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Lysá nad Labem, dne 12.10.2010

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Lysá nad Labem, stavební úřad, 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 91 stavebního zákona
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),
kterou dne 29.8.2017 podal
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IČO 46357009, Bobnická 712, 288 21 Nymburk
(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
rozhodnutí o umístění stavby
Ostrá, vodovodní řady - doplnění sítě
Ostrá

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 854/7 (ostatní plocha), parc. č. 878/4 (orná půda), parc. č. 878/14
(ostatní plocha), parc. č. 879 (ostatní plocha), parc. č. 881/1 (orná půda), parc. č. 881/19 (orná půda),
parc. č. 1208 (ostatní plocha), p. p. k. 65/1, p. p. k. 1563/3, p. p. k. 1570/1, p. p. k. 1570/2 v katastrálním
území Ostrá.

Druh a účel umisťované stavby:
• V1 vodovodní řad PE 90x5,4mm, dl. 242m - napojený na stávající vodovodní řad osazeno šoupě Š1
u pozemku parc.č. 882/11 k.ú. Ostrá, u pozemku parc.č. 881/19 k.ú. Ostrá osazeno šoupě Š2,
vodovodní řad ukončený u hranice s pozemkem p.p.č. 68/1 k.ú. Ostrá hydrantem H1
• V1 vodovodní řad PE 90x5,4mm, dl. 239m - napojený na stávající vodovodní řad osazeno šoupě Š3
u pozemku parc.č. 1199 k.ú. Ostrá, vodovodní řad ukončený u hranice s pozemkem parc.č. 1195/3
k.ú. Ostrá hydrantem H2
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
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umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku
a sousedních staveb.
2. Budou splněny požadavky Městského úřadu - ŽP Lysá nad Labem dle závazného stanoviska
ze dne 17.8.2017 pod č.j. ŽP/19893/17/Pil/137:
• Z hlediska vodního hospodářství v souladu s § 106 a § 104 odst.9 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů sdělujeme,
že záměrem je stavba vodního díla, kterou lze realizovat po vydání stavebního povolení MěÚ
Lysá nad Labem, odborem životního prostředí, vodoprávním úřadem.
• Před podáním žádosti zajistí žadatel u stavebního úřadu MěÚ Lysá nad Labem vydání souhlasu
podle § 15 odst. 2 stavebního zákona.
• Po ukončení územního řízení podá žadatel vodoprávnímu úřadu „Žádost o stavební povolení
k vodním dílům“ na předepsaném formuláři označeném jako příloha č. 8 k vyhlášce č. 432/2001
Sb., včetně všech povinných příloh.
3. Budou splněny požadavky Městského úřadu - ŽP Lysá nad Labem dle závazného stanoviska
ze dne 17.8.2017 pod č.j. ŽP/19893/17/Pil/137:
• Při realizaci záměru je třeba dbát základních povinností k ochraně pozemků, určených k plnění
funkcí lesa, uvedených v § 13 lesního zákona;
• zařízení staveniště bude mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa;
4. Při stavbě dojde ke styku (souběhu a křížení) se zařízením ve správě společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. a Obce Ostrá.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, na něž se vztahuje rozhodnutí
správního orgánu:
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Bobnická 712, 288 21 Nymburk
Odůvodnění:
Dne 29.8.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
12.10.2017, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje
obecným požadavkům na využívání území.
Stanoviska sdělili:
- Městský úřad Lysá nad Labem, odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 17.8.2017 č.j.
ŽP/19893/17/Pil/137
- Městský úřad Lysá nad Labem, odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 17.8.2017 č.j.
ŽP/62497/17/Hor/33
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje závazné stanovisko dne 19.4.2017 č.j. NY-2392/2017/PD
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Nymburk
závazné stanovisko dne 13.4.2017 č.j. KHSSC16287/2017
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření dne 23.1.2017 č.j. 517296/17
- GridServices, s.r.o. stanovisko dne 23.1.2017 č.j. 5001443213
- GridServices, s.r.o. stanovisko dne 23.1.2017 č.j. 5001443244
- ČD-telematika* závazné stanovisko dne 24.1.2017 č.j. 1201701141
- ČEZ ICT Services, a. s. vyjádření dne 23.1.2017 č.j. 0200547220
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
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Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Obec Ostrá, Milan Blecha, Alena Blechová, JUDr. Jiří Cidlina, JUDr. Renata Cidlinová, Věra
Červinková, Václav Uher, Kateřina Čápová, Helena Hlavičková, Miloslav Chreňo, Pavel Soukup,
Romana Soukupová, Stanislav Škaryd, Ilona Škarydová, Josef Červinka, Věra Červinková, Martina
Schwobová, Alice Pokorná, Michal Pokorný, Marcel Baroch, Ing. Michal Jurášek, Ing. Lucie
Jurášková, Marcela Janečková, Vítězslav Čajka, Ing. Jaroslav Novák, Marie Braunová, Jiří Novák,
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Pavel Polcar, Jana
Polcarová, Jana Braultová, Tomáš Bednář, Milan Fridrich, Hana Fridrichová, Ing. Jana Šimečková,
Ing. Vladimír Kavan, Ing., Bc. Kamil Joch, Kateřina Jochová, Jiří Pavlíček, MUDr. Helena
Pavlíčková, Jiří Melichar, Vlastimil Misík, František Petr, Veronna Petrová
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 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 právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též
speciálnímu stavebnímu úřadu.
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]
Irena Šulcová
referent stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

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

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

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. h)
ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 8.9.2017.
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Obdrží:
účastníci (doručenky)
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33
sídlo: Bobnická č.p. 712/2, 288 21 Nymburk 2
Obec Ostrá, IDDS: yzfa7md
sídlo: Ostrá č.p. 172, 289 22 Lysá nad Labem
dotčené orgány
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
Kraj. hyg. stan. Střed. kr. se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e
sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, Nové Město, 120 00 Praha 2
ostatní
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Vlastní
Vypraveno dne: 16.10.2017

