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ROZHODNUTÍ 
PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ 

 

Výroková část: 

Odbor dopravy Městského úřadu  v Lysé nad Labem, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 
odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 
odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), 
projednal podle § 123 stavebního zákona žádost o předčasné užívání stavby před jejím úplným 
dokončením, kterou dne 25.08.2021 podal 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001, 
Zborovská 81, 150 00  Praha, 

kterého zastupuje PUDIS a.s., IČO 45272891, Podbabská 1014, 160 00  Praha 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto projednání: 

 

I. Podle § 123 odst. 1 stavebního zákona 

p o v o l u j e   p ř e d č a s n é   u ž í v á n í 
stavby 

"II/272 Lysá nad Labem, komunikace v rozsahu km 0,311 - konec úseku 0,600 km" 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2673/8 (ostatní plocha), 2875/16 (ostatní plocha), 2875/79 
(ostatní plocha), 2875/117 (ostatní plocha), 2876/1 (ostatní plocha), 3584/1 (ostatní plocha), 3584/3 
(ostatní plocha), 3595/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Lysá nad Labem před jejím úplným 
dokončením. 

 

Stavba obsahuje: 

• SO 121 - silnice II/272 - 0,311 km - 0,600 km  

• směrové řízení silnice se nezmění 

• niveleta je bez zásadních změn s ohledem na odvodnění povrchu vozovky a napojení sousedních 
nemovitostí  

• silnice je navržena v kategorii MS2 20/7, 5/50 se šířkou vozovky 6,5 m 

• vozovka je kompletně lemována kamennou obrubou se základním převýšením 0,12 m 

• příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5%, který se mění na jednostranný ve směrových obloucích 
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• konstrukce vozovky je navržena jako netuhá v celkové tl. 0,52 m s obrusnou vrstvou z asfaltového 

betonu 

• odvodnění vozovky je zajištěno příčným a podélným sklonem do uličních vpustí, které jsou 
přípojkami svedeny do nové dešťové kanalizace 

 

II. Stanoví podmínky pro předčasné užívání stavby: 

1. Předčasné užívání se povoluje od 09.10.2021 od 8:00 hod. do vydání kolaudačního souhlasu. 

2. Komunikace bude po celou dobu udržována v takovém stavu, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti 
provozu na pozemních komunikacích. 

3. Bude zajištěn bezpečný přechod chodců přes silnici č. II/272, ul. ČSA, minimálně přechodně 
vyznačeným přechodem pro chodce a dále přechodovými lávkami se zábradlím přes chodníky. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

PUDIS a.s., sídlo: Podbabská č.p. 1014/20, 160 00  Praha 6-Bubeneč 
Metrostav Infrastructure a.s., sídlo: Koželužská č.p. 2246/5, 180 00  Praha 8-Libeň 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 
150 00  Praha 5-Smíchov 

 

Odůvodnění: 

Stavebník požádal o vydání časově omezeného povolení k předčasnému užívání stavby před jejím 
dokončením. Speciální stavební úřad vydal na stavbu stavební povolení pod č.j. MULNL- 
OD/62229/2019/Uh dne 24.10.2019. Speciální stavební úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům 
řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 20.09.2021, 
o jehož výsledku byl sepsán protokol. Protože při posuzování žádosti speciální stavební úřad zjistil, že 
doložené podklady a stanoviska neumožňují řádné posouzení žádosti, byl stavebník dne 20.09.2021 
vyzván k jejímu doplnění. Žádost byla doplněna dne 07.10.2021. Stavebník v žádosti navrhl podmínky 
předčasného užívání stavby. Z předložených dokladů speciální stavební úřad zjistil, že předčasné užívání 
stavby nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby a vzhledem ke sjednaným podmínkám neohrožuje 
bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí a nejsou ohroženy zájmy chráněné 
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 

Stanoviska sdělili: 

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Nymburk, č.j. HSKL-9379-2/2021-NY ze dne 
07.10.2021. 

- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Nymburk, č.j. KRPS-217300-1/ČJ-2021-010806-
OD ze dne 30.09.2021. 

- Městský úřad Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí, č.j. MULNL-
OD/79591/2021/Uht ze dne 23.09.2021. 

- Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy, č.j. MULNL-OD/71602/2021 ze dne 02.09.2021. 

- Městský úřad Lysá nad Labem, odbor správy majetku, č.j. MULNL-SM/71600/2021 ze dne 
07.09.2021. 

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 
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Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

PUDIS a.s., sídlo: Podbabská č.p. 1014/20, 160 00  Praha 6-Bubeneč 
Metrostav Infrastructure a.s., sídlo: Koželužská č.p. 2246/5, 180 00  Praha 8-Libeň 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 
150 00  Praha 5-Smíchov 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát Nymburk, sídlo: Na Baních č.p. 
1535, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy, sídlo: Husovo náměstí č.p. 23/1, 289 22  Lysá nad Labem 
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor správy majetku, sídlo: Husovo náměstí č.p. 23/1, 289 22  Lysá nad 
Labem 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Územní odbor Nymburk, sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 
272 01  Kladno 1 
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí, sídlo: Husovo náměstí č.p. 23/1, 
289 22  Lysá nad Labem 
 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského 
úřadu Středočeského kraje 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 vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Stavba nesmí být předčasně užívána, dokud 
toto rozhodnutí nenabude právní moci. 
 
 
 

[otisk úředního razítka] 
Tomáš Uherka 

referent  odboru dopravy 
  
 
 
 
Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se 
nevyměřuje. 
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Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
PUDIS a.s., IDDS: hd4fwa5 
 sídlo: Podbabská č.p. 1014/20, 160 00  Praha 6-Bubeneč 
Metrostav Infrastructure a.s., IDDS: 5bs9sca 
 sídlo: Koželužská č.p. 2246/5, 180 00  Praha 8-Libeň 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
 sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00  Praha 5-Smíchov 
  
dotčené správní úřady 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát Nymburk, IDDS: 2dtai5u 
 sídlo: Na Baních č.p. 1535, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy, IDDS: 5adasau 
 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, Územní odbor Nymburk, IDDS: dz4aa73 
 sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01  Kladno 1 
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí, IDDS: 5adasau 
 sídlo: Husovo náměstí č.p. 23/1, 289 22  Lysá nad Labem 
 
 
Vypraveno dne: 08.10.2021 
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