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ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ 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 územním řízení posoudil podle § 84 až 90
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o
umístění stavby"), kterou dne 3.10.2022 podala

LysaFree, z. s., IČO 26669102, Ke Kovoně 2114, 289 22 Lysá nad Labem

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Rozšíření optické přístupové sítě Stará Lysá

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 122/3 (orná půda), parc. č. 122/51 (ostatní plocha), parc. č. 122/70
(ostatní plocha), parc. č. 140/40 (ostatní plocha), parc. č. 530/2 (ostatní plocha), parc. č. 885/5 (ostatní
plocha), parc. č. 911/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Stará Lysá.

Druh a účel umisťované stavby:

- jedná se o podzemní vedení sítě elektronických komunikací tvořené ochrannými HDPE trubkami pro
optické kabely a případně metalickými napájecími kabely

- nová trasa je umístěna převážně do prostoru chodníků a pásů zeleně

- navrhované PVSEK umožní přenos dat v rámci činnosti spolku LysaFree

- předpokládaná délka trasy je 2890 m

- uvedená délka trasy zahrnuje kopanou kabelovou rýhu v chodníku s předpokládaným profilem
(ŠxH) 0,35 x 0,5 m, ve volném terénu 0,35 x 0,7 m, v komunikaci buď rýhu o profilu 0,5 x 1,4 m
nebo podvrt pod silnicí, podvrt pod upravenými vjezdy a podvrt v trase kořenových systému stromů

- přechod komunikací, vjezdů a kořenových systémů stromů bude prioritně řešen bezvýkopovou
metodou

- vedení bude kladeno do kabelového lože z kopaného písku nebo prosáté zeminy případně do
chráničky s krytím podle doporučených norem
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- vedení bude uloženo v chodníku s minimálním krytím 0,4 m, ve volném terénu 0,6 m, při přechodu
komunikace s krytím chráničky pod vozovkou a při podélném uložení v zeleném pásu silničního
pozemku min. 1,2 m

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna a provedena v souladu s grafickou částí projektové dokumentace, kterou
vypracoval Josef Brejl – Autorizovaný technik pro technologická zař. staveb, ČKAIT - 0008931 a
obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního
pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.

2. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Lesy České republiky, s.p. ze dne 9.11.2022
č.j. LCR177/004524/2022 – z hlediska subjektu s právem hospodařit k lesním pozemkům ostatní
plochy p.č. 116/1 a 116/2 v k.ú. Stará Lysá nemáme námitek proti realizaci shora uvedené stavby ve
vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- Stavbou nedojde k dotčení či poškození lesních pozemků a stávajících lesních porostů
v sousedství plánované stavby nebo k omezení přístupu a hospodaření v porostech.

- Výkopové práce při hranici shora uvedených lesních pozemků budou prováděny co
nejšetrněji s ohledem na ochranu PUPFL, nedojde k dotčení či poškození okrajových stromů
v nadzemní či kořenové části.

- Stavební práce, doprava stavebních materiálů, inženýrské sítě ani přístupy ke stavbě nebudou
řešeny přes lesní pozemky.

- Vjezd a parkování stavební mechanizace na lesních pozemcích nepovolujeme.

- Lesní pozemky nebudou sloužit ke skládce zeminy, stavebního materiálu, odpadu nebo jako
ploch pro umístění provizorních staveb.

- Veškeré vzniklé škody na sousedních lesních pozemcích či porostech, ke kterým by mohlo
realizací stavby dojít, hradí stavebník v plné výši.

Závěrem upozorňujeme na ustanovení § 22, odst. 1, zákona č. 289/95 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, který ukládá vlastníkovi stavby povinnosti na zabezpečení staveb a zařízení proti škodám
způsobeným přírodními vlivy PUPFL.

3. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Ústavu archeologické památkové péče středních
Čech ze dne 11.11.2022 značka 5422/2022 – veškeré zemní zásahy ve výše uvedeném prostoru je
nutné posuzovat jako zásahy v území s archeologickými nálezy. Z hlediska archeologické památkové
péče nemáme žádné námitky, které by znemožnily provedení stavebních akcí a terénních úprav
v zamyšleném rozsahu. Samozřejmou podmínkou realizace stavby je respektování příslušných
paragrafů památkového zákona. Doporučujeme:

- Sdělení předpokládaného termínu realizace stavby (lze e-mailem na adresu
oznameni@uappsc.cz)

- Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, zhruba tři týdny před jejich realizací
(prostřednictvím formuláře Oznámení o zahájení zemních prací na www.uappsc.cz ).

- Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní
výzkum provedený odbornou organizací. (Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené
s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně
dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě,
kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury).
Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj
v dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací.

- Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude ukončením akce z hlediska archeologické
památkové péče.

Upozorňujeme investora, že v projektové přípravě a harmonogramu stavby a tím také v rozpočtu je
potřebné věnovat pozornost této problematice, vynahradit dostatek času a financí na provedené
vynuceného výzkumu.

mailto:oznameni@uappsc.cz
http://www.uappsc.cz
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4. Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Lysá nad Labem, odbor
výstavby a životního prostředí ze dne 7.12.2022 č.j. MULNL-OVŽP/107018/2022/Ště – souhlas se
vydává za těchto podmínek:

- Používané stroje a mechanizmy budou při realizaci stavby technickými a provozními opatřeními
zajištěny tak, aby bylo vyloučeno znečištění podzemní a povrchové vody a terénu ropnými a
jinými závadnými látkami.

- Realizace a užívání stavby musí být prováděny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku
závadných látek do půdy nebo jejich smísení s podzemními, povrchovými, odpadními či
srážkovými vodami.

- Pracovníci budou poučeni o tom, že pracují v ochranném pásmu vodního zdroje, kde je nutno
věnovat zvýšenou pozornost ochraně povrchových a podzemních vod. O poučení bude proveden
záznam do stavebního deníku.

- Stavba bude vybavena souprava pro asanaci případného úniku závadných látek. Jakékoliv
znečištění bude okamžitě sanováno.

5. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Městského úřadu Lysá nad Labem, Odbor výstavby a
životního prostředí, Odbor dopravy ze dne 10.1.2023 č.j. MULNL-OD/108365/2022/Juh – Městský
úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy souhlasí s předloženou akcí, za splnění podmínek:

- Jestliže se bude jednat o místní komunikaci, zhotovitel požádá v souladu s § 77 odst. 1 písm. c)
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
minimálně 4 týdny před zahájením stavebních prací odbor dopravy o stanovení přechodné úpravy
provozu z důvodu umístění provizorního dopravního značení na pozemních komunikacích,
jelikož vlivem realizace stavby dojde k omezení silničního provozu.

Žádost bude obsahovat:

- Důvod přechodné úpravy provozu

- Termín přechodné úpravy provozu

- Osobu zodpovědnou za dodržení podmínek stanovení přechodné úpravy provozu + telefonický
kontakt

- Plán dopravního značení zpracovaný v souladu s TP 66 – zásady pro označování pracovních míst
na pozemních komunikacích

- Souhlas vlastníka místní komunikace

- Stanovisko Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, dopravního inspektorátu Nymburk

6. Budou splněny podmínky uvedené v koordinovaném stanovisku Městského úřadu Lysá nad Labem,
Odbor výstavby a životního prostředí ze dne 26.9.2022 č.j. MULNL-OVŽP/84302/2022/Ji:

- Ochrana přírody a krajiny – při zásahu do dřevin rostoucích mimo les je třeba zajistit jejich
ochranu dle ČSN 83 9061- ochrana stromů, porostu a vegetačních ploch při stavebních pracích.
Při výkopových pracích není přípustné poškození větších kořenů a odstraňování kořenů
o průměru ≥ 2 cm.

- Ochrana ovzduší – v průběhu předmětné stavby musí být zajištěna technická a organizační
opatření, která povedou k minimalizaci prašnosti při prováděné činnosti (např. očištění aut před
výjezdem na veřejnou komunikaci, čistění komunikací, zakrytování sypkých stavebních
materiálů a zkrápění prašných povrchů na staveništi zejména za suchého a větrného období).

