
 

Městský úřad Lysá nad Labem 
Stavební úřad 

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 

 
  

Spis. zn.: SÚ/104139/2015/Fia Lysá nad Labem, dne 1.2.2016 
Č.j.: SÚ/8685/16/Fia  
Vyřizuje: 
E-mail: 
IDDS::  

Milada Fialová, tel.: 325 510 219 
milada.fialova@mestolysa.cz 
5adasau 

 

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 30.10.2015 podal 

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IČO 46357009, Bobnická 712, 288 21  Nymburk, 
kterého zastupuje VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., IČO 48153362, Na 
Střezině 1079, 500 03  Hradec Králové 

(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 

 

SV Bříství, Starý Vestec, Semice, Přerov nad Labem, - Napojení na zdroj pitné vody 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích v katastrálním území Bříství;  Kounice; Poříčany; Přerov nad Labem; 

Semice nad Labem a Vykáň. 

Stavba obsahuje:  skupinový vodovod pro obce Bříství, Starý Vestec, Semice, Přerov nad Labem 

 

Druh a účel umisťované stavby: 
- rozšíření stávající akumulace pitné vody v ATS Poříčany + vodovodní řad ,  napojení skupiny obcí:  

Bříství, Starý Vestec, Semice, Přerov nad Labem na zdroj pitné vody 

 

Umístění stavby na pozemcích: 

- parc. č. 64/2 (vodní plocha), parc. č. 64/5 (orná půda), parc. č. 76/1 (orná půda), parc. č. 76/2, parc. č. 
76/9 (orná půda), parc. č. 76/15 (orná půda), parc. č. 79 (orná půda), parc. č. 80/1 (orná půda), parc. č. 
82 (zahrada), parc. č. 514/5 (ostatní plocha), parc. č. 514/8 (ostatní plocha), 533/1 (vodní plocha) v 
katastrálním území Bříství; 
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-  parc. č. 186/40 (orná půda), parc. č. 339/59 (orná půda), parc. č. 841/11 (ostatní plocha), parc. č. 

842/3 (ostatní plocha), parc. č. 842/26 (ostatní plocha), parc. č. 848/2 (orná půda), parc. č. 848/3 (orná 
půda), parc. č. 849/2 (trvalý travní porost), parc. č. 900/8 (orná půda), parc. č. 900/10 (orná půda), 
parc. č. 900/27 (orná půda), parc. č. 901/4 (orná půda), parc. č. 904/2 (orná půda), parc. č. 905/2 
(ostatní plocha), parc. č. 905/4 (ostatní plocha), parc. č. 905/5 (ostatní plocha), parc. č. 906/1 (orná 
půda), parc. č. 906/3 (orná půda), parc. č. 922 (orná půda), parc. č. 1163 (ostatní plocha), parc. č. 
1171/1 (ostatní plocha), parc. č. 1174 (ostatní plocha), parc. č. 1199/2 (ostatní plocha), parc. č. 1222/7 
(vodní plocha), parc. č. 1222/29 (vodní plocha), parc. č. 1588 (ostatní plocha), parc. č. 1589 (ostatní 
plocha), parc. č. 1592 (ostatní plocha) v katastrálním území Kounice; 

- st. p. 635/9, parc. č. 635/8 v katastrálním území Poříčany; 

-  parc. č. 1265/3 (ostatní plocha), parc. č. 1265/10 (orná půda), parc. č. 1265/11 (orná půda), parc. č. 
1889/1 (ostatní plocha), p. p. k. 1265, p. p. k. 1268, p. p. k. 1269, p. p. k. 1272, p. p. k. 1273, p. p. k. 
1276, p. p. k. 1277, p. p. k. 1889/1 v katastrálním území Přerov nad Labem; 

- parc. č. 422 (ostatní plocha), parc. č. 506 (lesní pozemek), parc. č. 509/1 (orná půda), parc. č. 868 
(lesní pozemek), parc. č. 869 (ostatní plocha), parc. č. 871 (ostatní plocha), parc. č. 875 (orná půda), 
parc. č. 876 (lesní pozemek), parc. č. 882 (ostatní plocha), parc. č. 883 (lesní pozemek) v katastrálním 
území Semice nad Labem, 

- parc. č. 825 (vodní plocha) v katastrálním území Vykáň. 

