Městský úřad Lysá nad Labem
Odbor dopravy
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem
Spis. zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
E-mail:

OD/75902/2018/Uh
MULNL-OD/3972/2019/Uh
Kateřina Uhrová, Tel: 325 510 208
katerina.uhrova@mestolysa.cz

V Lysé nad Labem: 30.01.2019

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
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"), ve společném
územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost
o vydání společného povolení, kterou dne 27.11.2018 podal
Středočeský kraj, IČ 70891095, se sídlem Zborovská 81, 150 00 Praha, zastoupený společností
Česká stavební aliance, s. r. o., IČ 24795488, se sídlem Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:
I. vydává podle § 94p odst. 1, § 79 a 92 stavebního zákona
rozhodnutí

o umístění

stavby

na stavbu:
"II/272 Starý Vestec - přeložka silnice"
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 209/1, 209/5, 210/1, 234/1, 234/12, 234/13, 234/16, 234/17,
234/18, 238/6, 325, 332/1, 360/1, 360/3, 360/4 v katastrálním území Starý Vestec.
II. vydává podle § 94p odst. 1, § 115 stavebního zákona
stavební

povolení

na stavbu na pozemku parc. č. 209/1, 209/5, 210/1, 234/1, 234/12, 234/13, 234/16, 234/17, 234/18, 238/6,
325, 332/1, 360/1, 360/3, 360/4 v katastrálním území Starý Vestec.
Stavba obsahuje:
- OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA
- začátek přeložky bude v místě stávající stykové křižovatky se silnicí II/611, která bude přebudována
na okružní křižovatku (o vnějším průměru 33 m, šířce okružního pásu 7,5 m a šířce vjezdů okružní
křižovatky 5,0 m)
- středový ostrůvek je nezpevněná, zvýšená, nepojížděná plocha, součástí je pojížděný prstenec o šířce
1,5 m
- PŘELOŽKA
- komunikace o šířce 7,0 m
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výškové uspořádání se nemění
v cele délce úseku bude zřízena nezpevněná krajnice z recyklátu o minimální tloušťce 100 mm v
minimální šíři 0,5 m
po celé délce přeložky budou zřízeny nezpevněné příkopy
odvodnění pomocí příčných a podélných sklonů
konec úseku bude napojen na stávající silnici II/272 směrem na Lysou nad Labem, v těchto místech
dojde k vybudování stykové křižovatky tak, aby byl umožněn bezpečný sjezd od obce
PROPUSTEK
nachází se v místě hospodářského sjezdu km 8,876 94, km 8,983 15 a km 8,823 38
bude tvořen troubou HDPE DN 400 mm o délce 7,5 m, 9,2 m a 16,4 m (usazena na štěrkopískové
lože o min. tl. 250 mm)
povrch sjezdu: asfaltový recyklát min. tl. 100 mm
čela propustku budou zřízena ve sklonu 1:1,5 z lomového kamene do betonu, lomovým kamenem
bude zpevněn vtok a výtok propustku
PROTIHLUKOVÁ STĚNA
v km 8,490 až km 8,549 v délce 64 m a výšce 3 m
materiál: beton
betonové sloupky (17 ks) budou v osově vzdálenosti 4 m zabetonovány do hlubinných základů
III. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací, kterou vypracoval Ing. Jiří Sobol,
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0011439.
2. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména od hranic pozemku a sousedních
staveb.
3. Před započetím výkopových prací zajistí investor stavby vytyčení všech inženýrských sítí jejich
správci. Při křížení nebo souběhu bude postupovat v souladu s požadavky těchto správců:
-

ČEZ Distribuce, a. s.,

-

Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.,

-

STAVOKOMPLET spol. s r. o.

-

Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.