- Odpadové hospodářství – při provádění výše uvedeného záměru musí být dodržován zákon
o odpadech č. 541/2020 Sb., a jeho prováděcí předpisy, zejména pak § 13, který stanovuje obecné
povinnosti při nakládání s odpady, a § 15, jímž jsou stanoveny povinnosti původce odpadu.

- Odpady vzniklé v rámci tohoto záměru musí být přednostně využity v souladu s citovaným
zákonem o odpadech (např. výkopová zemina).

- Pouze odpady dále prokazatelně nevyužitelné mohou být odstraněny např. uložením na
povolenou skládku odpadů.

- Původce odpadu (zpravidla ten, jehož činností odpad vznikl, pokud není smluvně upraveno)
je povinen mít dle § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, před vznikem stavebních
a demoličních odpadů zajištěnou písemnou smlouvu s osobou, která je oprávněna tyto
odpady přijmout.

- Pozemky dotčené stavbou budou zbaveny veškerých odpadů a řádně upraveny.
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- Příslušné doklady potvrzující předání odpadů k dalšímu využití, případně odstranění odpadů,
tj. doklad firmy oprávněné k nakládání s odpady (např. kopie vážního lístku nebo faktury
s uvedením druhu a množství odpadu) musí být uschovány a předloženy Městskému úřadu
Lysá nad Labem, Odboru výstavby a životního prostředí po dokončení záměru. Faktura za
odvoz odpadu nebude bráno jako dostačující doklad. Nebudou přijímány doklady, které byly
vystaveny neoprávněnými subjekty, nebo z nich nebude patrné, jak bylo s odpady naloženo.

- Ochrana lesa – při realizaci záměru je třeba dbát základních povinností k ochraně pozemků,
určených k plnění funkcí lesa, uvedených v § 13 lesního zákona

- Orgán státní správy lesa bude informován alespoň týden před zahájením prací.

7. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. ze
dne 16.9.2022 značka 3000/2022 – VaK Nymburk souhlasí za splnění níže uvedených podmínek:

- V uvedeném území dojde k souběhu a křížení s vodovodní a kanalizační sítí ve správě a majetku
VaK Nymburk a.s.

- Termín zahájení stavebních prací musí být písemně oznámen středisku Milovice (tel. 602/621406
p. Petr Novotný, vak-milovice@c-mail.cz).

- Před zahájením stavby požádá zhotovitel díla o vytýčení stávajících vedení (tel. 325/513243,
602/422449 p. Aleš Svoboda).

- Při realizaci stavby musí být zajištěno, aby nedocházelo k přejezdům těžké mechanizace přes
podzemní zařízení ve správě naší a.s.

- Dále požadujeme dodržení ochranného pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb.
a podmínek ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení).

- Veškeré povrchové znaky vodovodní a kanalizační sítě požadujeme umístit do nivelety
upravovaných ploch.

8. Budou splněny podmínky uvedené ve stanoviscích a vyjádřeních dotčených orgánů a správců sítí :
vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 13.9.2022 značka 001127884179, vyjádření ČEZ Distribuce,
a.s. ze dne 13.9.2022 značka 001127884186, CETIN a.s. vyjádření dne 26.8.2022 č.j. 755512/22,
Václav Bílek vyjádření dne 23.8.2022, MO SEKCE MAJETKOVÁ stanovisko 142383/2022-1322-
OÚZ ze dne 26.8.2022

9. Při zjištění existence neznámého podzemního vedení oznámí stavebník tuto skutečnost neprodleně
stavebnímu úřadu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

LysaFree, z. s., Ke Kovoně 2114, 289 22 Lysá nad Labem
Obec Stará Lysá, Stará Lysá 56, 289 26 Stará Lysá

Odůvodnění:

Dne 3.10.2022 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly
dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil,
že ve lhůtě do 12.12.2022 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná
stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se
schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili:

