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ROZHODNUTÍ

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle
§ 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 122a
stavebního zákona žádost o vydání kolaudačního souhlasu, kterou dne 17.6.2022 podal stavebník

Město Lysá nad Labem, IČO 00239402, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem,
kterého zastupuje Auböck s.r.o., IČO 26089785, Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

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

I. Podle § 122a odst. 4 stavebního zákona a § 18i odst. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu vydává

k o l a u d a č n í r o z h o d n u t í
na stavbu

Rekonstrukce historické části radnice

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 37/1 v katastrálním území Lysá nad Labem.

Stavba obsahuje:

- vestavba víceúčelového sálu se zázemím do podkroví historické radnice

- kapacita víceúčelového sálu dle schválené PBŘ 3/2020 a změny PBŘ 4/2022

- přístavba výtahové šachty k fasádě spojovacího krčku

- úprava ploché střechy spojovacího krčku na komunikační část se zastřešenou pergolou a na část
vegetační - pobytovou

- venkovní úpravy přilehlé části dvora

II. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

1. Venkovní sadové úpravy u výtahu a sadové úpravy na terase budou dokončeny do 31.10. 2022.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem
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Odůvodnění:

Dne 17.6.2022 podal stavebník žádost o vydání kolaudačního souhlasu na výše uvedenou stavbu.
Stavební úřad rozhodl po provedené závěrečné kontrolní prohlídce stavby dne 30.6. 2022 a na základě
písemné stanoviska odborné zahradnické firmy Bc. David Kolářský zahradnictví, údržba a zakládání
zeleně ze dne 19.7. 2022 o provedení kolaudačního řízení. V letních měsících nelze provést venkovní
sadové úpravy a sadové úpravy na terase z důvodů horka, sucha, extrémního slunečního záření, bez
intenzivních závlah několikrát denně je nemožné kvalitní zapěstování. Žádost o kolaudační souhlas se
považuje za žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí.

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení a dotčenými orgány a zjistil, že stavba splňuje podmínky podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a
jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho
provedení a zvláštními předpisy.

Při provádění stavby došlo ke změnám oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení. Tyto
změny byly zakresleny v projektové dokumentaci, která byla předložena při kolaudačním řízení. .

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby.

Stanoviska sdělili:

Písemně do protokolu souhlas při ústním jednání dne 30.6. 2022:

MěÚ Lysá nad Labem OVŽP z hlediska nakládání s odpady

MěÚ Lysá nad Labem OVŽP z hlediska památkové péče

KHS Nymburk závazné stanovisko ze dne 12.7. 2022 pod čj: MULNL-OVŽP/58568/2022/Dul

HZS Nymburk závazné stanovisko ze dne 21.7. 2022 pod čj: HSKL-6091-2/2022-Ny

NIPI písemný souhlas ze dne 27.6. 2022 pod zn: 118220062

MěÚ Lysá nad Labem odbor SMM písemný souhlas ze dne 17.6. 2022 pod čj: MULNL-
SM/50278/2022/Kop

Bc. David Kolářský zahradnictví, údržba a zakládání zeleně písemné stanovisko ze dne 19.7. 2022

Stavokomplet spol.s.r.o. ze dne 14.7. 2022

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných
zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a
tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a
stavebního řádu 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.

Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci.

[otisk úředního razítka]
Jana Dulová



Č.j. MULNL-OVŽP/61786/2022/Dul str. 3

referent odboru výstavby a životního prostředí

Poplatek:

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

Obdrží:

Auböck s.r.o., IDDS: 2x9n6mw
sídlo: Poříčí č.p. 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
zastoupení pro: Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Kraj. hyg. stan. Střed. kr. se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e
sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, Nové Město, 120 00 Praha 2

Hasičský záchranný sbor Stř. 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

Městský úřad Lysá nad Labem, odbor správy majetku, IDDS: 5adasau
sídlo: Husovo náměstí č.p. 23/1, 289 22 Lysá nad Labem

Krajské konzultační středisko Středočeského kraje N I P I ČR, o.s., IDDS: 5ec62h6
místo podnikání: Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01 Jihlava 1

Národní památkový ústav, IDDS: 2cy8h6t
sídlo: Valdštejnské náměstí č.p. 162/3, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011

STAVOKOMPLET spol.s r.o., IDDS: n834kd3
sídlo: Královická č.p. 251, Zápy, 250 01 Brandýs n.Labem-St.Bol.1
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