 Náměstí B. 

Hrozného, 1 ks javor mléč (obvod dvou kmenů 52 + 57 cm), který roste na pozemku p.č. 297/2 k.ú. 

Lysá nad Labem, na zahradě č.p. 13 Náměstí B. Hrozného, 42 m2 souvislého porostu ve složení 

trnovník akát, šeřík obecný a myrobalán, který roste při hranici pozemků p.č. 297/2 a 301/3 k.ú. Lysá 

nad Labem, na zahradě č.p. 13 Náměstí B. Hrozného. Kácení je možné provést pouze v případě 

realizace výše uvedené stavby. Kácení je přípustné pouze v době 1.11. - 15.3. Žadateli se dle § 9 

odst. 1 zákona stanovuje povinnost provedení náhradní výsadby Z 3 ks okrasné třešně (Prunus sp.) o 

min. obvodu kmene 12 cm ve výšce 1 m nad zemí, 3 ks tavolníku van Houtteova (Spiraea x 

vanhouttei) a 2 ks kalina vásčitolistá (viburnum rhytidophyllum) o min. výšce 50 cm. Dřeviny budou 

vysazeny na pozemek p.č. 22/2 k.ú. Lysá nad Labem, na zahradě č.p. 13 Náměstí B. Hrozného.
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Dřeviny budou kvalitou odpovídat 1. Jakosti dle ČSN 46 4902 - Výpěstky okrasných rostlin a budou 

vysazeny vsouladu SČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav vkrajině - Rostliny a jejich 

výsadba. O vysazené dřeviny bude žadatelem zajištěna péče vsouladu s ČSN 83 9021 Technologie 

vegetačních úprav vkrajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy, po dobu 5 let 

(výchovný řez při výsadbě, osazení kůlů, pravidelná Zálivka, ochrana proti škůdcům a mechanickému 

poškození). Termín pro splnění náhradní výsadbyje stanoven do 31.12. 2022. 

Budou splněny podmínky závazného stanoviska odboru výstavby a životního prostředí ze dne 14.10. 

2020 pod čj: MULNL-OVŽP/68741/2020/Sv/350/ZPF Z závazným stanoviskem byl žadateli udělen 

souhlas k dočasnému odnětí zemědělské půdy ze ZPF dle § 9 odst. 8) zákona č. 334/1992 Sb., na 

pozemkových parcelách v katastrálním území Lysá nad Labem. Souhlas se vydává pro pozemky Z p.č. 

301/3, druh pozemku ,, 
zahrada" 

, 
o celkové výměře 955 m2, na část 195 m2 BPEJ 2.19.11, p.č. 297/2, 

druh pozemku ,,Zahrada", o celkově výměře 2413 m2, na část 150 m2 BPEJ 2.19.11. na uvedených 

částech pozemků bude dočasně zřízena přístupová komunikace k Zajištění přístupu pro rekonstrukci 

domu č.p. 13 v Lysé nad Labem. Ochrana ZPF dle § 8 zákona č. 334/92 Sb., bude zajištěna splněním 

těchto podmínek - před zahájením stavebních prací bude provedena skrývka kulturní vrstvy půdy 

z celé plochy záboru. Dle předložené bilance skrývkyje celkové množství skrývané ornice 34,5 m3. Po 

ukončení stavebních prací a ještě před závěrečnou kolaudací rekonstruovaného objektu č.p. 13 

budou citované části pozemků zrekultivovány za použití sejmuté ornice do původního stavu. Terénní 

úpravy/skrývka ornice na citovaných pozemcích smí být provedeny pouze tak, aby nedošlo 

knarušení jejich obhospodařování a snížení kvality zemědělské půdy. O nakládání sornicí budou 

průběžně vedeny záznamy ve stavebním deníku, který bude předložen v rámci kolaudace ke 

kontrole. Každoroční peněžitý odvod za dočasné odnětí půdy ze ZPF za účelem zřízení přístupové 

komunikace kzajištění přístupu pro rekonstrukci domu č.p. 13 v Lysé nad Labem bude předepsán 

dle § 11 b odst. 1 zákona č. 334/92 Sb., rozhodnutím orgánu ochrany ZPF následně po zahájení prací. 