-

Obec Starý Vestec

4. V rámci zkušebního provozu bude provedeno měření hluku pro ověření závěrů akustické studie a
účinnosti navržených protihlukových opatření. Měřící místo bude zvoleno v chráněném venkovním
prostoru stavby č. p. 33, Starý Vestec.
5. V průběhu stavby bude zajištěn přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám
inženýrských sítí a dále budou zachovány volné a přístupné nástupní plochy sloužící pro vedení
protipožárního zásahu požárních jednotek.
6. Inženýrské sít budou uloženy dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
Dešťové vody nebudou odváděny stávající splaškovou kanalizací pro veřejnou potřebu. V místě
plánovaného kruhového objezdu je plánováno prodloužení splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu
– kontakt pí Čapková (tel.: 728 556 206), tyto stavby je nutné zkoordinovat.
7. Stavba bude průběžně výškopisně a polohopisně zaměřována. Na základě tohoto zaměření bude
vypracován projekt skutečného provedení. Provozovateli bude předán el. datový nosič s digitálním
zaměřením dešťové kanalizace (ve formátu *.dwg) za účelem doplnění pasportu vodovodu a
kanalizace o související odvodnění krajské komunikace.
8. Při realizace stavby nesmí docházet k přejezdům těžké mechanizace přes podzemní zařízení ve správě
správců sítí. Povrchové znaky vodovodní sítě musí být umístěny do nivelety upravovaných pozemků.
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9. Realizace stavby se nesmí dotknout pozemku parc. č. 236/2, k. ú. Starý Vestec a st. p. č. 81, k. ú.
Starý Vestec, jelikož se jedná o území hřbitova a márnice.
IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jiří Sobol,
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0011439; případné změny nesmí být provedeny
bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) předání a převzetí staveniště
b) kontrola položeného krytu
c) kontrola napojení na stávající stav
d) kontrola celkového provedení stavby
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna odbornou firmou a před zahájením stavby stavebník oznámí speciálnímu
stavebnímu úřadu zhotovitele stavby a doloží jeho oprávnění.
6. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „STAVBA
POVOLENA“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do
kolaudace stavby. V případě rozsáhlé stavby je možné její označení i jiný způsobem a na více
místech s podmínkou, že na něm budou uvedeny údaje ze štítku vyžadované zákonem (§ 18d vyhl. č.
503/2006 Sb.)
7. Staveniště bude realizováno výhradně na pozemcích stavby. Tedy na pozemcích, ke kterým má
stavebník vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření a nebo právo
odpovídající věcnému břemeni k pozemku.
8. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska
způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavbu při správném provedení a běžné údržbě po
dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární
bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby
vč. bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Doklady
o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukcí budou speciálnímu
stavebnímu úřadu předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby včetně prohlášení zhotovitele
stavby a jejich použití na stavbě.
9. Budou splněny podmínky odboru dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem, uvedené v závazném
stanovisku, č. j. MULNL-OD/74077/2018 ze dne 19.11.2018: I. 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. II.
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 umístěním dopravního značení,
odbor dopravy o souhlas se stanovením místní úpravy provozu na pozemní komunikaci. III. Investor
požádá silniční správní úřad v souladu s § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích o vydání rozhodnutí o připojení na silnici č. II/661 a silnici č. II/272.
10. Budou splněny podmínky Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, dopravního inspektorátu
Nymburk, uvedené ve stanovisku, č. j. KRPS-341164-1/ČJ-2018-010806-PD ze dne 27.11.2018
(potažmo KRPS-115252-1/ČJ-2018-010806-PD ze dne 29.05.2018): Středový ostrov bude opatřen,
např. keři, aby byl omezen průhled skrz okružní křižovatku (uvnitř středového ostrova nesmí být
umístěno cokoliv, co by mohlo být považováno za pevnou překážku – sloupy VO, kameny, apod.).
