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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 infonnacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 24. 7. 2022 Vaši žádost O
poskytnutí následujících informací:
Vzhledem k obsahu oznámení OVŽP/59465/2022/Dul v kterém Město Lysá nad Labem také žádá
změnu konstrukce obvodového pláště na zděný Z původně sendvicˇového, není zřejmé, jak je nyní
tělocvična hala “, ke které se oznámení OVŽP/59465/2022/Dul vztahuje, postavena. Tedy jestli
,,

je obvodový plášť postaven sendvičově podle původního stavebního povolení, nebo je postaven
zděný se zateplením z minerální izolace S omítkou, a tedy byla budova stavěna v rozporu S
původním stavením povolením a původní dokumentací.
pro přívod vzduchu Systému

J

SOŽ

1

J

J

V místnosti 123 dojde k umístění malé místnosti pro Systém EPS, ERO
konstrukce - obvodový plášť zděný (původně sendvičový) zateplení z minerální izolace
Stresni plášť trapézový plech S izolací S povrchem PVC

-

j-

J

S

omítkou
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Poskytněte k této věci pravdivé informace, jak je v současnosti budova postavena
se zateplením s minerální izolací a omZ'tkou nebo Sendvičová plášť.
1.

2.

Pokud je budova postavena

dle žádosti uvedené v

-

zděný plášť

OVŽP/59465/2022/Dul tedy zděný plášt' se

zateplením S minerální izolaci' a omítkou, poskytněte pravdivé informace, kdo rozhodl o změně
realizace, aniž by tato realizace měla stavební povolení, poskytněte k tomuto rozhodnutí veškeré
dostupné dokumenty např. rozhodnuti' rady města Lysá nad Labem, zastupitelstva města Lysá nad
Labem, rozhodnutí libovolného odboru města Lysá nad Labem, libovolného politika, manažera,
realizátora stavby, stavebního dozoru atd.
3. Pokud rozhodnuti' O tom, že stavba má být realizována v rozporu s původním stavebním
povolením a stavební dokumentací vydal obecný stavební ůřad v Lysé nad Labem nebo krajský
stavební úřad, poskytněte jeho Űejích) rozhodnutí.
4. Pokud byla konstrukce obvodového pláště realizována dle požadavku Z OVŽP/59465/2022/Dul
“
a zároveň byla realizována na základě tzv. veřejnoprávní smlouvy tuto smlouvu poskytněte.
,,

5.

to

Pokud byl obvodový plašt' realizován dle požadavku uvedeném v OVŽP/59465/2022/Dul a bylo
v rozporu S původním stavebním povolením, explicitně Sdělte, že se tak Stalo.

datum vzniku, autora, cenu dokumentace, podle které postupoval realizator Stavby,
pokud konstrukci obvodového pláště realizoval jako Zděnou se Zateplením Z minerální izolace s
omítkou viz. O VZP/5 94 65/2 022/Dul.
6.

Poskytneˇte

K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:
1.

2.

zděný plášť, zateplení Z minerální izolace.
Změna byla schválena na kontrolním dnu, změnu za Město Lysá nad Labem schválila

místostarostka

Romana Fischerová.

Zasláno Rozhodnutí O ěásteěném odmítnutí č. j. MULNL-KÚ/62557-2/2022/Sl.
4. Zasláno Rozhodnutí o ěástečnem odmítnutí č. j. MULNL-KÚ/62557-2/2022/Sl.
5. Obvodovy plášť byl realizován ve smyslu OVŽP/59465/2022/Dul, tedy zděný.
6. Autorem změny stavby je společnost JIKA-CZ, S. r. O., datum vzniku 12/2021.
žádosti zasláno Rozhodnutí o ěástečném odmítnutí č. j. MULNL-KÚ/62557-2/2022/Sl.
3.

Alena Novotná
tajemnice Městského úřadu Lysá nad Labem
ln g.

Ve zbytku