Orientační výše každoročního odvodu činí 137,- Kč. Platba každoročních odvodů bude ukončena na 

základě potvrzení ukončení rekultivace orgánem ochrany ZPF. Žadatel je povinen správnímu orgánu 

písemně oznámit Z zahájení realizace záměru, a to nejpozději do 15 dnů před jejím zahájením, 

změnu v osobě povinného k platbě odvodů, a to do 1 měsíce od této Změny. Pozemek bude využit 

pouze pro účely uvedené v žádosti č.j. IVIULNL-OVŽP/68741/2020 ze dne 29.9. 2020. 

Do realizační dokumentace budou zapracovány následující připomínky ze stanoviska NIPI 

Bezbarierově prostředí, o.p.s. ze dne 23.11. 2019 pod Zn: 139190074 Z výškové rozdíly pochozích 

ploch nesmí být vyšší než 20 mm, povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti 

skluzu. Pokud se pro pochozí plochu použije rošt, musí být velikost mezery ve směru chůze nejvýše 

15 mm. Minimální manipulační prostory pro otáčení vozíku Z pro otáčení vozíku do různých směrů 

v úhlu větším než 180° - kruh o průměru 1 500 mm, pro otáčení vozíku o 90 - 180°°- obdélník o 

rozměrech 1 200 x 1 500 mm. Vnitřní i vnější pochozí plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně 

dodržena vodící linie pro osoby se zrakovým postižením, do průchozího prostoru podél vodící linie se 

neumisťují žádné překážky. Musí být dodržen vizuální kontrast, zásadní je umístění případných 

nápisů a jejich osvětlení, pro grafické značky platí příslušné normové hodnoty. Přístupy do staveb 

musí být bez schodů a vyrovnávacích stupňů do staveb občanského vybavení v částech určených 

pro užívání veřejnosti. Vstupy do staveb musí být v úrovni komunikace pro chodce. Čistící zóny u 

dveří by měly být neklouzavé a smožností snadného přejetí, nehodí se kartáčové nebo vysoké 

rohožky, lepší variantou jsou zapuštěné čistící rohože, pokud možno barevně odlišené. Vstupy do 

budov, prostor před vstupem by mě být rovný a dobře osvětlený popř. Zastřešený. Navazující dveře 

mohou mít světlou šířku min. 800 mm. Sklon plochy před vstupem do budovyjen vjednom směru a 

vpoměru max. 1:50 (2%). Zásady vstupy musí být snadno vizuálně rozeznatelně vůči okolí. Pro 

neslyšící musí být elektronický vrátný s akustickou signalizaci vybaven také signalizaci optickou. 

Oboustranný komunikační systém musí umožňovat indukční poslech pro nedoslýchavé. Manip. 

plocha před vstupy při otvírání dveří dovnitř (šířka 1 500 mm, hloubka 1 500 mm) X manip. plocha 
v v ı 

před vstupy při otvírání dveří ven (sírka 1 500 mm, hloubka 2 000 mm). Otvíravá dveřní křídla musı 

mít ve výši 800 - 900 Vodorovná madla přes celou jejich šířku umístěná na straně opačně než jsou 

závěsy s vyjímkou automaticky ovládaných dveří. Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm nebo 

musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem. Zámek dveří musí být umístěn max.
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1 000 mm od podlahy, klika musí být umístěna max 1 100 mm. Prosklené dveře, jejichž zasklení 
zasahuje níže než 800 mm nad podlahu, musí být ve výšce 800 - 1 000 mm a zároveň ve výšce 1 400 
- 1 600 mm kontrastně označeny oproti pozadí výrazným pruhem šířky min. 50 mm nebo pruhem ze 
značek o průměru min. 50 mm vzdálených od sebe max. 150 mm jasně viditelných oproti pozadí. 
Dveře, okna a prosklené stěny Světlá šířka min. 800 mm, v rámci velikosti manip. plochy počítáme 

také S volným prostorem délky min. 500 mm umístěným vedle kliky dveří Z důvodu možnosti dojetí 
podnožek vozíku a ovládání kliky bez nutnosti natažené ruky. Otvíravá dveřní křídla musí mít ve výši 

