MĚSTSKÝ ÚŘAD ČELÁKOVICE
odbor stavebního úřadu
250 88 Čelákovice, náměstí 5. května 1, Tel.: 326 929 132 – 136, 161

Spis.zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
e-mail:

MUC/05379/2020/Pr
MUC/11061/2020
Iveta Procházková, tel. 326 929 161
iveta.prochazkova@celakovice.cz

Čelákovice 4.11.2020

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Čelákovice, odbor stavebního úřadu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.
d) 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") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne
3.6.2020 podala
Obec Svémyslice, IČO 639672, Svémyslice 18, 250 91 Svémyslice
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr

ve společném územním a stavebním řízení na stavbu:
CENTRUM OBCE SVÉMYSLICE
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 9/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 9/3 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 10/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 16/1 (zahrada), parc. č. 16/2 (zahrada), parc.
č. 238/1 (ostatní plocha), parc. č. 255/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Svémyslice.
Stavba obsahuje:
KOMPLEX CENTRA obce Svémyslice, který se bude skládat ze 3 částí zděných staveb:
1. SO.01 restaurace a 3 byty (352 m2)
2. SO.02 multifunkční sál (312 m2)
3. SO.03 obecní úřad a prodejna potravin (177 m2)
Centrum bude umístěné místo objektu č.p. 1 (souhlas s odstraněním ze dne 14.2.2020 spis. zn.
MUC/10713/2019/Pr)
1. SO.01 restaurace a 3 byty
- 1.NP: restaurace
- 2.NP: 3 byty přístupné venkovním schodištěm a pavlačí.
2. SO.02 multifunkční sál
- 1.NP: sál
Stavby SO.01 a SO.02 budou propojeny přízemní částí kde bude sociální zázemí.
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Stavba SO.01 a SO.02 včetně propojení bude nepravidelného tvaru o půdorysných rozměrech cca 48 m x
24 m (výkres situace číslo C3). Max výška bude 8,9 m od upraveného terénu.
Hlavní budovy budou zastřešeny valbovými střechami, propojovací část mezi restaurací a sálem bude
zastřešena plochou střechou, vytápění bude v každé části samostatné – plynové.
- nová vodovodní přípojka PE 50 z vodovodního řadu v komunikaci III/0114
nová plynovodní přípojka PE 40 z STL plynovodního řadu PE 90
nová elektro přípojka
kanalizace napojena přes přečerpávací šachty na původní kanalizační přípojku.
3. SO.03 obecní úřad a prodejna potravin
- 1.NP: obchod
- 2.NP: obecní úřad
Stavba bude o půdorysných rozměrech max. 16,4 m x 13 m (výkres situace číslo C3).
Výška ploché střechy bude max. 8,6 m od upraveného terénu.
- nová elektro přípojka
- vodovodní, kanalizační a plynová přípojka budou napojeny na původní přípojky k odstraněnému
domu č.p.1
-