 

Určení prostorového řešení stavby: 

 

SO 01 Vodovodní řady 
Vodovodní řad "PB"    

- je veden od místa napojení na stávající vodovodní přivaděč před obcí Kounice, u komunikace III. tř. 
2721 ve správě KSUS u obce Kounice,  severozápadním směrem po zemědělsky obhospodařovaných  
pozemcích až k obci Bříství, kde bude napojen na navazující vodovodní řad Z3 řešený v rámci 
samostatné projektové dokumentace. 

- materiál vysokohutnostní polyethylen řady PE100RC s ochranným pláštěm z PP, tlaková řada PN 10, 
typ - pro vodovody 

- délka 3280 m 

- na přivaděči bude vysazena nová vodoměrná a redukční šachta  VŠ1. V této šachtě bude umístěn 
redukční ventil a vodoměr 

Vodovodní řad "PP" 

- je veden od místa napojení na plánovaný vodovodní řad P1 před obcí Semice,  v prostoru křižovatky 
komunikací II. tř. 272 a III. tř. 2724 ve správě KSÚS u obce Semice západním směrem až do obce 
Přerov nad Labem. V celé své délce je veden podél komunikace III. tř. 2724 v jejím příkopu. V 
Přerově nad Labem bude ukončen napojením na plánovaný vodovodní řad Z1+7.  

- materiál vysokohutnostní polyethylen řady PE 100 RC s ochranným pláštěm z PP, tlaková řada PN 
10, typ - pro vodovody 

- délka 1130 m 

- napojení vodovodu bude přes novou vodoměrnou a redukční šachtu VŠ2. V této šachtě bude osazen 
redukční ventil a dvojice vodoměrů (jeden pro obec Přerov nad Labem a druhý pro obec Semice) 

SO 02 ATS Poříčany 
- rozšíření stávající akumulace pitné vody v ATS Poříčany ze stávajících 80,0m3 na 250,0m3   

- přístavba nové podzemní nádrže ke stávající akumulaci na pozemcích st. 635/9 , parc.č.635/8 
v kat.území Poříčany. 

SO 02.1 - ATS Poříčany- nová akumulace 

podzemní část  

-  železobetonový objekt krabicové konstrukce o vnějších půdorysných rozměrech 7,3 m x 14,3 m. 
Výška v místě snížené výpustné části 3,40 m, ve vyšší poloze 3,00 m 

- umístění je ve vzdálenosti 1,5 m od stávajícího objektu ATS. 
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- objekt bude založen v otevřené svahované jámě na štěrkovém loži tl. 200 mm s navazujícím 

podkladním betonem  tl. 150 mm 

-  objekt bude opatřen zemním násypem s ohumusováním a osetím  

- výškově bude navazovat na stávající podzemní část ATS 

nadzemní část  

- vstup do podzemní části akumulace bude zabezpečen nadzemní přístavbou,která bude pohledové 
spojena se stávajícím nadzemním objektem ATS.   

- vnější půdorysné rozměry přístavby 2,90 m x 2,90 m, střecha sedlová, výška hřebenu + 3,60 (+ 0 = 
úroveň podlahy přízemí stávající nadzemní části ATS) 

- v přístavbě bude vstupní chodba propojena se stávající chodbou a prostor vstupu do nové akumulace 

SO 02.2 - ATS Poříčany - zpevněné plochy schodiště  

- k východní straně objektu (mezi stávající a novou akumulaci) směrem k příjezdové cestě bude 
vybudováno nové betonové schodiště se zábradlím z nerezavějící oceli. 

- na schodiště bude před objektem navazovat nová zpevněná plocha chodníku provedená ze zámkové 
dlažby 

SO 02.3 - ATS Poříčany - Terénní  úpravy   

- terénní úpravy spočívají v provedení nového zemního násypu k objektu nové akumulace. Násyp bude 
proveden ze zeminy z výkopu a opatřen ohumusováním a osetím travním semenem.  