800 - 900 mm Vodorovná madla přes celou jejich šířku umístěná na Straně opačné než jsou Závěsy 
s vyjímkou automaticky ovládaných dveří. Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm nebo musí být 
chráněny proti mechanickému poškozenívozíkem. Zámek dveří musí být umístěn max. 1 000 mm od 
podlahy, klika musí být umístěna max. 1 100 mm. Prosklené dveře, jejichž Zasklení zasahuje níže než 

800 mm nad podlahu, musí být ve výšce 800 - 1 000 mm a Zároveň ve výšce 1 400 - 1 600 mm 
kontrastně označeny oproti pozadí výrazným pruhem šířky min. 50 mm nebo pruhem ze značek o 

průměru min. 50 mm vzdálených od sebe max. 150 mm jasně viditelných oproti pozadí . Okna 

S parapetem nižším než 500 mm a prosklené stěny musí mít spodní části do výšky 400 mm nad 
podlahou opatřeny proti mechanickému poškození vozíkem. Pokud výška parapetu bude nižší než 

850 mm, je podle § 26 odst. 5 vyhlášky č. 268/2009 Sb., povinnost okna doplnit zábradlím do této 

výšky. Vkaždé obytné nebo pobytové místnosti musí mít nejméně jedno okno pákové ovládání 

nejvýše 1 100 mm nad podlahou. Prosklené stěny a okna musí být ve výšce 800 - 1000 mm a 

zároveň ve výšce 1 400 - 1 600 mm kontrastně označeny proti pozadí výrazným pruhem šířky min. 
50 mm nebo pruhem ze značek o průměru min. 50 mm vzdálených od sebe max. 150 mm jasně 
viditelných oproti pozadí. Dveře hygienických prostor, šaten apod. musí být na vnější straně 

vybaveny štítkem s hmatným orientačním znakem, který je umístěn na straně kliky, zároveň je u 

dveřních křídel nutné zachovat kontrast dveří min. v podobě zárubně. Společné prostory - podjezd 

vozíkem výška min. 700 mm, šířka min. 800 mm, hloubka min. 600 mm, podjezd stupačkami vozíku 

výška min. 350 mm, šířka min. 600 mm, hloubka min. 300 mm, ovládací prvky musí být umístěny ve 

výšce 600 - 1 200 mm nad podlahou S odsazením od pevné překážky min. 500 mm, manip. plocha 
šířky min. 1 000 mm a hloubky min. 1 200 mm a smí mít sklon pouze vjednom směru a v poměru 
max. 1:50 (2%). Hygienické zařízení, stěny hygienických zařízení musí umožnit kotvení opěrných 

madel v různých polohách S nosností min. 150 kg. Podlaha musí být protiskluzná, po osazení všech 

zařizovacích předmětů musí být zachován volný manip. prostor o průměru min. 1 500 mm. 

