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Městský úřad Lysá nad Labem 
Kancelář MeˇU 

Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem 

spis. zn.z MULNL-KÚ/67197/2022/si 

Naše č.j _: MULNL-KÚ/67197-1/2022/Sl 

Vyřizuje: Ing. Alena Novotná 

Telefon: 325510221 

E-mai1` alena novotna@mestolysa cz 

Datschránka: Sadasau 

Datum: 22.8.2022 

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 kinformacím, ve Znění pozdějších předpisů, obdržel dne 6. 8. 2022 Vaši žádost o 

poskytnutí následujících informací: 

I. Stavebního povolenı' k ,,Rekonstrukci historické části radnice v Lysé nad Labem 
“ 

(dále jen 

,, rekonstrukce “), kdy dokumentace k rekonstrukci je k dispozici zde - https.ˇ//www.e- 

zakazky. czćvrofil-zadavatele/e398a2a0-bebc-4bab-9230-2db9b53eb9Id/zakázka/P2I V00000003 

2. Všechna vyjádření Národního památkového ústavu k rekonstrukci včetně e-mailové komunikace 

zmíněné v příloze. 

3. Kolaudačni rozhodnutı', pokud již existuje. 

4. Pokud je stavba realizována v rozporu S vyjádřením Národního památkového ústavu (dále 

,,NPÚ“), žádám O dokument, který tento rozpor řeší a tedy umožňuje, aby stavby proběhla v 

rozporu s vyjádření NPÚ viz. příloha. 
5. Poskytneˇte závazné stanovisko, které je zmíneˇno v příloze, tedy závazné stanovisko OVŽP Lysá 

_ . , „ v _ 
“' 

0 L „ - 

nad Labem k rekonstrukci viz. take nıze Z dokumentu Ť' 

Metodické podklady, literatura a ikonografie: 

Péče O Střechy historických staveb, NPÚ, Praha 2003 

Dovolujeme si Vás požádat O Zaslání závazného Stanoviska ihned po jeho vydání, a to Z důvodu 

nezbytné Znalosti jeho výroku pro další Sledování akce v souladu se zákonem o Státní památkové péči. 

Ing. Jan Žižka 

ředitel



3. Odbor výstavby a životního prostředí: 

Z hledislçfl památkové péče: 

Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu Lysá nad Labem jako příslušný orgán Státní 

památkové péče podle § 29 odst. 2 písm. b) a d) Zákona Č. 20/1987 Sb.. v platném znění sděluje. že 

k záměru vydá Samostatné Závazné Stanovisko. 

6. Pokud neexistuje dokument Z bodu 4, žádám o explicitní vyjádření, že stavba je postavena v 

rozporu S vyjádřením Národního památkového ústavu a pokud je postavena i v rozporu se 

závazným stanoviskem OVŽP Lysá nad Labem (viz. příloha a bod 5), žádám O explicitní vyjádření, 
že je stavba postavena v rozporu se závazným stanoviskem OVŽP Lysá nad Labem. 

K Vaší Žádosti Vám Sdělujeme následující: 

1. Rozhodnutí o Schválení Stavebního záměru V příloze. 

2. Zasláno Sdělení O Odložení č. j. MULNL-KÚ/67197-2/2022/Sl. 

3. Kolaudační rozhodnutí V příloze. 

4. Stavba není V rozporu S vyjádřením NPÚ. 

5. Závazné Stanovisko v příloze. 

6. Stavba není postavena V rozporu se závazným stanoviskem OVŽP. 

Příloha: 

- Rozhodnutí O Schválení Stavebního záměru 

- Kolaudační rozhodnutí 

- Závazné Stanovisko 

Ing. Alena Novotná 

taj emnice Městského úřadu Lysá nad Labem