- Lesy České republiky, s.p. vyjádření dne 9.11.2022 č.j. LCR177/004524/2022

mailto:vak-milovice@c-mail.cz
mailto:vak-milovice@c-mail.cz
mailto:vak-milovice@c-mail.cz
mailto:vak-milovice@c-mail.cz
mailto:vak-milovice@c-mail.cz
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- Ústav archeologické památkové péče středních Čech vyjádření dne 11.11.2022 značka 5422/2022

- Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor výstavby a životního prostředí závazné stanovisko dne
7.12.2022 č.j. MULNL-OVŽP/107018/2022/Ště

- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Nymburk vyjádření dne 13.9.2022 č.j.
KRPS-227459-2/ČJ-2022-010806

- Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor dopravy vyjádření dne 10.1.2023 č.j. MULNL-
OD/108365/2022/Juh

- Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor výstavby a životního prostředí koordinované závazné
stanovisko dne 26.9.2022 č.j. MULNL-OVŽP/84302/2022/Ji

- ČEZ Distribuce, a.s. vyjádření dne 13.9.2022 značka 001127884179

- ČEZ Distribuce, a.s. vyjádření dne 13.9.2022 značka 001127884186

- CETIN a.s. vyjádření dne 26.8.2022 č.j. 755512/22

- Pražské vodovody a kanalizace, a.s. a Pražská vodohospodářská společnost a.s. vyjádření dne
14.9.2022 č.j. ZADOST202211246

- Václav Bílek vyjádření dne 23.8.2022

- Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. vyjádření dne 16.9.2022 značka 3000/2022

- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem stanovisko dne 26.8.2022 č.j. 142383/2022-1322-
OÚZ

- Povodí Labe, státní podnik stanovisko dne 26.9.2022 č.j. PLa/2022/044215

- Závlahy Přerov nad Labem s.r.o., vyjádření dne 22.9.2022

- České Radiokomunikace a.s. vyjádření dne 16.8.2022 značka UPTS/OS/312310/2022

- ČEZ ICT Services, a.s. sdělení dne 15.8.2022 značka 0700591696

- GasNet Služby, s.r.o., stanovisko dne 16.8.2022 značka 5002671007

- GasNet Služby, s.r.o., stanovisko dne 16.8.2022 značka 5002671000

- Telco Pro Services, a.s., sdělení dne 15.8.2022 značka 0201454281

- Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření dne 15.8.2022 značka 220815-2123457853

- Zdroj pitné vody Káraný, a.s. stanovisko dne 22.8.2022 značka 513/2022

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

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

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 29, 30, 31, 32, 33, 34/1, 34/2, 35, 36/1, 37, 38, 39, 40/1, 41, 42, 43/1, 44/2, 45/1, 45/2, 46, 47,
48, 49/1, 50/1, 50/2, 52/2, 52/3, 53/1, 53/2, 53/4, 54, 55, 56, 57/1, 58, 60, 61/2, 62/1, 62/2, 63/2, 92,
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93, 94/1, 94/2, 95, 96, 107, 126, 136, 137, 138, 139/1, 140, 144, 148, 156/1, 156/2, 159, 163/1, 193,
202, 230, 250, 286, 287, 288, 289, 294, 295, 297, 298, 300, 305, 306, 307, 309, 310, 313, 317, 324,
325, 326, 333, 334, 340, 344, 361, 362, 366, 368, 370, 388, 397, 398, 401, 402, 9, 246, 245, 146, 5/6,
5/5, 103/3, 164, 158, 149, 157, 290/1, 145/1, 165, 166, 171, 170, 169, 168, 167/1, parc. č. 48/1, 49/1,
49/2, 52/1, 78/1, 79, 82, 83/1, 88, 96/4, 96/5, 96/7, 96/9, 96/10, 96/11, 122/14, 122/41, 122/42,
122/43, 122/44, 122/45, 122/46, 122/47, 122/48, 122/49, 122/50, 122/52, 122/54, 122/55, 122/56,
122/57, 122/58, 122/59, 122/60, 122/61, 122/62, 122/63, 122/64, 122/65, 122/66, 122/67, 122/68,
122/69, 122/71, 122/72, 122/73, 122/74, 122/75, 122/76, 122/77, 122/81, 122/83, 122/84, 140/41,
140/42, 140/43, 140/44, 140/45, 140/46, 530/12, 530/21, 530/28, 530/30, 886/5, 7, 6/6, 6/3, 885/20,
283/11, 283/16, 283/8, 283/9, 283/20, 283/12, 9 v katastrálním území Stará Lysá