Umyvadla musí být osazena Stojánkovou výtokovou baterií spákovým ovládáním. Horní hrana 

umyvadla musí být ve výšce 800 mm nad podlahou, tvar a hloubky umyvadel musí umožnit podjezd 
vozíku, vedle umyvadla musí být alespoň 1 svislé madlo délky min. 500 mm, spodní úroveň ve výšce 

800 mm nad podlahou. Zrcadlo musí být použitelné pro osobu stojící i pro osobu na vozíku. Sklopné 

zrcadlo nesmí mít ovládací páku vystupující do prostoru. Pevné zrcadlo má mít spodní hranu ve výši 

max. 900 mm nad podlaho, horní hrana ve výši min. 1 800 mm nad podlahou. Veškeré WC vybavení 
musí být umístěny ve výšce 800 - 1000 (1 200) mm. Vybavení umyvadla vč. baterie by mělo mít 

osazeno ovládací část max. 300 mm od přední hrany umyvadla, poblíž umyvadla ve výšce 850 mm by 
měla být odkládací police rozměrů 200 x 400 mm. Ve WC kabině musí být WC mísa, umyvadlo, háček 
na oděvy a prostor pro odpadkový koš. Světlá šířka vstupních dveří do WC kabiny musí být min. 800 
mm. Dveře se musí otevírat směrem ven a musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem 

ve výšce 800 - 900 mm. Zámek dveří musí být odjistitelný zvenku. WC mísa musí být osazena 
v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny. Mezi čelem WC mísy a zadní stěnou musí být min. 700 
mm. Prostor okolo WC mísy musí umožnit čelní, diagonální nebo boční nástup. Ovládání 

splachovacího zařízení musí být umístěno na straně, ze které je volný přístup k WC míse, max. 1 200 

mm. Ovládání splachovacího Zařízení musí být umístěno na straně, ze které je volný přístup k WC 
míse, max. 1 200 mm nad podlahou. V dosahu ze Záchodové mísy musí být umístěn toaletní papír 
ve výšce 600 - 700 mm nad podlahou. Splachovací Zařízení umístěné na stěně musí být v dosahu 
osoby sedící na WC míse. Vdosahu ZWC mísy a to ve výšce 600 - 1200 nad podlahou a také 
Vdosahu zpodlahy a to max. 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního Systému 
nouzového volání. Horní hrana sedátka WC mísy musí být ve výši 460 mm nad podlahou (dospělí). 
Po obou stranách WC mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 800 mm nad 
podlahou. U WC mísy s přístupem jen zjedné strany musí být madlo na straně přístupu sklopné a
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9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

musí přesahovat WC mísu o 100 mm, madlo na opačné straně WC mísy musí být pevné a musí 
přesahovat WC mísu o 200 mm. Dveře hygienických zařízení musí mít na vnější straně ve výši 200 
mm nad klikou umístěn štítek s hmatným orientačním znakem, který je umístěn na straně kliky, a 

spříslušným nápisem vBraillově písmu. Braillovo písmo musí mít parametry standartní sazby, 

zároveň je u dveřních křídel nutné zachovat kontrast dveří min. v podobě zárubně. Základní 

informace pro orientaci veřejnosti musí být jak vizuální, tak podle okolností i akustické a hmatné. 

Vizuální informace musí být kontrastní a osvětlené nápisy a symboly, informační a signalizační prvky 

musí být vnímatelné a srozumitelné pro všechny uživatele, je nutné brát v úvahu Zejména Zorné 

pole osoby na vozíku, velikost a vzdálenost písma. Vyhrazené prostory a Zařízení uvedené v § 7 

(sociální zařízení) a v § 8 (shromažd'ovací prostory) musí být označeny příslušným symbolem podle 

přílohy č.4 k této vyhlášce a na viditelném místě musí být umístěna orientační tabule s označením o 

přístupu knim. Realizace těchto podmínek bude prověřena při Závěrečné kontrolní prohlídce 

stavby. 

Stavební a zemní práce na stavbě nebudou prováděny V pracovní dny a sobotu v době od 19:00 do 

7:00, v neděli a O státních svátcích nebudou prováděny celých 24 hodin. 

