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

OD/6856/2020/Uht
MULNL-OD/28115/2020/Uht
Tomáš Uherka, Tel: 325 510 208
tomas.uherka@mestolysa.cz

V Lysé nad Labem: 06.05.2020

ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ 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 29.01.2020 podala
Obec Stratov, IČ 00239828, se sídlem Stratov 90, 289 22 Lysá nad Labem, kterého zastupuje
Projekce dopravní Filip, s. r. o., Ing. Josef Filip, Ph. D., IČ 28714792, se sídlem Čechova 1005, 413
01 Roudnice nad Labem
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Vydává podle § 94 odst.. 1, § 79 a 92 stavebního zákona rozhodnutí o umístění stavby a vydává
podle § 94p odst. 1, § 115 stavebního zákona stavební povolení

na stavbu:
„Chodníky v obci Stratov - III. etapa“
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 240 (zast. plocha a nádvoří), 245 (ostatní plocha), 247 (zast.
plocha a nádvoří), 308 (zast. plocha a nádvoří), 339 (zast. plocha a nádvoří), 348/13 (ostatní plocha),
354/1 (ostatní plocha), 354/2 (ostatní plocha), 354/4 (ostatní plocha), 354/5 (ostatní plocha), 355 (ostatní
plocha), 356 (ostatní plocha), 413/1 (ostatní plocha), 419/1 (ostatní plocha), 422/3 (ostatní plocha), 422/7
(ostatní plocha), 422/10 (ostatní plocha) v katastrálním území Stratov.
Stavba obsahuje:
celá stavba se skládá ze 4 chodníkových větví, které jsou vzájemně propojeny místy pro přecházení,
či jsou ukončeny napojením na stávající dopravní infrastrukturu
větev A (SO101) chodník je dlouhý cca 288 m a nacházejí se zde 12 vjezdů. Chodník je navržen v
základní šířce 1,5 m a 2% příčného sklonu. Podélný sklon nepřesahuje 1%.
větev B (SO101) chodník je dlouhý cca 60 m a nacházejí se zde 3 vjezdy. Ukončen je místem pro
přecházení. Základní šířka chodníku je 1,5 m, 2% příčného sklonu. Podélný sklon chodníku
nepřesahuje 1,5%.
větev C (SO101) chodník je dlouhý cca 445 m a je zde 20 vjezdů. Základní šířka chodníku je 1,5 m,
2% příčného sklonu. Podélný sklon chodníku nepřesahuje 2,5%. Ve staničení km 0,052 se nachází
druhé místo pro přecházení navazující na větev B. V rámci projektu je navržena pojížděná zpevněná
plocha sloužící ke krátkodobému odstavení vozidla před koloniálem č.p.62.
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větev D (SO101) chodník je dlouhý cca 280 m. V trase chodníku je navrženo 8 chodníkových
přejezdů k nemovitostem. Základní šířka chodníku je 1,5 m, 2% příčného sklonu. Podélný sklon
nepřesahuje 2%.
konstrukce chodníku ze zámkové dlažby 60 mm přírodní barvy, upnuté do opěrných prvků
(betonová chodníková obruba). prostor vně chodníků bude zatravněn vysypán praným kamenivem.
konstrukce vjezdů ze zámkové dlažby 80 mm přírodní barvy, upnuté do opěrných prvků (betonová
obruba). V místě styku vozovky a nájezdové obruby je základní výška podsádky navržena v rozpětí
2 - 4 cm.
odvodnění zpevněných ploch bude provedeno základním příčným sklonem 2% do prostoru
stávajících uličních vpustí, případně do zeleně a zasakovacích a odvodňovacích příkopů.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací, kterou vypracoval Ing. Josef Filip,
ČKAIT – 0401915, autorizovaný inženýr pro městské inženýrství a dopravní stavby. Případné změny
nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
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.,
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Josef Filip, ČKAIT –
0401915, autorizovaný inženýr pro městské inženýrství a dopravní stavby. 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:
• předání staveniště,
• kontrola hutnění pláně,
• osazení obrub,
• závěrečná kontrolní prohlídka.
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
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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 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace
č.j. 4354/19/KSUS/MHT/GEIS ze dne 30.07.2019.
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Stavba chodníku bude provedena podle schválené projektové dokumentace
Stavbou chodníku nesmí být zúžen stávající profil vozovky
Chodník bude vybudován tak, aby nebránil odvodnění vozovky a silniční údržbě
Chodníky budou vybudovány se zpevněným krytem, pracovní spára v místě napojení na vozovku
bude zaříznuta frikční pilou a následně zatřena asfaltovou emulzí, nebo vyplněna obalenou
asfaltobetonovou směsí a zhutněna válcováním.
Při provádění stavebních prací nebude docházet ke znečišťování vozovky, případné znečištění bude
ihned odstraněno. Stavební materiál nebude ukládán na vozovce
Odvodnění silnice III/3316 bude řešeno do stávajících uličních vpustí a vsakováním do přilehlé
zeleně a zasakovacích a odvodňovacích příkopů
Chodník bude vybudovaný na pozemku ve vlastnictví Středočeského kraje
Po dokončení stavby požadujeme předložit geometrický plán v 6-ti vyhotoveních včetně souhlasu
s dělením pozemku, který vydává příslušný stavební úřad. Následně budou tyto doklady
prostřednictvím naší organizace postoupeny odboru majetku a investic Krajského úřadu
Středočeského kraje k uzavření darovací smlouvy.
Po vydání rozhodnutí příslušným silničním správním úřadem, požádá zhotovitel o protokolární
předání silnice a po skončení prací opět protokolárně předá silnici správci zpět.