SO 02.4 - ATS Poříčany - Oplocení    

- Celý areál ATS bude oplocen ocelovým pletivem s PVC povlakem barvy hnědé, výšky 1,8 m v délce 
96 m, navázaným na sloupky z ocelových trubek a ocelových vzpěr. 

- Sloupky a vzpěry budou kotveny do betonových patek. Pod pletivem bude provedena dlažba z 
betonových dlaždic 0,5 x 0,5 m. Vstup do areálu bude vrátky š. 1,5 m.  

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- pozemky parc. č. 64/2 (vodní plocha), parc. č. 64/5 (orná půda), parc. č. 76/1 (orná půda), parc. č. 
76/2, parc. č. 76/9 (orná půda), parc. č. 76/15 (orná půda), parc. č. 79 (orná půda), parc. č. 80/1 (orná 
půda), parc. č. 82 (zahrada), parc. č. 514/5 (ostatní plocha), parc. č. 514/8 (ostatní plocha) v 
katastrálním území Bříství; 

- pozemky parc. č. 186/40 (orná půda), parc. č. 339/59 (orná půda), parc. č. 841/11 (ostatní plocha), 
parc. č. 842/3 (ostatní plocha), parc. č. 842/26 (ostatní plocha), parc. č. 848/2 (orná půda), parc. č. 
848/3 (orná půda), parc. č. 849/2 (trvalý travní porost), parc. č. 900/8 (orná půda), parc. č. 900/10 
(orná půda), parc. č. 900/27 (orná půda), parc. č. 901/4 (orná půda), parc. č. 904/2 (orná půda), parc. 
č. 905/2 (ostatní plocha), parc. č. 905/4 (ostatní plocha), parc. č. 905/5 (ostatní plocha), parc. č. 906/1 
(orná půda), parc. č. 906/3 (orná půda), parc. č. 922 (orná půda), parc. č. 1163 (ostatní plocha), parc. 
č. 1171/1 (ostatní plocha), parc. č. 1174 (ostatní plocha), parc. č. 1199/2 (ostatní plocha), parc. č. 
1222/7 (vodní plocha), parc. č. 1222/29 (vodní plocha), parc. č. 1588 (ostatní plocha), parc. č. 1589 
(ostatní plocha), parc. č. 1592 (ostatní plocha) v katastrálním území Kounice; 

- pozemky st. p. 635/9, parc. č. 635/8 v katastrálním území Poříčany; 

-  pozemky parc. č. 1265/3 (ostatní plocha), parc. č. 1265/10 (orná půda), parc. č. 1265/11 (orná půda), 
parc. č. 1889/1 (ostatní plocha), p. p. k. 1265, p. p. k. 1268, p. p. k. 1269, p. p. k. 1272, p. p. k. 1273, 
p. p. k. 1276, p. p. k. 1277, p. p. k. 1889/1 v katastrálním území Přerov nad Labem; 

- pozemky parc. č. 422 (ostatní plocha), parc. č. 506 (lesní pozemek), parc. č. 509/1 (orná půda), parc. 
č. 868 (lesní pozemek), parc. č. 869 (ostatní plocha), parc. č. 871 (ostatní plocha), parc. č. 875 (orná 
půda), parc. č. 876 (lesní pozemek), parc. č. 882 (ostatní plocha), parc. č. 883 (lesní pozemek) v 
katastrálním území Semice nad Labem, 

- pozemky parc. č. 825 (vodní plocha) v katastrálním území Vykáň. 

v rozsahu dotčeném stavbu. 
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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, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a 
vlivů na okolí,  

2. V zájmovém území se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje do zařízení ve vlastnictví nebo 
správě:  Vodovody a kanalizace a.s. Nymburk, ČEZ Distribuce a.s., CETIN- Česká telekomunikační 
infrastruktura, a.s.,  Vacuum Global, s.r.o.,  Závlahy Přerov nad Labem, ČEPS, a.s., NET4GAS, 
s.r.o., RWE Distribuční služby, s.r.o. 

3. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Povodí Labe a.s. Hradec Králové ze dne 
23.10.2015 pod č.j: PVZ/15/29379/Sk/0 a ze dne 16.9.2015 pod č.j: PVZ/15/23645/Sk/0: 

- Budou dodrženy vzdálenosti uvedené v geometrickém zaměření pro umístění vodovodu v délce cca 
100 m podél pozemků parc.č. 76/7 a 76/8 v k.ú. Bříství 

- V dalším stupni projektové dokumentace požadujeme předložit k odsouhlasení detailní výkres 
způsobu jednotlivých křížení vodních toků (křížení VT Kounický potok požadujeme provést 
podvrtem). V místě podchodu pod tokem bude potrubí uloženo v chráničce v hloubce min. 1,0 m pod 
pevným dnem toku a vyvedeno min. 1 m za břehovou hranu toku.  V souběhu s vodním tokem bude 
potrubí uloženo a chráněno tak, aby nedošlo k jeho poškození pohybem těžké mechanizace při 
provádění údržby vodního toku.  

4. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice 
Středočeského kraje, ÚP Nymburk ze dne 24.8.2015, č.j.: KHSSC 38622/2015: 

- V dalším stupni projektové dokumentace řešit hlukovou situaci v rozšíření ATS Poříčany vůči 
venkovnímu chráněnému prostoru a venkovnímu chráněnému prostoru stavby nejbližšího objektu, 
který se nachází ve vzdálenosti cca 25 m od ATS.  

5. Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku Hasičského záchranného sboru 
Středočeského kraje, Krajského ředitelství Kladno ze dne 26.10.2015, č.j: PCNP-1310-2/2015/PD: 

- Zpracovat a předložit další stupeň projektové dokumentace ke stavebnímu řízení včetně podrobného 
požárně bezpečnostního řešení ke stavbě ATS Poříčany.  

6. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Lysá nad Labem, odboru životního prostředí, uvedené 
v závazném stanovisku ze dne 9.12.2015, č.j: ŽP/102478/15/Hor/63:  

- Stavba bude umístěna dle předloženého projektu zpracovaného společností VIS - Vodohospodářsko-
inženýrské služby, spol. s r.o. IČ 481 53 362, se sídlem Na Střezině 1079/10, 500 03 Hradec Králové, 
číslo zakázky 05215-330 z července 2015, odpovědným projektantem Ing. Knížákem pro investora 
VAK Nymburk a.s. 

- Přes  pozemky určené k plnění funkci lesa (dále jen „PUPFL“) bude stavba realizována bez-
výkopovou technologií (řízeným protlakem). 

- Zařízení staveniště včetně stavebního a výkopového materiálu nebude skladováno na PUPFL. 
- Vodovodní řad bude umístěn co nejblíže ke komunikaci v příkopě podél komunikace č. III/2724 

Semice - Přerov. 
- Startovací jámy budou umístěny tak, aby nedošlo při jejich výkopu k poškození okolních stromů a 

kořenů silnějších tří centimetrů.  
7. Další stupeň projektové dokumentace bude předložen k vyjádření společnosti Vacuum Global, s.r.o.  

a Závlahy Přerov nad Labem. 

8. Stavba studny je vodní dílo, které podléhá  povolení příslušného vodoprávního úřadu. 

9. Před podáním žádosti o povolení stavby vodního díla zajistí stavebník u příslušného stavebního      
      úřadu vydání souhlasu podle § 15 stavebního zákona.  

 

 

Účastníci řízení  podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb.  o správním řízení (správní řád), na 
něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s, IČO 46357009., Bobnická 712, 288 21  Nymburk 
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Odůvodnění: 

Dne 30.10.2015 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou  a dotčeným 
orgánům. Současně nařídil  ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 19.1.2016, o jehož 
výsledku byl sepsán protokol.  

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 
územně plánování dokumentací obcí dotčených navrženou stavbou a vyhovuje obecným požadavkům na 
výstavbu. 