Při stavbě je nutné dodržet normativní požadavek hlukové a kročejové neprůzvučnosti mezi domy 

č.p. 13 a č.p. 14 dle ČSN 73 0532, mezidomovní dělící konstrukce musí splňovat požadavky na 

oddělení prostor pro bydlení (byty) a výukové prostory R'W stěn 57 dB, doplněná projektová 

dokumentace tento požadavek splňuje na základě odhadu skladby mezidomovní konstrukce. Je nutné 

uzpůsobit tuto skladbu reálně zjištěné konstnıkci na místě _ Při stavbě je nutné řešit i prostup hluku 

přes podlahy, část dělící konstrukce obou staveb je totiž společná bez vzduchové dělící mezery. Před 

vydáním kolaudačního souhlasu bude prokázáno, že tato podmínka týkající se hlukové a kročejové 

neprůzvučnosti mezi domy č.p. 13 a č.p. 14 byla dodržena. 

Budou splněny podmínky Ústavu archeologické památkové péče středních Čech ze dne 31.8. 2020 

pod zn : 4015/2020 : bude sdělen předpokládaný termín realizace stavby. Budou ohlášeny všechny 

zemní práce, včetně přípravy staveniště, zhruba tři týdny před jejich realizací. Ve smyslu ustanovení 

zákona č. 20/87 ve znění zákona č. 242/92 Sb., bude nutný základní výzkum provedený odbornou 

organizací. Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj 

v dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací. 

Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude ukončením akce z hlediska archeologické památkové 

péče. 

Dočasná přístupová komunikace pro stavbu bude vedena po pozemcích ve vlastnictví města parc.č. 

301/2, 301/3 a 297/2 k.ú. Lysá nad Labem, před zahájením stavby bude vymezeno celé ochranné 

pásmo památných stromů dostatečně stabilním drátěným oplocením po celou dobu stavby. Po 

ukončení stavby bude provedena kontrola ochranného pásma památných stromů a pozemky, které 

byly používány jako dočasná přístupová komunikace pro stavbu budou uvedeny do původního 

stavu. 

Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích správců sítí: Lysá Free vyjádření ze 

dne 25.8. 2020, ČEZ Distribuce a.s. vyjádření ze dne 31.8. 2020 pod zn: 001110264491 a ze dne 

27.11. 2019 pod zn: 11064963030, Gridservices, s.r.o. stanovisko ze dne 18.11. 2019 pod zn: 

5002035830 a ze dne 18.11. 2019 pod zn: 2001937720 a ze dne 18.11. 2019 pod zn: 5002039987, 

Stavokomplet spol.s.r.o. vyjádření ze dne 5.12. 2019 pod Zn: 051/2019/Ly, Cetin vyjádření ze dne 

22.8. 2020 pod čj: 728681/19 a podmínky vochranném pásmu podzemních vedení veřejného 

osvětlení. 

Vzhledem k provádění stavebních prací za provozu ZŠ, je nutné během stavebních prací provádět 

důslednou kontrolu ohrazení a dalších bezpečnostních opatření na staveništi s ohledem na možnost 

průniku nepovolaných osob na staveniště. Staveniště bude oploceno před zahájením prací. Budou 

připevněny tabulky staveniště zákaz vstupu nepovolaných osob. Stavbyvedoucí určí odpovědného 

pracovníka, který bude každodenně kontrolovat obvod staveniště. O provedené kontrole je nutné 

pořídit záznam do stavebního deníku a zjištěné nedostatky vzajištění obvodu staveniště ihned 

odstranit. Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré platné předpisy a normy 

související stechnologií a bezpečností práce. Pro zařízení staveniště bude plně využitý stávající 

prostor dvora, kde je i dostatek ploch pro uložení stavebních materiálů. Při používání lešení na ulici 

bude použita ochranná plachta, nebude překračován hluk za hranicí areálu. Před zahájením prací na 

komunikačním napojení na prostory ZŠ budou provedena opatření pro zamezení vstupu osob třetí
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strany a zamezení nadměrné prašnosti, tato opatření budou provedena po dohodě S osobou 

Zodpovídající za provoz v upravovaných prostorách i zde budou připevněny tabulky staveniště - 

zákaz vstupu nepovolaným osobám. 

