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ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor výstavby a životního prostředí (dále jen "správní orgán"), jako
místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče podle § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o státní památkové péči"), ve správním
řízení podle § 14 odst. 2 a § 44a odst. 3 zákona o státní památkové péči a podle § 9 odst. 4 vyhlášky
č. 66/1988 Sb., přezkoumal žádost o závazné stanovisko, kterou dne 23.2.2022 podalo

Město Lysá nad Labem, IČO 00239402, Husovo náměstí č.p. 23/1, 289 22 Lysá nad Labem,

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči:

Vydává

závazné stanovisko

k záměru

Výměna stávajících poškozených parkových laviček za nové lavičky typové, délky 170 cm,
výšky 80 cm, šířky 55 cm, váhy cca 30 – 35 kg, nosnosti cca 300 kg,

na náměstí Bedřicha Hrozného a v ulici Zámecká, Lysá nad Labem, na pozemcích parc.č. 3454/43, parc.č.
3451/46 a parc.č. 3451/45, k.ú. Lysá nad Labem, nacházející se v Městské památkové zóně Lysá nad
Labem, rejstříkové číslo 2408 ÚSKP, ve kterém vyjadřuje stanovisko, že z hlediska zájmů státní
památkové péče

záměr je přípustný.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Lysá nad Labem, IČO 00239402, Husovo náměstí č.p. 23/1, 289 22 Lysá nad Labem

Odůvodnění:

Dne 23.2.2022 podal žadatel žádost o závazné stanovisko k výše uvedenému záměru. Uvedeným dnem
bylo zahájeno správní řízení podle § 14 odst. 2 a § 44a odst. 3 zákona o státní památkové péči a podle § 9
odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb.

K záměru se písemně vyjádřil zástupce Národního památkového ústavu dne 4.3.2022 do protokolu, č. j.
MULNL-OVŽP/16696/2022/Švl.
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Záměrem vlastníka je výměna stávajících parkových laviček, které jsou v havarijním stavu, za nové
typové. Výměna bude postupná.

Jsou navrženy 3 varianty tvaru laviček, výrobce REKORD CZ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ s.r.o., Ostrava:
Queen, Královská LO, Gdaňsk.

Všechny mají tyto rozměry: délka 170 cm, výška 80 cm, šířka 55 cm, váha cca 30 – 35 kg, nosnost cca
300 kg. Nosnou konstrukci tvoří dvojice bočních rámů (nožky, opěradlo, ručka) z oceli povrchu antracit,
sedák a opěradlo z dřevěných hranolů v červenohnědém (mahagonovém) nátěru. Lavičky je záměrem
znovu připevnit k terénu, budou využity původní betonové patky.

Městská památková zóna Lysá nad Labem byla vyhlášena dne 1. 4. 2003 vyhláškou MK ČR č. 108/2003
Sb. Jelikož jsou lavičky městským mobiliářem a tedy zařízením v plošně chráněném území, je třeba vydat
rozhodnutí orgánu památkové péče.

Záměr není v rozporu se zájmy státní památkové péče. Nově navržené lavičky mají vhodný design,
tvarově je možné je považovat za retro navozující historický charakter i po stránce materiálového řešení.
Jejich počet bude odvozen od počtu stávajících laviček.

Správní orgán rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, které je podle § 44a odst. 3 zákona
o státní památkové péči samostatným rozhodnutím ve správním řízení o vydání závazného stanoviska.
Správní orgán při svém rozhodování vycházel ze všech dostupných podkladů a zjištění a řídil se platnými
právními předpisy.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru památkové péče
Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 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.

[otisk úředního razítka]

Bc. Bianka Šejvlová
referent Odboru výstavby a životního prostředí

památková péče

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Město Lysá nad Labem, Odbor správy majetku, IDDS: 5adasau

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

Na vědomí:
pracoviště NPÚ
NPÚ Praha, ÚOPSČ v Praze, IDDS: 2cy8h6t

sídlo: Sabinova č.p. 5, 130 11 Praha 3
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