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Stará Lysá č.p. 40, č.p. 53, č.p. 49, č.p. 13, č.p. 41, č.p. 18, č.p. 91, č.p. 17, č.p. 15, č.p. 32, č.p. 34,
č.p. 35, č.p. 14, č.p. 42, č.p. 46, č.p. 16, č.p. 139, č.p. 19, č.p. 24, č.p. 48, č.p. 108, č.p. 22, č.p. 100,
č.p. 23, č.p. 90, č.p. 158, č.p. 70, č.p. 25, č.p. 26, č.p. 37, č.p. 27, č.p. 28, č.p. 29, č.p. 30, č.p. 137,
č.p. 31, č.p. 9, č.p. 84, č.p. 63, č.p. 61, č.p. 60, č.p. 64, č.p. 59, č.p. 69, č.p. 89, č.p. 95, č.p. 93, č.p.
94, č.p. 99, č.p. 98, č.p. 104, č.p. 106, č.p. 74, č.p. 117, č.p. 123, č.p. 140, č.p. 157, č.p. 168, č.p. 172,
č.p. 200, č.p. 205, č.p. 199, č.p. 207, č.p. 208, č.p. 206, č.p. 204, č.p. 203, č.p. 209, č.p. 213, č.p. 220,
č.p. 210, č.p. 219, č.p. 218, č.p. 222, č.p. 223, č.p. 224, č.p. 225, č.p. 247, č.p. 228, č.p. 241, č.p. 232,
č.p. 234, č.p. 236, č.p. 238, č.p. 239, č.p. 240, č.p. 243, č.p. 246, č.p. 230, č.p. 5, č.p. 107, č.p. 2, č.p.
68, č.p. 122, č.p. 115, č.p. 109, č.p. 113, č.p. 196, č.p. 105, č.p. 132, č.p. 136, č.p. 120, č.p. 138, č.p.
131, č.p. 121 a č.p. 119

Vzhledem k tomu, že jedná o řízení s velkým počtem účastníků, byly vlastníci pozemků a staveb
v souladu s § 86 odst. 5 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných
v katastru nemovitostí.

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.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

[otisk úředního razítka]
Jana Dulová

referent odboru výstavby a životního prostředí
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Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 10.11.2022.

Obdrží:

účastníci (doručenky)
LysaFree, z. s., IDDS: c3trqj6

sídlo: Ke Kovoně č.p. 2114, 289 22 Lysá nad Labem
Obec Stará Lysá, IDDS: zbrasx7

sídlo: Stará Lysá č.p. 56, 289 26 Stará Lysá

účastníci dle ustanovení § 85 odst. 2 stavebního zákona v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona a
v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu – veřejnou vyhláškou

dotčené orgány
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 dopravy, IDDS: 5adasau

sídlo: Husovo náměstí č.p. 23/1, 289 22 Lysá nad Labem

ostatní
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
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf

sídlo: Ke Kablu č.p. 971/1, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102
Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2

sídlo: Evropská č.p. 866/67, 160 00 Praha 6-Vokovice
Václav Bílek, Na Výsluní č.p. 1787, 289 22 Lysá nad Labem
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33

sídlo: Bobnická č.p. 712/2, 288 21 Nymburk 2
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, středních Čech, IDDS:
eaig3gd

sídlo: Nad olšinami č.p. 448/3, 100 00 Praha 10-Strašnice
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn

sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Spis SÚ

Vypraveno dne 12.1.2023

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

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

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