Stanoviska sdělili: 

- Povodí Labe, státní podnik vyjádření dne 23.10.2015 č.j. PVZ/15/29379/Sk/O 

- ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 26.11.2015 č.j. 1080267360 

- STAVOKOMPLET spol.s r.o. vyjádření dne 13.11.2015 

- Lesy České republiky, s.p. vyjádření dne 16.1.2015 č.j. LCR001776/2015 

- VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. vyjádření č.j. 330/Kn-466 

- Ministerstvo obrany, SEM, oddělení ochrany územních zájmů vyjádření dne 3.11.2015 č.j. 
84112/2015-8201-ÓÚZ-LIT 

- Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad rozhodnutí dne 18.11.2015 č.j. 
MUCB 31030/2015/OD/Ka 

- Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, středních Čech 
vyjádření dne 26.10.2015 č.j. 3616/2015 

- Městský úřad Lysá nad Labem, odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 8.12.2015 č.j. 
ŽP/102457/15/Sv/207/OP 

- Městský úřad Lysá nad Labem, odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 9.12.2015, č.j: 
ŽP/102478/15/Hor/63 

- Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy závazné stanovisko dne 20.10.2015 č.j. 
ŽP/95003/15/Pil/KS/28 

- Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy rozhodnutí  dne 9.12.2015  č.j: OD/116198/15 

- Městský úřad Lysá nad Labem, odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury závazné 
stanovisko dne 20.10.2015 č.j. ŽP/95003/15/Pil/KS/28 

- Městský úřad Lysá nad Labem, odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 20.10.2015 č.j. 
ŽP/95003/15/Pil/KS/28 

- Městský úřad  Sadská, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí vyjádření dne 
23.10.2015 č.j. MUS 3205/2015/SU/Ma 

- Městský úřad Český Brod, odbor stavební a územního plánování stanovisko dne 26.8.2015 č.j. 
MUCB 23676/2015015 

- Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství stanovisko dne 2.9.2015 č.j. 
MUCB 23080/2015 

- Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad stanovisko dne 12.10.2015 č.j. 
MUCB28014/2015/OD/Ka 

- Úřad Městyse Kounice vyjádření dne 16.10.2015 č.j. UMK/702/2015/Ad 

- Obecní úřad  Semice vyjádření dne 16.10.2015 č.j. OB/503/15/2 

- Obecní úřad  Bříství vyjádření dne 14.10.2015 č.j. 311/15 

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje stanovisko dne 2.9.2015 č.j. NY-325-2/2015/PD 

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje stanovisko dne 26.10.2015 č.j: PCNP-1310-2/2015/PD 

- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát Nymburk vyjádření dne 
21.8.2015 č.j. KRPS-285500-1/ČJ-2015-010806-ZU 

- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství stanovisko dne 25.8.2015 
č.j. 112666/2015/KUSK/Pt 



Č.j. SÚ/8685/16/Fia str. 6 

 
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje  

- příspěvková organizace stanovisko dne 21.8.2015 č.j. 4697/15/KSÚK/KHT/KUK 

- Povodí Labe, státní podnik vyjádření dne 6.9.2016 č.j. PVZ/15/2364/SK/0 

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Nymburk 
stanovisko dne 24.8.2015 č.j. KHSSC/38622/2015 

- Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektrorát  lázní a zřídel vyjádření dne 20.8.2015 č.j. MZDR 
47515/2015-2/OZD-ČIL-Pr 

- Vacuum Global s.r.o. vyjádření dne 21.10.2015 č.j. 98/2015 

- Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. vyjádření dne 13.10.2015 č.j. 3395 

- Závlahy Přerov nad Labem s.r.o. vyjádření dne 27.10.2015 

- ČEPS, a.s. vyjádření dne 30.9.2015 č.j. 1067a/15/KOC/Ro/1 

- ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 14.9.2015 č.j. 1078055658 

- ČEZ Distribuce, a. s. souhlas dne 7.9.2015 č.j. 001077428902 

- ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 21.7.2015 č.j. 01000444111 