Pojížděný prstenec bude proveden z dlažby a bude výškově oddělen od jízdního pruhu o 3 – 5 cm.
11. Budou splněny podmínky odboru životního prostředí Městského úřadu Lysá nad Labem, uvedené v
závazném stanovisku, č. j. MULNL-ŽP/20731/2018/Sam/53/OŽP ze dne 02.05.2018: Z hlediska
ochrany vod - Používané stroje a mechanizmy budou při realizaci záměru technickými a provozními
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opatřeními zajištěny tak, aby bylo vyloučeno znečištění podzemní a povrchové vody a terénu
ropnými a jinými závadnými látkami. Realizace záměru musí být prováděna 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 blízkosti vodního
toku, kde je nutno věnovat zvýšenou pozornost ochraně povrchových vod. V případě, že zařízení
staveniště nebo stavební činnost při realizaci stavby zasáhne do vodního toku, je nutné zažádat u
vodoprávního úřadu o vydání souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona. Stavba bude
vybavena soupravou pro asanaci případného úniku závadných látek. Realizací záměru nesmí dojít ke
zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě. Srážkové vody musí být likvidovány na
pozemku vlastníka, nesmí být sváděny do kanalizačního řadu a na cizí pozemky. V případě odvádění
srážkových vod do vodního toku je potřeba si požádat před vydáním společného povolení o povolení
nakládání s vodami místně příslušný vodoprávní úřad. Z hlediska nakládání s odpady – Odpady
vzniklé v rámci této stavby musí být řádně vytříděny (např. výkopová zemina, asfaltové směsi,
kamení, odstraněná konstrukční vrstva vozovky, beton, zbytky stavebních materiálů, obaly, atd.) a
přednostně využity v souladu s citovaným zákonem o odpadech (např. recyklace odstraněného
asfaltu). Pouze odpady dále prokazatelně nevyužitelné mohou být odstraněny, např. uložením na
povolenou skládku odpadů. Při nakládání s přebytečnou výkopovou zeminou musí být důsledně
dodržován předmětný zákon o odpadech a vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů
na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska ochrany
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, čištění komunikací, zakrytování sypkých stavebních materiálů a zkrápění
prašných povrchů na staveništi zejména za suchého a větrného období). Z hlediska ochrany ZPF –
Investor zajistí před zahájením stavebních prací skrývku kulturních vrstvy půdy z celé plochy
trvalého záboru. S ornicí bude naloženo tak, jak je uvedeno v předběžné bilanci skrývky kulturních
vrstev a způsobu využití. Sejmutá ornice o objemu cca 1298,20 m3 bude přemístěna a rozprostřena na
nezastavěných částech pozemků, na které bylo vydáno trvalé odnětí. Investor u dodavatele prací
zajistí, aby skrývka ornice byla ukládána takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jejímu
znehodnocení a zcizování. O všech činnostech souvisejících se skrývkou, přemisťováním,
rozprostřením a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy bude veden ve smyslu § 11 odst. 2
písm. c) vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., protokol, v němž budou uvedeny všechny skutečnosti
rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin.
12. Budou splněny podmínky Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, uvedené ve vyjádření
k PD, č. j. 3189/18/KSUS/MHT/PEC ze dne 31.05.2018: Připojení nově vzniklé komunikace na
silnice II/611 a II/272 bude splňovat podmínky dané § 11 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, zvláště podmínky dané
v ČSN 73 6102 a v doporučených ČSN 736101 a ČSN 736110. Připojení budou zpevněné, vyhovující
předpokládanému zatížení dopravou. Pracovní spára v místě napojení na vozovku bude zaříznuta
frikční pilou a následně ošetřena vhodnou zálivkou (asfaltovou emulzí).
13. Budou splněny podmínky společnosti Stavokomplet, spol. s r. o., uvedené ve vyjádření k PD, č. j.
004V/2018/MP ze dne 09.05.2018: Veškeré poklopy a poklopy armatur na řadech a přípojkách musí
být vyzvednuty do nivelety nové vozovky, případně chodníku. V zeleném pásu budou poklopy
vyzvednuty cca 100 mm nad terén. Šoupátkové a hydrantové poklopy budou v nezpevněných
komunikacích zajištěny proti poklesu, obetonovány a odlážděny dvěma řadami žulových kostek o
rozměru min. 100/100 mm. Armatury budou označeny orientačními tabulkami, signalizační vodič
