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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 24. 6. 2022 Vaši žádost O 

poskytnutí následujících infonnací: 

1. Žádám o poskytnutí dokumentů a informací k této věci.“ 

a. Na základě, jaké žádosti se prováděla změna projektové dokumentace před dokončením 

v oblasti před firmou Bendex a Sport Bazar viz. obrázek níže. 

b. Jak je mı'sto nyní definováno, tedy zdali odpovídá autobusové zastávce. Poskytněte 

dokument schválení místa Dopravním inspektorátem. 

c. Poskytněte seznam účastníků řízení, kteří změnu odsouhlasili. 

d. Poskytněte seznam účastníků řízení, kteří se původně k místu vyjadřovali a odsouhlasili 

původní verzi projektové dokumentace, řešení místa jako parkovací stání tak, jak jsou 

navržena a realizována i v jinych částech rekonstruované ČSA. 

Krajský uřad mi v témže dokumentu sdělil, že ČSA není zkolaudována, resp. k 20. 6. 2022 nebyla 

Zkolaudována. 

2. Žádám tedy ke kolaudaci k ČSA následující informace a dokumenty.“ a. Vjakém stavu se nachází 

kolaudační řízení, schváleno, neschváleno, námitky, které jsou překážkou ke kolaudaci, protokoly 

Z místního šetření. 

b. Seznam místních šetření, která proběhla v procesu kolaudace a vlastni' záznamy Z 

místních šetření, která Zdůvodňují proč kolaudace nebyla ani k 20. 6.2022 dokončena. 

c. Zdůvodnění, proč rekonstruovaná část ČSA není (nebyla) označena jako stavba, když 

olaudace stavby do 20. 6.2022 nebyla dokončena. Stavba pro motoristy i obyvatele Lysé 

nad Labem vytváří nepravdivý dojem, že je Zkolaudována. 

d. Pokud je stavba zkolaudována, poskytněte dokument kolaudačního rozhodnutí. Pokud 

stavba dosud není Zkolaudována, uveďte důvody, proč není Zkolaudována.



K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující: 

l.a. Změna projektové dokumentace se prováděla na základě Schválení Žádosti o změnu stavby 

před jejím dokončením ze dne 3. 3. 2021. 

b. Místo je vedeno jako „autobusová zastávka“, schváleno Krajským ředitelstvím Policie 

Středočeského kraje v Nymburce ze dne. 9. 4. 2021. 

c. Zasláno Rozhodnutí o částečném odmítnutí č. j. MULNL-KÚ/52996-2/2022/Sl. 

d. Zasláno Rozhodnutí o částečném odmítnutí č. j. MULNL-KÚ/52996-2/2022/Sl. 

2. Na celý bod 2. žádosti bylo zasláno Rozhodnutí o částečném odmítnutí č. j. MULNL-KÚ/ 52996- 
2/2022/ Sl. 

Příloha: 

- Změna stavby před dokončením - Stanovisko DI PCR Nymburk 

Ing. Alena Novotná 

tajemnice Městského úřadu Lysá nad Labem