- ČEZ ICT Services, a. s. vyjádření dne 21.7.2015 č.j. 02003400515 

- CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření dne 21.7.2015 č.j. 649099/15 

- NET4GAS, s.r.o. vyjádření dne 21.7.2015 č.j. 1729/15/BRAN 

- NET4GAS, s.r.o. vyjádření dne 22.7.2015 č.j. 5162/15/OVP/Z 

- NET4GAS, s.r.o. vyjádření dne 19.8.2015 č.j.: 5780/15/OVP/Z 

- MERO ČR, a.s. vyjádření dne 21.7.2015 č.j. 2015/07/7441 

- T-Mobile Czech Republic a.s. vyjádření dne 21.7.2015 č.j. E 15747/15 

- T-Mobile Czech Republic a.s. vyjádření dne 21.7.2015 č.j. E15744/15 

- T-Mobile Czech Republic a.s. vyjádření dne 21.7.2015 č.j. E 15746/15 

- RWE Distribuční služby, s.r.o., RC Mladá Boleslav vyjádření dne 2.9.2015 č.j. 5001164942 

- Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy rozhodnutí dne 9.12.2015 č.j. OD/116198/15 

- Městský úřad Lysá nad Labem, odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 9.12.2015 č.j. 
ŽP/102478/15/Hor/63 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a podmínky z nich vyplývající pro další přípravu a realizaci záměru, 
zejména pro projektovou přípravu stavby,  zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí. Podmínky pro 
provedení stavby budou řešeny ve stavebním řízení.  

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: 

parc. č. 64/6, 64/7, 76/7, 76/8, 78, 80/2, 514/10, 514/14, 514/20, 514/21, 514/58, 514/59, 533/1, 535, 
826, 901/5, 901/6 v katastrálním území Bříství, st. p. 563/1, 701, 704, parc. č. 339/22, 339/23, 
339/24, 339/25, 339/27, 339/28, 339/29, 339/31, 339/32, 339/36, 339/37, 339/38, 339/47, 339/51, 
339/52, 339/53, 339/55, 339/56, 339/60, 840/1, 840/2, 840/5, 840/22, 842/19, 847, 848/1, 849/3, 
866, 867/1, 867/2, 869, 881/1, 881/3, 882, 891, 900/9, 900/12, 901/2, 901/3, 901/6, 905/1, 906/2, 
906/4, 907/1, 907/2, 907/3, 907/5, 908/1, 908/2, 921/2, 921/3, 921/6, 921/7, 921/8, 921/9, 921/10, 
921/11, 921/12, 921/13, 921/14, 921/15, 921/16, 921/17, 921/18, 921/19, 921/20, 921/21, 921/22, 
921/23, 921/24, 921/25, 923/1, 923/2, 923/3, 923/4, 923/5, 925, 931/151, 1590 v katastrálním území 
Kounice, st. p. 272, parc. č. 1265/8, 1265/9, 1270, 1289/7 v katastrálním území Přerov nad Labem, 
parc. č. 874, 878, 885, 891, 892, 894 v katastrálním území Semice nad Labem 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Kounice č.p. 457 a č.p. 411,  Přerov nad Labem č.p. 274 
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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 regionálního rozvoje 
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 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. 

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. 
 

 
Milada Fialová 

referent stavebního úřadu 
  
 

 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
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 26.1.2016. 
 
Obdrží: účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doručenky) 

VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., IDDS: smrardy 
 sídlo: Na Střezině č.p. 1079/10, 500 03  Hradec Králové 3 
 zastoupení pro: Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Bobnická 712, 288 21  Nymburk 
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejná vyhláška) 
 