15. Některé prvky krovu jsou poškozeny dřevokaznými škůdci a bude nutné je opravit případně vyměnit. 

Stropní trámy pod podlahou v podkroví budou v dalším stupni PD posouzeny S ohledem na 

plánované využití pro víceúčelový sál a případně bude navrženo jejich zesílení. V průběhu prací na 

obnově budovy je nutné provést sondy a zkontrolovat stav nosných trámů hlavně v uložení na Zdivo, 

případně provést jejich lokální opravu. 

16. Oprava balkonu - nová konstrukce navržena tak, aby byla co nejvíce podobná původnímu provedení 

(návrh statik lng. Černohorský). 

17. Dřevěné konstrukce budou opatřeny preventivním nátěrem proti hnilobě a dřevokazným škůdcům. 

18. V dalším stupni PD bude posouzen krov na zvýšené zatížení (bobrovky) a případně bude konstrukce 

krovu lokálně Zesílena. 

19. Pokud budou v průběhu prací na stavbě zjištěny jakékoliv odchylky od předpokladů uvažovaných ve 

stavebně konstrukční části, je třeba neprodleně upozornit projektanta a vyžádat si doplněk projektu. 

20. Z důvodů navržení užívání venkovních prostor dvora jako relaxačního prostoru pro komunitní 

činnost, musí být před započetím užívání zabezpečeny i ostatní stavby přístupné ze dvora, které 

stavba neřeší a jsou nebezpečné. 

vz vv 
Účastníci rízení, na nez se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 

Odůvodnění: 

v/ 
Dne 27.7.2020 podal žadatel zadost O vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno 

společné řízení. 

Stavební úřad podle ustanovení §94m odst. 1 stavebního zákona oznáníil zahájení společného řízení 

známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na 

místě na 22.9.2020, o jehož výsledku byl Sepsán protokol. 

/v vz 
Stavební urad přezkoumal předloženou zadost Z hledisek uvedených V ustanovení §94l stavebního 

zákona, projednal ji S účastníky řízení, dotčenými orgány. Stavební úřad posoudil a ověřil stavební záměr 

podle ustanovení § 940 stavebního zákona a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nej sou ohroženy 

zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným 

požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na 

výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. 

Stanoviska sdělili: 

/v 
- Městský urad Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí koordinované závazné 

stanovisko dne 2.1.2020 č.j. MULNL-OVZP/97321/20l9/Roa/KS/ 19-65 
/v 

- Městský urad Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí závazné stanovisko dne 

10.8.2020 pod čj: MULNL-OVZP/58155/2020/Bur 

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje závazné stanovisko dne 27.11.2019 č.j. Ev.č. Ny-750- 

2/2019/PD 

- Kraj ská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviste Nymburk 

závazné stanovisko dne 24.7.2020 č.j. KHSSC26229/2020 a ze dne 21.8.2020 pod čj: KHSSC 
43324/2020 

- Národní památkový ústav vyjádření dne 13.7.2020 č.j. NPÚ-321/47986/2020 

- Kraj ské konzultační středisko Středočeského kraje N I P I ČR, o.s. stanovisko dne 23.11.2019 č.j. 

139190074
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- ČEZ Distribuce, a. S. vyjádření dne 18.9.2018 č.j. 0100988605 a ze dne 31.8. 2020 pod zn: 
001110264491 a ze dne 27.11. 2019 pod zn: 1106496303 

- GridServices, s.r.o. stanovisko dne 18.11.2019 č.j. 5002039987 a ze dne 18.11. 2019 pod zn: 

5002035830 a ze dne 18.11. 2019 pod zn: 2001937720 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření dne 22.8.2020 č.j. 728681/ 19 

- STAVOKOMPLET spol.s r.o. vyjádření dne 5.12.2019 č.j. 051/2019/Ly a ze dne 4.10.2018 
vz 

