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ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a
§ 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby
vodního díla, kterou dne 19.2.2018 podala
Obec Ostrá, IČO 00239585, Ostrá 172, 289 22 Ostrá,
kterou zastupují Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IČO 46357009, Bobnická 712,
288 21 Nymburk
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 15 vodního zákona
stavební povolení

ke stavbě vodního díla:
Ostrá, vodovodní řady - doplnění sítě
Ostrá
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. č. 854/7, 854/10, 854/12, 878/14, 879/6, 881/19, 881/60, 1198/1,
1198/6, 1198/7, 1208/5 v katastrálním území Ostrá, obec Ostrá, okres Nymburk, kraj Středočeský,
souřadnice S-JTSK vodovodní řad „V1“ začátek Y:708098, X:1036697, konec Y:707945, X:1036589;
vodovodní řad „V2“ začátek Y:708725, X:1036845, konec Y:708605, X:1036805.
Údaje o předmětu rozhodnutí:
vodovodní řad „V1“: trouby PE 90x5,4mm, dl. 242m - napojený na stávající vodovodní řad osazeno
šoupě Š1 u pozemku parc.č. 1208/5 k.ú. Ostrá, u pozemku parc.č. 881/19 k.ú. Ostrá osazeno šoupě
Š2, vodovodní řad ukončený u hranice s pozemkem 881/46 k.ú. Ostrá požárním hydrantem H1
vodovodní řad „V2“: trouby PE 90x5,4mm, dl. 239m - napojený na stávající vodovodní řad osazeno
šoupě Š3 u pozemku parc.č. 1198/5 k.ú. Ostrá, vodovodní řad ukončený u hranice s pozemkem
parc.č. 1195/3 k.ú. Ostrá požárním hydrantem H2
II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou
vypracovala společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Jiří Vetešník a Ing. Miloš Petera
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v prosinci 2017; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního
úřadu.
Před zahájením stavby zajistí stavebník prostorové vytyčení v rámci určeného staveniště v souladu s
vydaným rozhodnutím o umístění stavby a požadavky správců sítí dotčených stavbou. Ke kolaudaci
stavby budou předloženy vytyčovací protokoly a protokoly o kontrole sítí před záhozem.
Stavba musí být realizována dodavatelsky, tj. firmou mající odbornou způsobilost k provádění
vodohospodářských staveb. Před započetím prací sdělí investor vodoprávnímu úřadu termín zahájení
prací, název prováděcí firmy a předloží její oprávnění.
Používané stroje a mechanizmy budou při realizaci záměru technickými a provozními 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.
Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku závadných látek.
Realizací záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě a k ovlivnění
hladiny podzemní vody v okolních jímacích objektech.
Systém rozvodů pitné vody dodávané z vodovodu pro veřejnou potřebu nesmí být propojen s jiným
systémem rozvodů vody užitkové nebo vody pitné z individuálního zdroje.
Při provádění stavby musí být dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a dbát o ochranu
zdraví osob na staveništi. Otevřené výkopy musí být řádně označeny, zajištěny proti pádu chodců a
za snížené viditelnosti osvětleny. Příčné přechody pro chodce musí být opatřeny lávkami se
zábradlím.
V průběhu výkopových a stavebních prací je nutné řádně označit případné objížďky, zajistit
dostatečně únosné můstky pro min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd (se
zachováním alespoň jednoho jízdního pruhu o min. šířce 3,0 m) ke všem objektům, které se
v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím
armaturám inženýrských sítí. Investor zašle kopii rozhodnutí o uzavření místních komunikací,
případně omezení provozu na komunikacích, včetně situačního plánku a stanovením objízdných tras
na HZS Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, Tyršova 11, 288 02 Nymburk nejpozději 15
dní předem.
Při výskytu drobné solitérní architektury místního významu, jako jsou např. Boží muka, kříž,
kaplička, socha, pomník apod., bude volena mechanizace stavebních prací tak, aby tato architektura
nebyla poškozena ani přemístěna.
Veškeré zemní zásahy ve výše uvedeném prostoru je nutné posuzovat jako zásahy v území s
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění.
Vzniká zde zákonná povinnost provedení záchranného archeologického výzkumu. Vlastní zemní
práce je nezbytné provádět při zajištění odborného archeologického dohledu. Tento dohled hradí
stavebník podle zák. č. 20/1987 Sb., v platném znění. V případě pozitivního zjištění archeologických
situací je nutné uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací. Zahájení zemních a
výkopových prací musí být v dostatečném předstihu oznámeno Archeologickému ústavu AV ČR,
Praha, v.v.i. a Ústavu archeologické památkové péče středních Čech. Včasným oznámením a
koordinací s oprávněnou organizací lze předejít zbytečným škodám na archeologickém dědictví a
zdržením stavby. Seznam oprávněných organizací k provádění záchranných archeologických
výzkumů
je
k dispozici
na
webových
stránkách
Ministerstva
kultury
(http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1946) nebo Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i.
(http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/opravnene_organizace .html).
Pozemky použité při realizaci stavby budou uvedeny do původního stavu.
Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky uvedené ve stanoviscích, vyjádřeních a
souhlasech:
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Nymburku,
č.j. KHSSC 02363/2018 dne 17.1.2018
Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby investor předloží Krajské hygienické stanici
Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Nymburk rozbor vody v souladu
s ustanovením §4 odst. 2 písm.a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky
na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (příloha
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č.5, rozsah „zkrácený“). Rozbory budou provedeny z obou vodovodních řadů, tj. řady V1 a V2.
Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží, že při realizaci stavby byly pro
přímý styk s pitnou vodou použity pouze výrobky, které byly před uvedením na trh ověřeny, že při
účelu jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody, jak stanoví §5 odst. 11 zákona č.
258/2000 sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., č.j. P038/2017 dne 14.2.2018
Při realizaci dojde k souběhu a křížení s podzemními zařízeními ve správě naší a.s.. Před zahájením
stavby požádá zhotovitel díla o vytýčení stávajících vedení ve správě naší a.s. (p. Aleš Svoboda tel.
325 513 243, 602 422 449, e-mail: svoboda@vak-nymburk.cz). Dále požadujeme dodržení
ochranného pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. a podmínek ČSN 73 6005 (Prostorové
uspořádání sítí technického vybavení). Nejpozději po vydání vodoprávního rozhodnutí sepíše investor
stavby s VaK Nymburk, a.s. smlouvu o smlouvě budoucí o výpůjčce technické infrastruktury (tel.
325 513 243 pí. Iveta Vystrčilová, vystrcilova@vak-nymburk.cz). V opačném případě požadujeme
v místě napojení vybudovat měření odebíraných vod. Kontrolu napojení na vodovodní síť provede
VaK Nymburk a.s. středisko Milovice (p. Petr Novotný tel. 602621406). Termín zahájení realizace
musí být v předstihu oznámen středisku Milovice (vak-milovice@c-mail.cz). Zástupce střediska bude
zván na pravidelné kontrolní dny. Koncové větve navržené vodovodní sítě musí být zakončeny
odkalovací armaturou. Veškeré hydranty na vodovodní síti požadujeme realizovat v mechanickém
provedení. Celá vodovodní síť musí být osazena sekčními šoupaty. Z provozních důvodů požadujeme
veškeré armatury vodovodního řadu (PE, SDR 17, PN 10) provést z výrobků fy „Hawle. K potrubí
požadujeme uložit signalizační vodič (CY6 mm2) vyvedený k ovládacím vřetenům armatur.
Povrchové znaky vodovodní sítě požadujeme umístit do nivelety zpevněných povrchů. Po kolaudaci
stavby bude naší a.s. jako budoucímu provozovateli předáno zaměření skutečného provedení stavby,
doklady o provedených zkouškách, atesty použitých materiálů, smlouvy o věcných břemenech
s majiteli dotčených pozemků a ostatní doklady související s výstavbou (vyjádření a stanoviska
účastníků řízení – viz. směrnice č.1 ŘS/2009 VaK Nymburk, a.s.). Zaměření skutečného provedení
díla musí být provedeno dle směrnice 3/2002 VaK Nymburk, a.s. (směrnici na požádání poskytneme
v elektronické podobě).
ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 001097509426 dne 5.4.2018
Stavba bude prováděna v souladu s uvedeným Souhlasem s umístěním stavby a s prováděním činností
v ochranném pásmu elektrického zařízení a Podmínkami pro provádění činností v ochranných
pásmech podzemního vedení, které stavebník předá zhotoviteli spolu s tímto rozhodnutím o povolení
stavby. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci
energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.“, v daném zájmovém území tohoto
souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření. Souběhy a křižovatky s elektrickými
vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1,
ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSM EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN
33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelové vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí
technického vybavení. Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického
zařízení bude prováděno podle dodané projektové dokumentace. Při budování vodovodu v místě
křížení dodržet min. vzdálenost 0,20 m za předpokladu uložení v tech, kanálu nebo chráničkách,
nechráněné 0,40 m. Při souběhu s kabely NN dodržet min. vzdálenost 0,40 m. Základy všech
doplňkových stavebních objektů (vsaky, uliční vpusti, dopravní značení, svodidla, opěrné zdi,
gabiony, atd.) misí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude ve vzdálenosti minimálně 0,5 m od
krajního kabelu stávající kabelové trasy. Vytýčení trasy kabelů je pouze informativní a pracovníci
žadatele musí být s tímto seznámeni. Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být
prováděny pouze ručně bez poškození kabelů. Každé poškození kabelů, včetně sebemenšího narušení
jejich pláště, ohlásí žadatel neprodleně na poruchovou linku 800 850 860. Po provedeném ohledání
místa poškození zaměstnancem provozovatele zajistí provozovatel distribuční soustavy opravu
poškozeného zařízení na náklady žadatele. Před záhozem výkopu v ochranném pásmu kabelu ČEZ
Distribuce a.s. musí být o ukončení prací vyrozuměna místně příslušná provozní služebna, která
provede kontrolu řádného uložení kabelu ČEZ Distribuce a.s. a jejich krytí dle ČSN 33 2000-5-52 a
PNE 34 1050 a ověří, zda je cizí zařízení uloženo v souladu s ČSN 73 6005 se zápisem o provedené
kontrole do stavebního deníku. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na
elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860
a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po
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souhlasu vydaném naší společností. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich
pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení. Při realizaci stavby nesmí dojít
