
Městský úřad Lysá nad Labem
Odbor dopravy

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Spis. zn.: OD/50067/2022/Uht V Lysé nad Labem: 29.09.2022
Č.j.: MULNL-OD/85238/2022/Uht
Vyřizuje:
E-mail:

Tomáš Uherka, Tel: 325510208
tomas.uherka@mestolysa.cz

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

Obec Semice, IČO 00239747, Semice 280, 289 17 Semice

(dále jen "žadatel") podal dne 16.06.2022 žádost o vydání společného povolení na stavbu:

Rekonstrukce komunikací a chodníků v lokalitě "Na Břehách" v obci Semice

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 501/4, 503/1, 503/2, 503/20, 503/33, 512/4, 513/1, 513/7, 513/8,
513/9, 513/10, 513/11, 513/12, 513/13, 513/14, 513/15, 513/16, 514/1, 514/2, 515/1, 515/6, 515/10,
515/20, 515/27, 529/4, 529/5, 533/1, 554/3, 575/19, 600, 607, 620, 647/3, 647/4, 647/5, 673/2, 688 v
katastrálním území Semice nad Labem. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení
(dále jen "společné řízení").

Stavba obsahuje:

 jedná se o rekonstrukci komunikací v celkové délce cca. 1,5 km

 SO 102 rekonstrukce místní komunikace kategorie MO2-/5,0/30 a MO2p-/7,0/30

 celková délka trasy je 897,46 m

 jízdní pruh 4,5 m, pruh pro chodce 2,0 m a parkovací pruh 2,0 m

 součástí je i vybudování nových chodníků a obnova parkovacích stání

 povrch komunikace asfaltový beton, parkovací stání a pruh pro chodce zámková dlažba

 voda z komunikace je odvedena pomocí uličních vpustí

 SO 121 rekonstrukce místní komunikace v km 0,651 572 (MO1-/4,5/30)

 délka komunikace je 126,82 m

 konstrukce komunikace bude ze zámkové dlažby 80 mm

 základní příčný sklon je 2,5 % do středu komunikace

 SO 122 rekonstrukce místní komunikace v km 0,726 774 (MO1-/4,5/30)

 délka komunikace je 153,81 m

 konstrukce komunikace bude ze zámkové dlažby 80 mm

 nejsou zde rozlišeny plochy pro pohyb vozidel a pěších, stejně tak odstavné a parkovací plochy

 základní příčný sklon je 2,5 % do středu komunikace

 SO 123 rekonstrukce místní komunikace v km 0,767 125 (MO1-/4,5/30, MO2-/7,15/30, MO2-
/5,25/30)

 celková délka komunikací je 229,50

 nejsou zde rozlišeny plochy pro pohyb vozidel a pěších, stejně tak odstavné a parkovací plochy

 povrch je navržen ze zámkové dlažby 80 mm, který bude v některých úsecích doplněn o postranní
zelený pás a zvýšený chodník, plocha pro pěší ze zámkové dlažby 60 mm

 základní příčný sklon začátku úseku je 2,50 % do středu, dále pak 2,50 % střechovitý
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 SO 124 rekonstrukce místní komunikace v km 0,100 291 (MO1-/4,5/30)

 celková délka je 20,34 m, část místní komunikace, která bude plnit dopravní obsluhu v nově vzniklé
lokalitě

 komunikace je navržena jako zpevněná a doplněna o chodníky pro pěší po obou stranách komunikace

 skladba vozovky bude asfaltový beton, chodníky ze zámkové dlažby 60 mm

 základní příčný sklon je 2,50 % ke kraji komunikace

 SO 125 úprava stávající komunikace v km 0,399 048 (MO1-/5,0/30)

 celková délka je 76,51 m

 v rámci celkové rekonstrukce bude navržen zpevněný kryt vozovky, včetně nového chodníku po levé
straně komunikace

 skladba vozovky bude asfaltový beton, plochy pro pěší budou ze zámkové dlažby 60 mm

 základní příčný sklon je 2,50 % ke kraji komunikace

 SO 150 přeložka polní cesty

 dojde k částečnému zasypání stávající účelové komunikace

 celková délka trasy je 25,0 m, komunikace je navržena jako nezpevněná

 skladba vozovky vibrovaný štěrk

 základní příčný sklon je 2,50 % ke kraji komunikace

 SO 301 dešťová kanalizace

 stoka A kanalizační šachty 16 ks v délce 399,8 m

 stoka A1 kanalizační šachty 7 ks v délce 207,0 m, uliční vpusti 17 ks

 stoka B kanalizační šachty 5 ks

 stoka C kanalizační šachty 6 ks

 stoka C1 kanalizační šachty 2 ks v délce 20,3 m

 stoka D kanalizační šachty 10 ks v délce 96,4 m

 stoka E kanalizační šachty 3 ks v délce 38,6 m

 stoka F kanalizační šachty 6 ks v délce 83,6 m

 SO 400 veřejné osvětlení

 výměna stožárů výšky 6 m se svítidly LED 29W v ulici Na Břehách

 v bočních uličkách budou osazeny nové stožáry výšky 5 m se svítidly LED

 stožáry budou osazeny tak, aby jejich hrana byla 0,5 m od vnitřního kraje chodníku

 SO 801 vegetační úpravy

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 zákona o

pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje

zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona, ve kterém podle § 94m odst. 3 stavebního

zákona upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení

své námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

Speciální stavební úřad podle § 36 odst. 3 správního řádu dále stanovuje, že ve lhůtě do 5 dnů po

skončení uvedené lhůty, se mohou dotčené orgány a účastníci řízení vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor dopravy Městského úřadu v Lysé nad

