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Závazné stanovisko – Sovenice, kVN, TS, obnova NN
Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, jste v zastoupení investora (ČEZ Distribuce a.s.,
Děčín) požádali o vyjádření k návrhu trasy pro projekt stavby: „Sovenice, kVN, TS, obnova NN“ číslo
stavby: IE-12-6008574.
Jako příslušný dotčený orgán státní správy podle ust. § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydáváme k Vaší žádosti v souladu s ust. § 149
správního řádu toto závazné stanovisko:
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, nemáme k uvedené
akci připomínky, požadujeme však:
- odpady vzniklé ze stavby budou v místě stavby tříděny a přednostně předány oprávněné osobě
k dalšímu využití (recyklaci), na povolenou skládku lze uložit pouze prokazatelně
nevyužitelný odpad,
- doklady o předání odpadů oprávněné osobě bude předložen Městskému úřadu Nymburk,
odboru životního prostředí, současně se žádostí o závazné stanovisko pro vydání kolaudačního
souhlasu nebo k souhlasu s užíváním stavby.
(Vyřizuje: Lenka Minaříková, tel. 325501464)

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), nemáme
námitek.
(vyřizuje: Jana Šanderová, tel. 325501475)

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, bez připomínek.
(vyřizuje: Petra Henclová, tel. 325501414)

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, bez připomínek.
(vyřizuje: Pavla Štěpánková, tel. 325501413)

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, bez připomínek.
(vyřizuje: Ing. Martina Kraumanová, tel. 325501402)

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, bez připomínek.
(vyřizuje: Drahomíra Rybínová, tel. 325501415)
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Toto stanovisko je ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu závazným stanoviskem a jeho obsah je
závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu (tj. stavební zákon č.183/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů).
Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat,
přičemž jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé.
Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný
nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko. Zrušení nebo změna
závazného stanoviska je, v případě, že rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již
nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení.
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