v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým
částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m vodičů dle ČSN EN 50110-1.
V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí
předmětného vedení. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které
hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu
upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům
je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce,a.s., nepřevezme žádnou zodpovědnost
za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického
zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek. Při případné
úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti
současnému stavu. Musí být dodrženy Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech
podzemního vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu. Jakékoliv události mající vliv na provoz
předmětných vedení musí být neprodlené oznámeny na linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší
společnosti.
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., č.j. 524482/18 dne 30.1.2018
Při stavbě dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací. Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny
v tomto vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřené třetí osoby,
jsou povinni řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.. Stavebník je povinen dodavateli stavby předat toto vyjádření
spolu s tímto rozhodnutím o povolení stavby.
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor životního prostředí, č.j. ŽP/19893/17/Pil/137 dne 17.8.2017
Z hlediska nakládání s odpady (§ 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů) musí být odpady vzniklé v rámci této stavby řádně
vytříděny (např. výkopová zemina, obalové materiály, asfalt, beton, dlažba) a přednostně využity
v souladu s citovaným zákonem o odpadech, musí být tedy dodržována hierarchie způsobů nakládání
s odpady dle § 9a zákona o odpadech. Při nakládání s přebytečnou výkopovou zeminou musí být
důsledně dodržován předmětný zákon o odpadech a vyhláška č. 294/2005 Sb., kterou jsou stanoveny
podmínky a limitní hodnoty ukazatelů pro odpady využitelné na povrchu terénu. Pouze odpady dále
prokazatelně nevyužitelné mohou být odstraněny např. uložením na povolenou skládku odpadů.
Stavebník je při provádění stavby odpovědný za dodržování zákona o odpadech a tato povinnost se
vztahuje i na všechny případné subdodavatele stavby. Příslušné doklady potvrzující předání
stavebních odpadů firmám k dalšímu využití, případně odstranění, 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 společně s průběžnou evidencí odpadů k případné kontrole.
Nebudou přijímány doklady (např. faktura za odvoz odpadů nebo čestné prohlášení o jejich odběru),
které budou vystaveny neoprávněnými subjekty, nebo z nich nebude patrné, jak bylo s odpady
naloženo.
Z hlediska ochrany ovzduší (§ 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) požadujeme,
aby v průběhu předmětné stavby byla zajištěna taková 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 přírody a krajiny dle § 2 odst. 2 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění realizací uvedeného záměru nebudou dotčeny zájmy chráněné
zákonem č. 114/1992 Sb. (nebude vydáváno samostatné rozhodnutí). Investora popř. realizátora
stavby upozorňujeme na povinnost dodržování: § 7 zákona č. 114/1992 Sb. – ochrana dřevin, která je
podrobně stanovena v 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 větším než 30 mm!! Pokud dojde k zásahu do kořenové zóny stromů blíže než 250 cm od
kmene stromu, je možné vodovod umístit jen formou protlaku! Ve vzdálenosti větší než 250 cm od
kmene je možné provádět výkop. V případě otevřené rýhy, která nebude zasypána do 48 hodin, je
nutné přistoupit k ochraně proti vysychání. Povrchové poškození kmene a kořenů je nepřípustné.
Požadujeme, aby po celou dobu stavebních a výkopových prací byl kmen stromů vhodným způsobem
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zabezpečen proti poškození (např. bednění) a dále aby byla kořenová zóna chráněna proti
nežádoucímu zhutnění. O tomto musí být všichni pracovníci předem poučeni.
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor životního prostředí, č.j. ŽP/62497/17/Hor/33 dne 17.8.2017
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. Při realizaci stavby bude dodržena ČSN 83 9061 – o ochraně stromů, porostu a
vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména: při výkopových pracích není přípustné poškození
větších kořenů a odstraňování kořenů o průměru větším než 30 mm, v případě otevřené rýhy, která
nebude zasypána do 48 hodin, je nutné přistoupit k ochraně proti vysychání, kořenová zóna bude
chráněna proti nežádoucímu zhutnění. Povrchové poškození kmene a kořenů je nutné ihned ošetřit
fungicidním přípravkem. Přebytečná zemina nebude uložena na pozemky určené k plnění funkcí lesa.
Vlastníci nemovitostí nebo investoři staveb jsou povinni dle § 22 lesního zákona provést na své
náklady nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky zabezpečeny proti škodám
způsobenými lesem.
• Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy, č.j. MULNL-OD/16072/2018 dne 19.3.2018
Při realizaci dojde k omezení silničního provozu na místní komunikaci, zhotovitel proto 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 místní
komunikaci. 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.
15. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
16. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
•

