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

rv 
Vazený pane  

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

přístupu k infonnacím, ve Znění pozdějších předpisů, obdržel dne 19. 7. 2022 Vaši Žádost o 

poskytnutí následujících informací: 

1 _ Poskytneˇte ,, Žádost o změnu stavby před jejím dokončením ze dne 3. 3. 2021 
“ 
kterou zmiňujete 

Spis. zn.z MULNL-KU/52996..-“2o22/Sı 
v dokumentu 

K Vaší Žádosti Vám Sdčlujcmc následující: 

l.a. Zmčna projektové dokumentace Sc prováděla na základě Schválení Žádosti O zmčnu stavby_ 
přcdjcjím dokončením Zc dnc 3. 3. 2021. 

b. lVl'ıÉto 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 cclý bod 2. Žádosti bylo Zasláno Rozhodnutí o částcčnćm Odmítnutí č.j. MULNL-KÚ/52996- 
2/2022/SI. 

2. Poskytneˇte informaci, kolik bylo osloveno soukromých osob v souvislostí se „Žádost o zmeˇnu 

Stavby před jejı'm dokončením ze dne 3. 3. 2021 
'ˇ 

kterou zmiňujete v dokumentu 

S .z MULNL-KU/5299óflt2022,/Sı 0 . ._ , P“ Zn 
a uveďte co bylo duvodemjejıch oslovenı. 

3. Poskytneˇte informaci, kolik bylo osloveno právnických osob v souvislostí se „Žádost O změnu 

stavby před jejím dokončením ze dne 3. 3. 2021 
“ 

kterou Zmíňujete v dokumentu 

S .z MULNL-KU/S2‹›9‹z«'2022/Sı 0 . ._ , PR Z" 
a uveďte, co bylo duvodemjejıch oslovenı. 

4. Poskytneˇte informaci, v jakém režimu (např. zkušební provoz, ověřovací provoz) je aktuálně 

povolen provoz na kolaudované částí ulice ČSA v Lysé nad Labem. Poskytneˇte k této věcí 

dokument, Z kterého bude zřejmé, kdy a kdo takový konkrétní typ provozu schválil. Doplňují, že 

zatím mám pouze informaci, že rekonstruovaná část ČSA dosud nebyla zkolaudována.



5. Poskytneˇte kompletní přehled překážek (důvodů), pro které nebyla rekorıstruovaná část ulice 

CSA dosud Zkolaudována. 

K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující: 

1. V příloze posíláme Žádost o změnu stavby před jejím dokončením. 
2. Zaslána Výzva k upřesnění č. j. MULNL-KÚ/61090-l/2022/Sl. 

3. zaslána výzva 1< upřesnění č. j. MULNL-KÚ/61090-1/2022/S1. 

4. Aktuálně je povolen provoz V režimu Zkušební provoz, V příloze posíláme Rozhodnutí zkušební 

provoz. 

5. zasláno Røzhødnuri č. j. MULNL-KÚ/61090-Z/2022/S1 

Přílohy: 

- Zádost o změnu stavby před jejím dokončením 
- Rozhodnutí zkušební provoz 

Ing. Alena Novotná 

tajemnice Městského úřadu Lysá nad Labem