bude vyveden do poklopů. Veškeré armatury budou osazeny teleskopickými zemními soupravami
včetně uzávěrů domovních přípojek a budou jištěny proti poklesu ovládání podkladní deskou.
14. Při provádění stavby bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost, zdraví či životy osob a
okolí stavby nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru.
15. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení,
zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništi.
16. V průběhu stavby budou zajišťovány opatření na úseku požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
17. Všechny výkopy musí být řádně osazeny zábranami, případně plastovým plotem či zajišťovací
páskou. Za snížené viditelnosti musí být osvětleny.
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18. Po ukončení prací na veřejných prostranstvích a komunikacích budou poškozené povrchy uvedeny po
původního stavu, podklad bude řádně zhutněn.
19. Dokončenou stavbu nebo její část schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě
kolaudačního souhlasu ve smyslu ust. § 122 stavebního zákona.
20. Při provádění stavby nesmí dojít k porušení sítí ve správě: ČEZ Distribuce, a. s., Česká
telekomunikační infrastruktura, a. s., STAVOKOMPLET spol. s r. o.. Vodovody a kanalizace
Nymburk, a. s., Obec Starý Vestec. Podmínky uvedené ve vyjádření správců uvedených sítí budou při
realizaci stavby bezpodmínečně splněny.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na něž se vztahuje rozhodnutí
správního orgánu:
Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81, 150 00 Praha
Odůvodnění:
Dne 27.11.2018 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno
společné řízení. Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení,
veřejnosti a dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního
zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry stanoviště byly dobře známy a
žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovil, že ve lhůtě 15 dnů, ode dne
doručení oznámení, mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním 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 využívání území.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v
průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.
Stanoviska sdělili:
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace vyjádření dne 31.5.2018
č.j. 3189/18/KUSK/MHT/PEC
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Nymburk
závazné stanovisko dne 2.11.2018 č.j. KHSSC 18525/2018
- Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy dne 19.11.2018 č.j. MULNL-OD/74077/2018
- Městský úřad Lysá nad Labem, odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 2.5.2018 č.j.
MULNL-ŽP/20731/2018/Sam/53/OŽP
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje dne 13.4.2018 č.j. NY-196-2/2018/PD
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát Nymburk stanovisko dne
27.11.2018 č.j. KRPS-341164-1/ČJ-2018-010806-PD
- Ministerstvo obrany, SEM, odbor ochrany územních zájmů stanovisko dne 23.4.2018 č.j.
101652/2018-1150-OÚZ
- Ministerstvo obrany, SEM, odbor ochrany územních zájmů stanovisko dne 13.11.2018 č.j. ÚP/573/52386-2018
- Ministerstvo vnita, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství vyjádření dne 14.5.2018
č.j. MV-53662-2/OBP-2018
- Povodí Labe, státní podnik stanovisko dne 15.11.2018 č.j. PVZ/18/46655/Mf/0
- Ministerstvo obrany, agentura logistiky - regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové
závazné stanovisko dne 14.11.2018 č.j. MO 312193/2018-5512HK
- ALFA TELECOM s.r.o. vyjádření dne 19.4.2018
- COPROSYS a.s. vyjádření dne 19.4.2018
- STAVOKOMPLET spol.s r.o. vyjádření dne 9.5.2018 č.j. 004V/2018/MP
- Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. vyjádření dne 9.4.2018 č.j. 1099/2018
- Závlahy Přerov nad Labem s.r.o. vyjádření dne 10.4.2018
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Obec Starý Vestec vyjádření dne 29.1.2018 č.j. OB 56/18
ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 20.4.2018 č.j. 1097865031
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření dne 9.4.2018 č.j. 582701/18
Telco Pro Services, a. s. vyjádření dne 16.1.2018 č.j. 0200697242
GridServices, s.r.o. stanovisko dne 29.11.2018 č.j. 5001835323

