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Mestsky urad Lysa nad Labem 
Kancelář MěU 

Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem 

spis. zn.z MULNL-KÚ/8 1829/2022/S1 

Naše č.j _: MULNL-KÚ/ 8 1 829-1/2022/ S1 
Vyřizuje: Ing. Alena Novotná 

šebżíñlý Ž12€Í1Ž1lıg)(ř\řdtna@mestolysa CZ 

Datschránka: Sadasau 

Datum: 4.10.2022 

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 19. 9. 2022 Vaši žádost o 

poskytnutí následujících infonnací: 

1. Bylo kzáměru společnosti PMS vydáno závazné stanovisko orgánu územního plánování? Pokud 
ano, poskytněte ho, nebo poskytněte informaci, proč nebylo vydáno. 

2. Bylo k záměru společnosti PMS vydáno stavebním úřadem územní, stavební nebo Společné 
rozhodnutí? Pokud ano, poskytněte ho. 

3. K záměru společnosti PMS uveďte, jaký je v projektové dokumentaci navrhovaný: 

a) počet odstavných stání a jejich umístění na pozemcích, ke kterým objektům jsou přiřazeny, 

b) počet stání v garážích a jejich umı'stění na pozemcích, ke kterým objektům jsou přiřazeny, 

c) počet parkovacích stánı' ajejich umístění na pozemcích, ke kterým objektům jsou přiřazeny. 

4. K záměru společnosti PMS poskytněte celý výpočet dopravy v klidu Z hlediska potřebného počtu 
odstavných stání, parkovacích stání a počtu stání v garážích, včetně všech vstupních hodnot, a to 

v rozsahu podle požadavků § 5 vyhlášky MMR ČR č. 268/09 a kap. 14.1 ČSN 73 6110, a dále 
požadavku kap. D 02.6 Doprava v klidu podle platného Územního plánu Lysá nad Labem. Pozn.: 
mělo by se jednat o povinně vytvářenou informaci ze strany OVŽP MěÚLnL při vydání závazného 
stanoviska nebo územního rozhodnuti' ke stavbě. 

5. Poskytněte datum, ke kterému jsou údaje podle bodu 4. platné. 

6. Poskytněte hodnotu součinitele vlivu stupně automobilizace ka (viz kap. 14.1 ČSN 73 6110) 
použitou pro výpočet odstavných a parkovacích stání k záměru společnosti PMS. Uveďte způsob 

stanovení tohoto součinitele vlivu stupně automobilizace ka a použitých hodnot při jeho stanovení 

(počet osobních automobilů, počet obyvatel ve městě, aj. ). Uveďte odkaz na zdroj, odkud byly 

podklady pro výpočet čerpány a uveďte k jakému datu. 

7. Poskytněte hodnoty součinitele vlivu stupně automobilizace ka a období jejich platnosti, které v 

minulosti (od 1.1.2019) byly platné pro město Lysá nad Labem. Byly tyto hodnoty průběžně 

zveřejňovány? Pokud ano, uveďte kde.



K Vaší Žádosti Vám Sdělujeme následující: 

l. Ano. Závazné stanovisko V příloze. 

2. Ano. Rozhodnutí o stavebním povolení V příloze. 

3. a) Počet a umístění na pozemcích V příloze. 

b) Počet a umístění na pozemcích V příloze. 

c) Počet a umístění na pozemcích V příloze. 

4. Řešení dopravy V klidu V příloze. 

5. K červnu 2021. 
6. Hodnota stupně automobilizace V příloze. 

7. Zasláno Rozhodnutí o částečném odmítnutí č. j. MULNL-KÚ/81829-2/2022/Sl 

Ing. Alena Novotná 

tajemnice Městského úřadu Lysá nad Labem