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Ostrá, Ostrá 172, 289 22 Ostrá
Odůvodnění:
Dne 19.2.2018 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo
zahájeno vodoprávní řízení.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o
dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu, a dalšími doklady.
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně
podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože
mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve
lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a
účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.
Projektovou dokumentaci stavby „Ostrá, vodovodní řady – doplnění sítě“ vypracovala společnost
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IČ 46357009, Bobnická 712, 28821 Nymburk, Jiří Vetešník, Ing.
Miloš Petera, ČKAIT 0008861 v prosinci 2017, číslo zakázky PO38/12/2017.
Stanoviska sdělili:
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, č.j. NY-33-2/2018/PD dne
31.1.2018
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Nymburku,
č.j. KHSSC 02363/2018 dne 17.1.2018
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., č.j. P038/2017 dne 14.2.2018
GridServices, s.r.o., č.j. 5001659690 dne 30.1.2018
Telco Pro Services, a.s., č.j. 0200703982 dne 30.1.2018
ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 0100867266 dne 30.1.2018
ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 001097509426 dne 5.4.2018
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ČD – Telematika, a.s., č.j. 1201801792 dne 30.1.2018
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., č.j. 524482/18 dne 30.1.2018
Obec Ostrá, č.j. 217/2017 dne 13.3.2017
Obec Ostrá, č.j. 99/2017 dne 31.1.2017
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor životního prostředí, č.j. ŽP/19893/17/Pil/137 dne 17.8.2017
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor životního prostředí, č.j. ŽP/62497/17/Hor/33 dne 17.8.2017
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy, č.j. MULNL-OD/16072/2018 dne 19.3.2018