10. Budou splněny podmínky Městského úřadu Lysá nad Labem, odbor dopravy č. j. MULNLOD/23649/2019 ze dne 10.07.2019.
• 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 silnici č. II/272.
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
11. Budou splněny podmínky Městského úřadu Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí č.
j. MULNL-OVŽP/10791/2020/Pil/10/ZPF.
• Správní orgán na úseku ochrany ZPF upouští od provedení skrývky kulturní vrstvy půdy, ta byla
provedena v minulosti, jedná se o uvedení do právního stavu, aby užívání pozemku bylo v
souladu s charakteristikou druhu pozemku vedenou v katastru nemovitosti. Dotčená část pozemku
je dlouhodobě součástí nezpevněného chodníku v obci Stratov.
• Pozemek bude využit pouze pro účely uvedené v žádosti č.j.: MULNL-OVŽP/8218/2020 ze dne
17.2.2020 pro výstavbu chodníku.
• Změnu druhu pozemků nahlásí vlastník pozemku do 30ti dnů ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních předpisů (stavební zákon) dle § 10 odst. 1 písm. d/
zákona č. 344/1992, o katastru nemovitostí na Katastrálním úřadě v Nymburce.
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12. Budou splněny podmínky Městského úřadu Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí
č.j. MULNL-OVŽP/23648/2019/Sam/101.
Z hlediska ochrany vod:
• 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.
• Při údržbě zpevněných ploch nebudou používány závadné látky, nebezpečné závadné látky a
zvlášť nebezpečné závadné látky.
Z hlediska nakládání s odpady:
• Odpady vzniklé v rámci stavby musí být řádně vytříděny (např. výkopová zemina, beton,
asfalt, biologicky rozložitelný odpad, kov, barvy, materiály znečištěné chemickými látkami) a
přednostně využity v souladu s citovaným zákonem o odpadech.
• Při nakládání s výkopovou zeminou, která bude odpadem (nebude využita na předmětném
pozemku), 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.
• 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 Městskému úřadu
Lysá nad Labem odboru výstavby a životního prostředí před užíváním stavby. 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.
• Pozemky dotčené stavbou musí být před užíváním stavby řádně uklizeny.

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 přírody a krajiny:
• Zásah do dřevin rostoucích mimo les. Z tohoto důvodu je třeba zajistit ochranu dřevin rostoucích
mimo les dle ČSN 83 9061 - ochrana stromů, porostu a vegetačních ploch při stavebních pracích.
To platí zvláště pro dřeviny u čp. 57, 10 a 11. 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. Povrchové
poškození kmene a kořenů je nepřípustné. Je třeba, aby po celou dobu stavebních a výkopových
prací byl kmen stromů vhodným způsobem zabezpečen proti poškození (např. bednění) a dále
aby byla kořenová zóna chráněna proti nežádoucímu zhutnění. O tomto je třeba předem poučit
všechny pracovníky.
• Kácení dřevin rostoucích mimo les. Z toho důvodu je třeba, aby investor požádal OÚ Stratov dle
§ 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb. o vydání povolení k jejich kácení. Povolení bude podkladem
pro územní rozhodnutí.
• Upozorňujeme na památný strom u čp. 47, v jehož ochranném pásmu (kruh o poloměru 11,2 m)
nesmí být prováděna žádná pro památný strom škodlivá činnost. Případné výjimky povoluje MÚ
Lysá nad Labem dle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.
13. Budou splněny podmínky Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, ÚO Nymburk č.j. KRPS162521-1/ČJ-2019-010806-PD.
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• Místa pro přecházení nebudou vyznačena vodorovným dopravním značením V 7b
• Čela propustků samostatných sjezdů budou provedena pod úhlem min. 450
• Do volné šířky pásu pro chodce šířky 1,5 m nesmí zasahovat žádné překážky, ani ojedinělé
(dopravní značení, sloupy VO)
14.

