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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská č.p. 81/11
150 00 Praha 5-Smíchov

VÝZVA
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001,
Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov,
kterou zastupuje Atelier PROMIKA s.r.o., IČO 26080273, Muchova č.p. 223/9, 160 00 Praha 6Dejvice
(dále jen "žadatel") dne 17.06.2022 podal žádost o vydání společného povolení na stavbu:
Cyklostezka Nymburk-Lysá nad Labem-Čelákovice
(dále jen "stavba").
Městský úřad Nymburk, odbor výstavby, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40
odst.4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon o pozemních komunikacích"), 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 společném
územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") shledal, že obdržel pouhou žádost o vydání
společného povolení na akci: Cyklostezka Nymburk - Lysá nad Labem – Čelákovice a to bez výčtu
dotčených pozemků, bez potřebné projektové dokumentace a proto
v y z ý v á,
aby nejpozději do 29.7. 2022
předložil stavebnímu úřadu doplněnou žádost o vydání společného povolení (chybí doplnit druh i účel
stavebního záměru, přiložená plná moc není aktuální apod), žádost o vydání společného povolení
obsahuje kromě obecných záležitostí dle správního řádu i věcnosti dle § 94l stavebního řádu:
a) Základní údaje o požadovaném záměru, jeho rozsah a účel, způsob a dobu provádění,
b) Identifikační údaje o pozemku nebo stavbě, na nichž se má stavební záměr uskutečnit
c) Údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět, je – li znám,
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K této žádosti stavebník připojí:
a) Souhlas k umístění a provedení stavebního záměru dle § 184a,
b) Závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů dle zvláštních právních předpisů
nebo tohoto zákona a jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpis, nevydává -li se
koordinované závazné stanovisko dle § 4 odst. 7, nebo nepostupuje – li se podle § 96b odst.2
c) Stanoviska vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k možnosti a způsobu
napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem
d) Smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, vyžaduje - li
záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní nebo technické infrastruktury.
e) Dokumentaci pro vydání společného povolení, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou
technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a technických a technologických
zařízení a dokladovou část.
f) Návrh plánu kontrolních prohlídek stavby

USNESENÍ
Výroková část:
Městský úřad Nymburk, odbor výstavby, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40
odst.4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon o pozemních komunikacích"), 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"), podle § 94l,
odst. 6
p ř e r u š u j e do 29.7.2022
společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení") zahájené dne 17.06.2022 podáním žádosti
podle § 94l stavebního zákona o vydání společného povolení na stavbu:
Cyklostezka Nymburk-Lysá nad Labem-Čelákovice
(dále jen "stavba") na pozemku, kterou podala
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001,
Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov,
kterou zastupuje Atelier PROMIKA s.r.o., IČO 26080273, Muchova č.p. 223/9, 160 00 Praha
6-Dejvice
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská č.p. 81/11,
150 00 Praha 5-Smíchov
Odůvodnění:
Dnem podání žádosti o vydání společného povolení bylo zahájeno společné řízení. Stavební úřad shledal,
že žádost neobsahuje požadované náležitosti, stavební úřad vyzval stavebníka k jejímu doplnění a řízení
přerušil usnesením.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby: nejsou známi
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Poučení účastníků:
Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5
správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

Ing. Műller Roman
referent odboru výstavby
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