Labem, úřední dny Po a St od 7,00 do 12,00 hod. a od 12,30 do 18,00 hod).
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Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 501/6, 503/32, 512/6, 513/6, 513/17, 513/18, 515/21, 515/35, 517, 519, 521, 532, 535, 536/1,
536/2, 538/3, 541, 544, 547, 548, 552, 553, 554/1, 557, 559/1, 562, 563/1, 566, 568, 573/2, 575/2,
590/2, 597/1, 597/2, 601, 603, 604, 605, 608, 609, 610, 611, 613/1, 613/2, 614, 615/1, 615/2, 616,
617, 618, 619/1, 619/2, 621, 622, 624, 626/1, 628, 630, 631, 633, 634, 635, 640, 648, 649, 650,
651/1, 651/2, 651/4, 652, 653, 655, 657, 658, 659, 660, 661, 662/2, 663, 664, 665, 666, 667, 668,
669, 670, 671, 672, 673/1, 676, 677/1, 677/2, 678/1, 678/2, 680, 681, 687, 693, 695/3, 696/1, 696/2,
698, 699, 703, 783/1, 783/2, 786, 787, 789/1, 789/2, 790, 791, 792 v katastrálním území Semice nad
Labem

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Semice č.p. 131, č.p. 130, č.p. 106, č.p. 126, č.p. 127, č.p. 124, č.p. 125, č.p. 80, č.p. 71, č.p. 56, č.p.
55, č.p. 53, č.p. 329, č.p. 162, č.p. 149, č.p. 112, č.p. 110, č.p. 150, č.p. 107, č.p. 103, č.p. 100, č.p.
372, č.p. 89, č.p. 95, č.p. 85, č.p. 86, č.p. 87, č.p. 94, č.p. 81, č.p. 82, č.p. 83, č.p. 84, č.p. 97, č.p. 93,
č.p. 96, č.p. 104, č.p. 92, č.p. 99, č.p. 234, č.p. 238, č.p. 236, č.p. 361, č.p. 250, č.p. 132, č.p. 120,
č.p. 191, č.p. 115, č.p. 145, č.p. 146, č.p. 135, č.p. 122, č.p. 119, č.p. 113, č.p. 109, č.p. 123, č.p. 114,
č.p. 108, č.p. 102, č.p. 59, č.p. 91, č.p. 13, č.p. 54, č.p. 237, č.p. 208, č.p. 1, č.p. 260, č.p. 206, č.p.
211, č.p. 12 a č.p. 137

Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být

uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem,

o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace podle § 114 odst. 2 stavebního

zákona, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního

zákona, se nepřihlíží.

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka

řízení, a důvody podání námitek. Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů

obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám

žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž

vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na

nich může být společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému

záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno.

Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v

rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního

právního předpisu zabývá. Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky

proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů,

pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo

opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které

překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

[otisk úředního razítka]
Tomáš Uherka

referent odboru dopravy
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup.

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Obec Semice, IDDS: f5xaskm

sídlo: Semice č.p. 280, 289 17 Semice
Ing. Jakub Vlasák, Semice č.p. 356, 289 17 Semice
Mgr. Veronika Vlasáková, Semice č.p. 356, 289 17 Semice
Radek Jandl, Pražská č.p. 100, 289 12 Sadská
Hana Jandlová, Semice č.p. 253, 289 17 Semice
EKOPRODUKT SEMICE, akciová společnost, IDDS: 3eudu4a

sídlo: Semice č.p. 228, 289 17 Semice
Hana Zelenková, Semice č.p. 16, 289 17 Semice
Marek Chroust, Topolová č.p. 909, Mladá, 289 24 Milovice nad Labem 3
Ludmila Kejmarová, Průběžná č.p. 107, Sedlčánky, 250 88 Čelákovice
Jana Bukovská, Přístavní č.p. 735/4, 250 88 Čelákovice
Irena Špitálská, Semice č.p. 21, 289 17 Semice
Lucie Urbánková, Semice č.p. 96, 289 17 Semice
Hana Dušková, Semice č.p. 80, 289 17 Semice
Petr Dušek, Semice č.p. 80, 289 17 Semice
Anna Doubková, U školičky č.p. 2217/4, 190 00 Praha 9-Libeň
Michal Vinduška, Semice č.p. 280, 289 17 Semice
Marie Dušková, Semice č.p. 80, 289 17 Semice
Luděk Serbus, Nedokončená č.p. 316/1, Praha 10-Štěrboholy, 102 00 Praha 102
Drahomíra Serbusová, Nedokončená č.p. 316/1, Praha 10-Štěrboholy, 102 00 Praha 102
Mgr. Blažena Škopková, Mirotická č.p. 953/5, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411
Katarína Mojžišová, Ronešova č.p. 1133/2, Praha 9-Černý Most, 198 00 Praha 98
Ing. Tomáš Půža, Na přesypu č.p. 603/14, Praha 8-Troja, 182 00 Praha 82
Jiří Jareš, Čelakovského č.p. 640/12, 250 88 Čelákovice
Miroslav Chroust, K Borku č.p. 323/14, Litol, 289 22 Lysá nad Labem
Dana Pačesová, Semice č.p. 146, 289 17 Semice
Miroslav Pačes, Semice č.p. 146, 289 17 Semice

dotčené správní úřady
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 výstavby a životního prostředí, orgán územního plánování, IDDS:
5adasau

sídlo: Husovo náměstí č.p. 23/1, 289 22 Lysá nad Labem
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát Nymburk, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Na Baních č.p. 1535, Zbraslav, 156 00 Praha 516
Obec Semice, IDDS: f5xaskm

sídlo: Semice č.p. 280, 289 17 Semice
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ostatní
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33

sídlo: Bobnická č.p. 712/2, 288 21 Nymburk 2
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
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