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Městského úřadu Lysá nad Labem územní rozhodnutí pod
spis.zn. SÚ/69016/2017/Šla, č.j. SÚ/79763/2017/Šla dne 12.10.2017, opravu zřejmých nesprávností spis.
zn. SÚ/69016/2017/Šla, č.j. SÚ/80658/2017/Šla dne 19.10.2017 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2
stavebního zákona pod spis.zn. SÚ/15821/2018/Šla, č.j. MULNL-SÚ/18139/2018/Šla dne 25.3.2018.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány
a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními
předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně
významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Václav Uher, Kateřina Čápová, Helena Hlavičková, Miloslav Chreňo, Pavel Soukup, Romana
Soukupová, Ladislav Těšínský, Vlastimil Misík, František Petr, Veronna Petrová, Ing. Jaroslav Novák,
Marie Braunová, Jiří Novák, JUDr. Jiří Cidlina, JUDr. Renata Cidlinová, Tomáš Bednář, Jana
Šimečková, Petr Šlajs, Ing., Bc. Kamil Joch, Kateřina Jochová, Milan Fridrich, Hana Fridrichová, Jana
Braultová, Ing. Pavel Polcar, Jana Polcarová, Jiří Pavlíček, MUDr. Helena Pavlíčková, Jiří Melichar,
Josef Červinka, Věra Červinková, Marie Melicharová, Jiří Melichar, Martina Schwobová, Alice
Pokorná, Michal Pokorný, Marcel Baroch, Ing. Michal Jurášek, Ing. Lucie Jurášková, Marcela
Janečková, David Borůvka, Miloslava Motlová
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, upozorňuje, že vzhledem
k navržené dimenzi vodovodu, který bude sloužit i jako zdroj vnější požární vody, mohou být v lokalitě
v souladu s ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou, kapitola 5 Vnější
odběrná místa, tabulka 2 realizovány stavby rodinných domů se zastavěnou plochou do 200 m2 a
nevýrobní objekty do plochy požárního úseku do 120 m2.
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a
zemědělství 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.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník 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.
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Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

otisk úředního razítka

Ing. Vendula Štěpánková
referent odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve
výši 3000 Kč byl zaplacen dne 22.3.2018.

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

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

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

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33
sídlo: Bobnická č.p. 712/2, 288 21 Nymburk 2
zastoupení pro: Obec Ostrá, Ostrá 172, 289 22 Ostrá
účastníci podle §109 písm. e), f) stavebního zákona veřejnou vyhláškou
dotčené správní úřady
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
Městský úřad Lysá nad Labem, stavební úřad - orgán úzenního plánování, IDDS: 5adasau
sídlo: Husovo nám. č.p. 23, 289 22 Lysá nad Labem
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
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Obec Ostrá, IDDS: yzfa7md
sídlo: Ostrá č.p. 172, 289 22 Lysá nad Labem