- Ústav archeologické památkové péče středních Čech, prıspěvková organizace, středních Čech 

vyjádření dne 31.8.2020 č.j. 4015/2020 a ze dne 4.9. 2020 pod zn: 4182/2020 

_ LYSÁ FREE, z.S. vyjádření ánć 25.8.2020 
- Městský úřad Lysá nad Labem odbor výstavby a životního prostředí závazné stanovisko souhlas 

k pokácení ze dne 1.10. 2020 pod čj: MULNL-OVZP/68745/2020/Sv/325/OP 

- Městský úřad Lysá nad Labem odbor výstavby a životního prostředí závazné stanovisko odnětí ZPF 

ze dne 14.10. 2020 pod čj: MULNL-OVZP/68741/2020/Sv/350/ZPF 

- Podmínky v ochranném pásmu podzemních vedení veřejného osvětlení 

- Smlouva o připojení k distribuční soustavě GasNet č. 320090151283 

- Smlouva o připojení odběmého elektrického Zařízení k distribuční soustavě č. 

19_SOP_01_4121597168 

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:

Vypořádání s návrhy a námitkami účastnıkůz 

Kústnímu jednání dne 22.9. 2020 byly zaslány námitky p. 

V tomto znění : 

1) Dovoluji si požádat o doplnění podmínky do vydávaného rozhodnutí povolení stavby S ohledem 

na normativní požadavek hlukové a kročejové neprůzvučnosti mezi domy č.p. 13 a č.p. 14 a to 

dle ČSN 73 0532. Stanovisko hygienické stanice toto neřeší, ale závazné požadavky na tyto 

konstrukce jsou v obou objektech závazně dány ( s ohledem na charakter prostor ). Mezidomovní 

dělící konstrukce musí splňovat požadavky na oddělení prostor pro bydlení (byty) a výukové 

prostory, tedy R'W stěn 57 dB. Prokázání splnění tohoto požadavku bylo do projektové 

dokumentace doplněno a to na základě odhadu sklady mezidomovní konstrukce. Dovoluji si ale 

požádat o zakotvení do podmínky rozhodnutí povolení stavby a to včetně doložení splnění při 

kolaudaci stavby. V rámci stavby může dojít ke změnám v řešení a dispozici, je nutné uzpůsobit 
skladbu reálně zjištěné konstrukci na místě a je také nutné následně prokázat 

, 
že byly podmínky 

dodrženy. Vlastníci sousedních nemovitostí nejsou účastníky provádění stavby ani kolaudace a 

tedy nemají žádnou možnost splnění podmínek zkontrolovat a vynutit. Připomínám, že mimo 

dělících stěn je nutné řešit i prostup hluku přes podlahy, část dělící konstrukce obou staveb je 

totiž společná bez vzduchové dělící mezery. 

2) S ohledem na umístění řešeného domu v kompaktní bytové zástavbě a zvýšené hlukové zátěži 

Z Náměstí B. Hrozného, si dovoluji požádat o doplnění podmínky do vydávaného rozhodnutí 

povolení stavby a to omezení doby provádění stavebních a zemních prací. Zakázání provádění 

těchto prací na dobu 19:00 - 7:00 v pracovní dny a sobotu, neděle a státní svátky celých 24 h. 

Stanovisko hygienické stanice toto neřeší, ač by mělo, protože jsou dány závazné podmínky pro 

limity hluku, vibrací a prašnosti při provádění staveb. Jak bylo výše uvedeno, s ohledem na 

místní podmínky je v podstatě nemožné udržet hladinu hluku a vibrací na vyhláškovém limitu (i 

přes den)a je tedy nutné možnost provádění těchto prací omezit alespoň časově. Dodržení limitů 

v noční době je technicky a fyzikálně za daných podmínek nemožné, v tuto dobu musí být práce 

bezpodmínečně vyloučeny. Provedení dodatečných protihlukových opatření není s ohledem na 

místní podmínky a uvažovaný záměr reálné. I samotné dělící konstnıkce neposkytují dostatečnou 

ochranu proti hlukům Z výstavby, které překračují i 100 dB. Podobné to je u vibrací. Nejedná se
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také jen o samostatné práce, ale také o pohyby stavební techniky zadním dvorem a další 

související činnosti, které taktéž generují nadlimitní hlukovou zátěž a to zejména V noční době. 

