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V Praze dne: 6. září 2022 

viz rozdělovník 
Spisová značka: SZ 100515/2022/KUSK ÚSŘ/UK 

Č. j.: 111520/2022/KUSK 

Vyřizuje: Urban Karel / 257 280 694, 702 297 502 

 

 
Informace o průběhu odvolacího řízení 

 

Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu (dále jen 

„odvolací správní orgán“), bylo předloženo odvolání Obce Ostrá, IČO 00239585, Ostrá 172, 289 22 Ostrá, 

kterou zastupuje Mgr. David Satke, IČO 06542808, Na příkopě 1047/17, 110 00 Praha, proti rozhodnutí 

Městského úřadu Lysá nad Labem, stavebního úřadu (dále jen „stavební úřad“), ze dne 28. června 2021 sp.zn.  

OVŽP/15844/2021/Šla, kterým byla MONTANO VALTR, s.r.o., IČO 26440202, Semice 329, 289 17 Semice, 

kterého zastupuje STAMAT spol. s r.o., IČO 16577566, Na Hrázi 324/51, 290 01 Poděbrady, povolena stavba: 

Stavební úpravy a přístavba skleníků, na pozemku: parc. č. 849/6, 1263/1, 1263/6 v katastrálním území Ostrá. 

Stavební úřad svým rozhodnutím schválil stavební záměr stavby ve smyslu § 149 odst. 6 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,  v souladu se závazným stanoviskem Městského úřadu Lysá nad 

Labem, Odboru výstavby a životního prostředí, jako orgánu územního plánování, ze dne 19. října 2020 pod č.j. 

MULNL-OVŽP/74129/2020/Roa/KS/20-43. Proti tomuto rozhodnutí dne 13. července 2021 podala Obec Ostrá, 

Ostrá 172, 289 22 Ostrá, kterou zastupuje Mgr. David Satke, IČO 06542808, Na příkopě 1047/17, 110 00 Praha 

odvolání, z jehož obsahu bylo zřejmé, že směřuje proti citovanému závaznému stanovisku. Odvolání bylo 

stavebním úřadem postoupeno Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru územního plánování a stavebního 

řádu, jako odvolacímu správnímu orgánu.  

Na podkladě shora uvedených skutečností proto odvolací správní orgán v souladu s ustanovením § 149 

odst. 7 správního řádu odvolání spolu se stanoviskem, s vyjádřením správního orgánu prvního stupně a 

s vyjádřením účastníků postoupil správnímu orgánu nadřízenému správnímu orgánu příslušnému k vydání 

závazného stanoviska, Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, 

oddělení územního plánování, který požádal o potvrzení nebo změnu předmětného závazného stanoviska. 
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Ten dne 3. listopadu 2021 závazné stanovisko Městského úřadu Lysá nad Labem, Odboru výstavby a 

životního prostředí, jako orgánu územního plánování, ze dne 19. října 2020 pod č.j. MULNL-

OVŽP/74129/2020/Roa/KS/20-43, potvrdil. 

Odvolací správní orgán dne 3. prosince 2021 odvolání zamítl a rozhodnutí stavebního úřadu potvrdil. 

Toto rozhodnutí bylo Krajským soudem v Praze dne 5. srpna 2022 zrušeno a věc byla vrácena k novému řízení 

s tím, že výše uvedené závazné koordinované stanovisko bude nově přezkoumáno. 

Na podkladě shora uvedených skutečností proto odvolací správní orgán v souladu s ustanovením § 149 

odst. 7 správního řádu odvolání spolu se stanoviskem, s vyjádřením správního orgánu prvního stupně a 

s vyjádřením účastníků postoupil správnímu orgánu nadřízenému správnímu orgánu příslušnému k vydání 

závazného stanoviska, Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, 

oddělení územního plánování, který požádal o potvrzení nebo změnu předmětného závazného stanoviska. 

Po dobu vyřizování věci nadřízeným správním orgánem správního orgánu, který je příslušný k vydání 

závazného stanoviska, lhůta pro vydání rozhodnutí neběží. 

 

 

 

Karel Urban 

odborný referent 

 

 

  

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

Vyvěšeno dne:  .....................................  Sejmuto dne:  ....................................... 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.  

 

  

 Dále se doručuje k vyvěšení a s žádostí o sdělení data vyvěšení a sejmutí: 

      Krajský úřad Středočeského kraje.   

 Obecní úřad Ostrá.   

      Městský úřad Lysá nad Labem. 
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Obdrží  

účastníci řízení (dodejky) 

STAMAT spol. s r.o., IDDS: s3usk4m, Na Hrázi č.p. 324/51, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady 1 

Mgr. David Satke, IDDS: 8y3tzw3, Na příkopě č.p. 1047/17, 110 00 Praha 1 - Staré Město 

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec 

Králové 3 

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 

  

účastníci řízení podle ustanovení § 25 odst. 1 správního řádu veřejnou vyhláškou  

potenciální dědicové po zemřelé Ing. Haně Krucké, Přemyslovská č.p. 1660/35, 130 00 Praha 3 - Žižkov  

 

 

ostatní 

MěÚ Lysá nad Labem, stavební úřad, IDDS: 5adasau, Husovo náměstí č.p. 23/1, 289 22 Lysá nad Labem 

Co: spis KÚ 
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