Stavební úřad ve svém rozhodnutí k odstranění stavby vydal následující podmínky:
I. Stanoví podmínky pro odstranění stavby:
1. Stavba bude odstraněna v nejkratším možném termínu, nejpozději do 4 měsíců ode dne nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí. Přednostně bude uvolněna plavební dráha.
2. Způsob provedení bouracích prací:
a) Před zahájením bouracích prací vlastník zajistí zdokumentování stavu sousedních staveb a
pozemků.
b) Při odstraňování stavby nebudou použity trhaviny, lávka bude demolována mechanickým
způsobem, tzn. pomocí strojních zařízení.
c) Bude odstraněna nosná konstrukce lávky včetně příslušenství a dříky obou pilířů. Opěry budou
ponechány.
d) Odstranění stavby bude provedeno dle dokumentace bouracích prací, kterou vypracoval Pontex, s.
r. o., č. zak. 18 211 00, Ing. Jan Komanec, ČKAIT 0009756.
e) Po odstranění stavby budou ponechané opěry zabezpečeny, aby nemohlo dojít k úrazu. Opěra č. 4
bude opatřena zábradlím, aby byl zajištěn bezpečný přístup z terasy na parkoviště.
3. Postup bouracích prací:
a) vytyčení stávajících inženýrských sítí, odstranění kabelových vedení z lávky, ochránění dotčených
sítí, ochránění stávajícího povrchu okolního terénu, odstranění limnigrafického zařízení z lávky
b) odstrojení nosné konstrukce od mostního příslušenství
c) strojní přerušení mostovky u jednoho pilíře
d) strojní přerušení mostovky u druhého pilíře, mechanické bourání konstrukce na břehu (na straně
následného vytažení konstrukce z řeky
e) vytažení části lávky spadlé do vody pomocí těžké stavební techniky, bourání vytažené části na břehu
f) odstranění menších částí konstrukce všech frakcí z koryta řeky
g) mechanické bourání konstrukce na druhém břehu.
4. Vlastník oznámí před zahájením bouracích prací speciálnímu stavebnímu úřadu název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude práce provádět.
5. Vlastník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu stadium bouracích prací – uvolnění plavební dráhy.
6. Odstranění stavby bude oznámeno bezprostředně po jejím dokončení speciálnímu stavebnímu úřadu.
7. Odstraňováním stavby nesmí být ohrožen provoz na přilehlých komunikacích.
8. Před zahájením prací je vlastník povinen požádat správce stávajících inženýrských sítí o jejich vytyčení a
stanovení dalších podmínek postupu prací. Tato zařízení nesmí být z titulu prováděných prací při
odstraňování stavby nijak poškozena.
9. Staveniště bude realizováno výhradně na pozemcích stavby.
10. O povolení uzavírky nebo částečné uzavírky místní komunikace z důvodu odstranění stavby bude
požádáno před její realizací a bude projednána v rámci samostatného řízení, které povede místně
příslušný silniční správní úřad pro místní komunikace, tj. odbor správy městského majetku Městského
úřadu Nymburk.
11. O stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(zákon o silničním provozu), bude požádáno předem u odboru správy městského majetku Městského
úřadu Nymburk. K žádosti bude doloženo vyjádření Policie ČR, Dopravní inspektorát Nymburk.
12. Budou splněny podmínky dle závazného stanoviska Městského úřadu Nymburk, odboru životního
prostředí, ze dne 10.07.2018 č. j. MUNYM-100/55180/2018/Šan:
a) Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů: Vzniklé odpady
katalogové číslo 170101 – beton, 170405 – železo a ocel, příp. jiné odpady, které vzniknou při
demolici, budou předány oprávněné organizaci k využití (recyklační středisko). O nakládání
s odpady bude vedena průběžná evidence odpadů, která bude předložena MěÚ Nymburk, odboru
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životního prostředí, ke kontrole nejdéle do 10 dnů od ukončení demolice. Veškeré vzniklé odpady
budou z místa demolice neprodleně po jejich vzniku odváženy k oprávněné osobě.
b) Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: Během
stavebních prací nesmí dojít k poškození stávající vzrostlé zeleně, z tohoto důvodu je nutná ochrana
dřevin před případným poškozením.
Budou splněny podmínky dle vyjádření Povodí Labe, s. p., ze dne 20.06.2018 č. j. PTNP3/18/25662:
a) Pokud dojde ze strany zhotovitele bouracích prací k úpravě technologického postupu, budou
s Povodím Labe, s. p., tyto změny projednány
b) Před zahájením bouracích prací bude Povodí Labe, s. p., předložen podrobný časový harmonogram
provádění prací z důvodu koordinací s činností Povodí Labe, s. p., v zájmovém území. Požadovaný
harmonogram bude zaslán elektronicky na adresu krskaa@pla.cz.
c) Po dokončení demolice bude investorem akce pomocí potápěčů provedena podrobná kontrola dna
vodního toku z důvodu eliminace případných plavebních nehod. Z této kontroly bude proveden
zápis, který doloží, že plavební dráha v daném profilu splňuje potřebné parametry.
d) Veškeré pozemky a stavby Povodí Labe, s. p., budou po dokončení demolice uvedeny do původního
stavu. Před i po realizaci předmětné akce bude stav pozemků i staveb Povodí Labe, s. p., předán
protokolárně s popisem aktuálního stavu a doložen fotodokumentací.
Budou splněny podmínky dle závazného stanoviska Státní plavební správy ze dne 25.06.2018 zn.
6119/PH/18:
a) Pěší lávka bude odstraněna v nejkratším možném termínu.
b) Po odstranění lávky bude zaměřena plavební dráha, zda se v ní nenachází zbytky mostní
konstrukce, a následně v co nejkratším termínu obnoven plavební provoz.
Budou splněny podmínky dle závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Středočeského kraje,
Územního pracoviště v Nymburku, ze dne 25.062018 sp. zn. KHSSC 34301/2018: demoliční práce budou
prováděny pouze v denní době.
Vlastník oznámí termín začátku demolice minimálně s předstihem 2 týdnů Českému
hydrometeorologickému ústavu, pobočka Praha, Na Šabatce 2050/7, 143 06 Praha 4–Komořany.
Přístup k sousedním nemovitostem bude omezen pouze na nejnutnější dobu a jen v nejnutnějším
rozsahu, vlastník bude o tomto omezení vlastníky sousedních nemovitostí předem informovat. Vlastník
současně bude informovat účastníky řízení a dotčené orgány o termínech zahájení a ukončení
demoličních prací.