dotčené orgány 
Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, IDDS: jgqbsve 
 sídlo: náměstí Husovo č.p. 70, 282 01  Český Brod 
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor životního prostředí, IDDS: 5adasau 
 sídlo: Husovo náměstí č.p. 23, 289 22  Lysá nad Labem 
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Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy, IDDS: 5adasau 
 sídlo: Husovo náměstí č.p. 23/1, 289 22  Lysá nad Labem 
Městský úřad  Sadská, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, IDDS: trubtz7 
 sídlo: Palackého nám. č.p. 1, 289 12  Sadská 
Městský úřad Český Brod, odbor stavební a územního plánování, IDDS: jgqbsve 
 sídlo: náměstí Husovo č.p. 70, 282 01  Český Brod 
Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: jgqbsve 
 sídlo: náměstí Husovo č.p. 70, 282 01  Český Brod 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: qujhpz4 
 sídlo: Tyršova č.p. 1811, 288 02  Nymburk 2 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf 
 sídlo: Zborovská č.p. 81/11, Smíchov, 150 00  Praha 5 
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 Nymburk, odbor životního prostředí, IDDS: 86abcbd 
 sídlo: Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02  Nymburk 2 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Územní odbor Kolín, IDDS: xjjhpq3 
 sídlo: Polepská č.p. 634, 280 02  Kolín 2 
  
ostatní 
Obec Poříčany, IDDS: 8sbbj82 
 sídlo: Lipová č.p. 235, 289 14  Poříčany 
Městys Kounice, IDDS: em6bfv6 
 sídlo: Kounice č.p. 127, 289 15  Kounice 
Obec Bříství, IDDS: c6jbggi 
 sídlo: Bříství č.p. 75, 289 15  Kounice 
Obec Přerov nad Labem, IDDS: 7etb5xc 
 sídlo: Přerov nad Labem č.p. 38, 289 16  Přerov nad Labem 
Obec Semice, IDDS: f5xaskm 
 sídlo: Semice č.p. 280, 289 17  Semice 
Obec Vykáň, IDDS: nkvb727 
 sídlo: Vykáň č.p. 24, 289 15  Kounice 
NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9 
 sídlo: Na hřebenech II č.p. 1718/8, Nusle, 140 00  Praha 4 
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
 sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
STAVOKOMPLET spol.s r.o., IDDS: n834kd3 
 sídlo: Královická č.p. 251, Zápy, 250 01  Brandýs n.Labem-St.Bol.1 
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 
 sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8 
Ministerstvo obrany, SEM, oddělení ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk 
 sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00  Praha 6-Hradčany 
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, středních Čech, IDDS: 
eaig3gd 
 sídlo: Nad olšinami č.p. 448/3, 100 00  Praha 10-Strašnice 
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury, 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 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje  
příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
 sídlo: Zborovská č.p. 11, 150 21  Praha 5 
Vacuum Global s.r.o., IDDS: tsm9kik 
 sídlo: Lounská č.p. 932/4, 415 01  Teplice 1 
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33 
 sídlo: Bobnická č.p. 712/2, 288 21  Nymburk 2 
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Závlahy Přerov nad Labem s.r.o., IDDS: wnccqs9 
 sídlo: Přerov nad Labem č.p. 384, 289 16  Přerov nad Labem 
ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd 
 sídlo: Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00  Praha 101 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
RWE Distribuční služby, s.r.o., RC Mladá Boleslav, IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
Obec Starý Vestec, IDDS: gbpbghx 
 sídlo: Starý Vestec č.p. 67, 289 16  Přerov nad Labem 
 
Ke zveřejnění na úřední desce: 
Úřad Městyse Kounice, IDDS: em6bfv6 
 sídlo: Kounice č.p. 127, 289 15  Kounice 
Obecní úřad  Semice, IDDS: f5xaskm 
 sídlo: Semice č.p. 280, 289 17  Semice 
Obecní úřad  Bříství, IDDS: c6jbggi 
 sídlo: Bříství č.p. 75, 289 15  Kounice 
Obecní úřad Přerov nad Labem, IDDS: 7etb5xc 
 sídlo: Přerov nad Labem č.p. 38, 289 16  Přerov nad Labem 
Obecní úřad  Poříčany, IDDS: 8sbbj82 
 sídlo: Lipová č.p. 235, 289 14  Poříčany 
Úřad Obce Vykáň, IDDS: nkvb727 
 sídlo: Vykáň č.p. 24, 289 15  Kounice 
 
Spis SÚ 
Vypraveno dne 1.2.2016 
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