
 

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 15.12.2015 
Č.j.: SÚ/119277/15/Fia  
Vyřizuje: 
E-mail: 
IDDS::  

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

 
 

OZNÁMENÍ 
o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání 

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

(dále jen "žadatel") podal dne 30.10.2015 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 

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

 
na pozemcích parc. č. 64/5, 76/1, 76/2, 76/9, 76/15, 79, 80/1, 82, 514/5, 514/8, 64/2 v katastrálním území 
Bříství; 
parc. č. 186/40, 339/59, 841/11, 842/3, 842/26, 848/2, 848/3, 849/2, 900/8, 900/10, 900/27, 901/4, 904/2, 
905/2, 905/4, 905/5, 906/1, 906/3, 922, 1163, 1171/1, 1174, 1199/2, 1222/7, 1222/29, 1588, 1589, 1592 v 
katastrálním území Kounice; 
st. p. 635/9, parc. č. 635/8 v katastrálním území Poříčany; 
parc. č. 1265/3, 1265/10, 1265/11, 1889/1, p. p. k. 1265, 1268, 1269, 1272, 1273, 1276, 1277, 1889/1 v 
katastrálním území Přerov nad Labem; 
parc. č. 422, 506, 509/1, 868, 869, 871, 875, 876, 882, 883 v katastrálním území Semice nad Labem; 
parc. č. 825 v katastrálním území Vykáň 

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

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

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.  
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- 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. 

- 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.  

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"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního 
řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 

19. ledna 2015 (pondělí) v 9.00 hodin 

se schůzkou pozvaných Městský úřad Lysá nad Labem - velká zasedací místnost. Účastníci řízení mohou 
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Lysá nad Labem, stavební úřad, úřední dny: pondělí a 
středa 7,00 - 11,30 a 12,00 - 18,00 hod.). 

 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, 
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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 

Poučení: 

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při 
ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo 
rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují 
rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých 
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání 
námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, 
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné 
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo 
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo 
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky 
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 
zvláštního právního předpisu zabývá. 

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění 
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu 
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo 
opatření. 

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, 
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního 
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo 
stavbu. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. 
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, 
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je 
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad 
předkládá, jako jeho oprávněného držitele. 

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za 
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 
  

 
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. 
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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 
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 
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 
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 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Územní odbor Kolín, IDDS: xjjhpq3 
 sídlo: Polepská č.p. 634, 280 02  Kolín 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 
ostatní 
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, Odbor územní správy majetku Praha, 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 
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 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 
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
 sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3 
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 
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 
NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9 
 sídlo: Na hřebenech II č.p. 1718/8, Nusle, 140 00  Praha 4 
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 
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