Klidová zóna do Náměstí B. Hrozného je vyloučena, Zde je vysoký hluk Z dopravy a nebytového 

provozu v domě čp. 16, který je v provozu od brzkých ranních hodin do noci. Je tedy nutné 

chránit alespoň po nějakou donu dvorní trakt, který ale bude sloužit jako zařízení staveniště 

záměru a přístupová cesta k němu. 
V/ /V 

Vyporadání Stavebnflıo uradu S námitkami p. : 

Stavební úřad považuje námitky p za oprávněné a proto jim vyhověl a zezávaznil jejich 

plnění v podmínkách společného povolení a to takto : podmínka č. 10 společného povolení zezávaznila 

požadavek námitky č. 1) týkající normativnflio požadavku hlukové a kročejové neprůzvučnosti mezi 

domy č.p. 13 a č.p. 14 . Podmínka č. 9 společného povolení zezávaznila požadavek námitky č. 2) 

týkající se omezení doby provádění zemních a stavebních prací. 

/ z 

Tímto považuej stavební uřad námitky za vyřešené. 

Vypořádání s vyj ádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyj ádřili. 

I/V 
Poučenı ucastníkůz 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboní územnflio plánování a 

stavebnflıo řádu Kraj ského 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 vedlej ší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení 

společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, 

vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému 

kumístění nebo povolení vedlejší stavby V souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o 

soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním 

záměru. 

Při provádění stavby je stavebník povinen 

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, 

který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo 

osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně 

stavebnímu úřadu, 

- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a 

ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé 

stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny 

doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie, 

- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit 

provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit, 
/v v v -/ v~ 

- ohlásit stavebnímu uradu neprodleně po jejich zjistení závady na stavbě, které ohrožují zívoty a 

zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, 

- oznámit stavebnímu úřadu předem zaháj ení zkušebního provozu.
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Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, 
dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 

[otisk úředního razítka] 

Jana Dulová 

referent odboru výstavby a životního prostředí 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., O správních poplatcích se nevyměřuje. 

Obdrží: 

účastníci (doručenky) 

Město Lysá nad Labem, IDDS: 5adasau 

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

AGORA - architektonický a stavební atelier, spol. S r.o., IDDS: 55zy7gb 
sídlo: U Soudu č.p. 536/6a, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec 1 

dotčené orgány 

Městský úřad Lysá nad Labem, odbor výstavby a životnıho prostředí, IDDS: Sadasau 

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 

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: qujhpz4 

sídlo: Tyršova č.p. 1811, 288 02 Nymburk 2 

Kraj. hyg. stan. Střed. kr. se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e 

sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, Nové Město, 120 00 Praha 2 

ostatní 

Národní památkový ústav, IDDS: 2cy8h6t 

sídlo: Valdštejnské náměstí č.p. 162/3, Praha 1-Malá Strana, 118 OO Praha 011 

Krajské konzultační středisko Středočeského kraje N I P I ČR, o.s., IDDS: 5ec62h6 

místo podnikání: Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01 Jihlava 1 

ČEZ Distribuce, a. S., IDDS: v95uqfy 
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyj S6 

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov 

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

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, středních Čech, IDDS: 

eaig3gd 

sídlo: Nad olšinami č.p. 448/3, 100 00 Praha 10-Strašnice 

LYSÁ FREE, zs., IDDSz ø3ırqjó 
místo podnikání: Dvořákova č.p. 1184/16, 289 22 Lysá nad Labem 