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 5/4, 78, 81, parc. č. 9, 217/1, 224/1, 232/6, 232/7, 234/15, 236/2, 238/7 v katastrálním území Starý
Vestec
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Starý Vestec č.p. 74
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Žádné návrhy a námitky nebyly účastníky uplatněny.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského
úřadu Středočeského kraje 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. Speciální stavební úřad po dni nabytí právní
moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení
opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení
společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu,
pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu
úřadu příslušnému k povolení stavby. Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o
povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující
identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle
vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na
viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání
kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze
štítku. Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být
zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Dokončenou stavbu, popř. její část schopnou
samostatného užívání, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Stavebníci jsou podle
ustanovení § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči povinni umožnit Archeologickému ústavu
Akademie věd České republiky, nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný
archeologický výzkum. Podle ustanovení § 176 odst. 1 zákona stavebního zákona, dojde-li při postupu
podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů,
detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen
neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu s orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody
a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu
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přerušit. Tuto povinnost může stavebník přenést smlouvou na stavebního podnikatele nebo na osobu
zabezpečující přípravu stavby či provádějící jiné práce podle stavebního zákona.
[otisk úředního razítka]
Kateřina Uhrová
referentka odboru dopravy

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní
den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve
výši 10.000,- Kč byl zaplacen.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Česká stavební aliance, se sídlem Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4
zastoupení pro: Středočeský kraj, IDDS: keebyyf
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 4bdfs4u
sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
Jiří Ložek, K vodojemu č.p. 2814/33, 150 00 Praha 5-Smíchov
Jana Navarčíková, Jaroslava Šípka č.p. 486, 273 03 Stochov
Tomáš Navarčík, Starý Vestec č.p. 40, 289 16 Přerov nad Labem
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Ing. Zdeněk Moc, Starý Vestec č.p. 73, 289 16 Přerov nad Labem
Hana Mocová, Starý Vestec č.p. 73, 289 16 Přerov nad Labem
Václav Srnec, Starý Vestec č.p. 1, 289 16 Přerov nad Labem
Jan Srnec, Na Zátiší č.p. 269, 250 87 Mochov
Milan Srnec, Dr. Nejedlého č.p. 377, 250 87 Mochov
Obec Starý Vestec, IDDS: gbpbghx
sídlo: Starý Vestec č.p. 67, 289 16 Přerov nad Labem
David Hanuš, Boloňská č.p. 308/20, Praha 10-Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111
Ing. Miroslava Mizerová, Slancova č.p. 1262/2, Kobylisy, 182 00 Praha 82
Ludvík Havlíček, Starý Vestec č.p. 74, 289 16 Přerov nad Labem
Miloš Bláha, Starý Vestec č.p. 8, 289 16 Přerov nad Labem
Jana Bláhová, Starý Vestec č.p. 8, 289 16 Přerov nad Labem
CHOPA spol. s r.o., IDDS: p5uuesa
dotčené správní úřady
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
Kraj. hyg. stan. Střed. kr. se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e
sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, Nové Město, 120 00 Praha 2
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 životního prostředí, IDDS: 5adasau
sídlo: Husovo náměstí č.p. 23, 289 22 Lysá nad Labem
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: qujhpz4
sídlo: Tyršova č.p. 1811, 288 02 Nymburk 2
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát Nymburk, IDDS: 2dtai5u
sídlo: Na Baních č.p. 1535, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516
ostatní
STAVOKOMPLET spol.s r.o., IDDS: n834kd3
sídlo: Královická č.p. 251, Zápy, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33
sídlo: Bobnická č.p. 712/2, 288 21 Nymburk 2
Obec Starý Vestec, IDDS: gbpbghx
sídlo: Starý Vestec č.p. 67, 289 16 Přerov nad Labem
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Účastníci řízení podle § 109 písm. e) a písm. f) stavebního zákona – veřejnou vyhláškou