Při provádění stavby musí být dodrženy právní a ostatní předpisy a též ustanovení technických
norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů, platných v době provádění stavby.

15.

V průběhu stavby budou zajišťovány opatření na úseku požární ochrany dle zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

16.

Zemina z výkopů nesmí být ukládána na krajnici místních komunikací.

17.

Všechny výkopy musí být řádně osazeny zábranami, případně plastovým plotem či zajišťovací
páskou. Za snížené viditelnosti musí být osvětleny. Maximální pozornost musí být věnována
bezpečnosti chodců.

18.

Prováděním stavby nesmí dojít k znečištění veřejného prostranství a komunikací. Při provádění
stavby je nutné dodržet vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecným požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užití stavby. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky bude odpovídat
vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecným požadavcích zabezpečujících bezbariérové užití stavby
včetně její přílohy a ČSN v platné úpravě.

19.

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.

20.

Po ukončení prací na veřejných prostranstvích a komunikacích budou poškozené povrchy
uvedeny po původního stavu, podklad bude řádně zhutněn.

21.

Při provádění stavby nesmí dojít k porušení sítí ve správě: ČEZ Distribuce, a. s., České
telekomunikační infrastruktura, a. s., Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková
organizace. Podmínky uvedené ve vyjádření správců uvedených sítí budou při realizaci stavby
bezpodmínečně splněny.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Stratov, Stratov 90, 289 22 Lysá nad Labem
Odůvodnění:
Dne 29.01.2020 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:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření dne 1.7.2019 č.j. 677889/19
ČD - Telematika a.s. stanovisko dne 28.6.2019 č.j. 1201910796
ČEZ ICT Services, a. s. vyjádření dne 28.6.2019 č.j. 0700071757
ČEZ Distribuce, a. s. stanovisko dne 15.1.2020 č.j. 0101238737
GridServices, s.r.o. stanovisko dne 28.6.2019 č.j. 5001955946
Obec Stratov vyjádření dne 26.7.2019 č.j. STRATOV/619/2019-2
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Telco Pro Services, a. s. vyjádření dne 28.6.2019 č.j. 0200931055
InfoTel, spol. s r.o. vyjádření dne 28.6.2019 č.j. E009444/19
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Územní odbor Nymburk závazné stanovisko dne
18.12.2019 č.j. NY-822-2/2019/PD
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Nymburk
stanovisko dne 17.6.2019 č.j. KHSSC 30546/2019
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace vyjádření dne 30.7.2019
č.j. 4354/19/KSUS/MHT/GEIS
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů stanovisko dne
17.6.2019 č.j. ÚP-573/8-779-2019
Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor dopravy závazné stanovisko dne 10.7.2019 č.j. MULNLOD/23649/2019
Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor výstavby a životního prostředí závazné stanovisko dne
29.7.2019 č.j. MULNL-OVŽP/23648/2019/Sam/101
Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel vyjádření dne 10.6.2019 č.j. MZDR
25928/2019-2/OZP-ČIL-H
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát Nymburk stanovisko dne
9.7.2019 č.j. KRPS-162521-1/ČJ-2019-010806-PD

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.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
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:
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
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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
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]
Tomáš Uherka
referent odboru dopravy

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: 07.05.2020

Sejmuto dne: 23.05.2020

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

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)
Projekce dopravní Filip s.r.o., IDDS: hwdi28i
sídlo: Čechova č.p. 1005, 413 01 Roudnice nad Labem
dotčené správní úřady
Obec Stratov, IDDS: k25au93
sídlo: Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Územní odbor Nymburk, IDDS: dz4aa73
sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno 1
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 výstavby a životního prostředí, IDDS: 5adasau
sídlo: Husovo náměstí č.p. 23/1, 289 22 Lysá nad Labem
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát Nymburk, IDDS: 2dtai5u
sídlo: Na Baních č.p. 1535, Zbraslav, 156 00 Praha 516
ostatní
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