nové oplocení západní a severní hranice pozemku
parkoviště v západní části areálu s novým vjezdem šířky 6 m na komunikaci III/0114
zpevněné plochy a vsakovací retenční nádrž na dešťovou vodu.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje koordinační situační
výkres území v měřítku 1:200 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby,
s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovali Ing. Aleš Moudrý
ČKAIT 0008767; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a. vytýčení stavby,
b. hrubá stavba,
c. dokončení stavby.
4. Stavba bude dokončena 31.12.2024.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, jehož název, sídlo a IČ žadatel oznámí stavebnímu
úřadu před zahájením prací.
6. V předstihu před zahájením výkopových a zemních prací je stavebník povinen řídit se ustanovením
§ 22 a § 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů o
technických požadavcích na stavby, která upravuje požadavky na provádění staveb a příslušné
technické normy.
8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb. § 24e ve znění pozdějších předpisů
o obecných požadavcích na využívání území, která upravuje rozsah a vybavení staveniště.
9. Pro stavbu budou použity jen výrobky splňující vlastnosti uvedené v § 156 stavebního zákona a
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
10. Budou splněny podmínky rozhodnutí Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor
dopravy ze dne 23.1.2020 č.j. MÚBNLSB-OD-130957/2019-RICKA a ze dne 12.2.2020 č.j.
MÚBNLSB-OD-130948/2019-RICKA.
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11. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve stanoviscích a vyjádřeních:
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze závazné stanovisko dne 15.7.2020
č.j. KHSSC 26154/2020
• Před uvedení stavby do provozu bude proveden proplach a desinfekce vodovodního řadu a
nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude doloženo, že kvalita dodávané pitné
vody z navrhované části vodovodního řadu splňuje hygienické požadavky na pitnou vodu
stanovené § 3 odst. 2 zákona v souladu s § 4 odst. 7 písm. A) vyhlášky š. 252/2004 Sb., kterou se
stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah její kontroly, v platném
znění (dále jen „vyhlášky“) – v rozsahu kráceného rozboru dle přílohy č. 5 vyhlášky.
• Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude doloženo, že při realizaci stavby byly
pro přímý styk s pitnou a teplou vodou použity pouze výrobky, které byly před uvedením na trh
ověřeny, že při účelu jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody, jak stanoví § 5
odst. 11 zákona
• Po dokončení stavby bude oprávněným subjektem (podle § 32a zákona č. 258/2000 ve znění
pozdějších předpisů) měřením akustického tlaku A z provozu stacionárních zdrojů hluku a
z provozu restaurace a zásobování prodejny, prokázáno splnění hygienických limitů v nejbližším
chráněném venkovním prostoru stavby. Výsledky budou zaslány na KHSSK se sídlem v Praze
k posouzení pře d kolaudací objektu.
• Po dokončení stavby bude oprávněným subjektem (podle § 32a zákona č. 258/2000 ve znění
pozdějších předpisů) měřením akustického tlaku A z provozu multifunkčního sálu (hudební
produkce) prokázáno splnění hygienických limitů v nejbližším chráněném venkovním prostoru
stavby. Výsledky budou zaslány na KHSSK se sídlem v Praze k posouzení před kolaudací
objektu.
- Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor životního prostředí závazné stanovisko dne
24.10.2019 č.j. MÚBNLSB-OŽP-98198/2019 LEGVE
Souhlas s vytápěním objektu SO.01 – Restaurace a 3 byty čtyřmi kotli na zemní plyn - v každé
bytové jednotce jeden kotel s jmenovitým tepelným výkonem 10 kW a pro restauraci jeden kotel se
jmenovitým tepelným výkonem 50 kW, s vytápěním objektu SO.02 – Multifunkční sál jedním
kotlem na zemní plyn s jmenovitým tepelným výkonem 50 kW a s vytápěním objektu SO.03Obecní úřad a prodejna potravin dvěma kotli na zemní plyn pro obecní úřad jeden kotel se
jmenovitým tepelným výkonem 17 kW a pro prodejnu potravin jeden kotel se jmenovitým tepelným
výkonem 17 kW se uděluje za následujících podmínek:
• Celkový jmenovitý tepelný příkon zdrojů svedených do jednoho výduchu bude menší než 0,3
MW.
• Zdroje budou splňovat požadavky na Ekodesign (Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2009/125/ES)
• Provozovatel spalovacích stacionárních zdrojů bude povinen splňovat požadavky vyplývající z §
17 odst. 1 písm. A-d) zákona č. 201/20125 Sb.
- Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor životního prostředí závazné stanovisko dne
3.7.2020 č.j. MÚBNLSB-OŽP-65063/2020-KRM
• Odváděné odpadní vody musí být v souladu s kanalizačním řádem obce Svémyslice.
- Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor životního prostředí závazné stanovisko dne
10.6.2020 č.j. MÚBNLSB-OŽP-55320/2020-FOUPE
Stavební odpady budou uloženy podle druhu a kategorie odpadů a na základě jejich skutečných
vlastností (třída vyluhovatelnosti odpadů vodou, vzájemná mísitelnost, obsah škodlivin v sušině atd.)
na schválené úložiště (skládka interního odpadu, skládka ostatního odpadu, skládka nebezpečného
odpadu, terénní úpravy, rekultivace spod.), odpady využitelné jako druhotné suroviny nabídnuty
k využití.
Na nakládání se zeminami a jinými přírodními materiály vytěženými během stavebních činností,
pokud vlastník prokáže, že budou použity v přirozeném stavu v místě stavby a že jejich použití
nepoškodí životní prostředí nebo lidské zdraví, se zákon o odpadech nevztahuje.
Se znovuzískanou asfaltovou směsí musí být nakládáno v souladu s vyhláškou č. 130/2019Sb., o
kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Pro
konkrétní způsob použití celkové množství polyaromatických uhlovodíků ve znovuzískané asfaltové
směsi nesmí přesáhnout celkové množství stanovené pro příslušnou kvalitativní třídu znovuzískané
asfaltové směsi v tabulce č. 1 přílohy č.1 této vyhlášky.
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-

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov-VÝCHOD, DI vyjádření
dne 30.9.2019 č.j. KRPS-250959-1/ČJ-2019-011506
• Otevřené výkopy musí být řádně označeny, zajištěny proti pádu chodců a za snížené viditelnosti
osvětleny.
• V případě uložení vedení do tělesa chodníku a omezeni průchodnosti chodců, bude chodník
uzavřen a chodci na tuto skutečnost upozorněni. Příčné přechody pro chodce musí být opatřeny
lávkami se zábradlím.
• V případě provádění prací v těsné blízkosti komunikace nebo v krajnici, bude stavba oddělena od
komunikace směrovými deskami Z4 a za snížené viditelnosti osvětlena.
• Dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryto.
• Dopravní značení musí být osazeno podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích – TP 66 (II. vydání).
• Dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dopravní značení musí být provedeny
výhradně jako reflexní.
• Po ukončení akce musí být povrch uveden do řádného stavu a dopravní značky užité na akci
ihned odstraněny.

-

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace vyjádření dne 18.9.2019
č.j. 5757/19/KSUS/MHT/POL
Inženýrské sítě
• Přípojky vody, elektro a plynu budou napojeny na stávající infrastrukturu v silnici III/0114.
Křížení silnice bude provedeno otevřeným výkopem v silnici v hloubce min. 1,2 m pod nivelitou
vozovky.
• Nadzemní vedení (přeložka) bude křížit silnici III/0114 dle platné ČSN ve výšce min. 6 m nad
nivelitou vozovky. Osazení bude provedeno v souladu se zákonem o pozemních komunikacích č.
13/1997 Sb. § 29 (pevné překážky). Nové sloupy budou umístěny mimo silniční těleso.
• Případné jiné poškození vozovky nebo silničních pozemků bude uvedeno do původního stavu.
• Po vydání rozhodnutí odborem dopravy MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav požádá
investor, nebo zhotovitel o protokolární předání silnice a po skončení opět protokolárně předá
silnici správci zpět.
Sjezd
• Sjezd ze silnice bude splňovat podmínky dané § 12, odst. 1) vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, zvláště podmínky dané
v doporučených ČSN 736101 a ČSN 736110.
• Sjezd bude vybudován zpevněný, vyhovující předpokládanému zatížení dopravou a se snadno
čistitelným krytem.
• Pracovní spára v místě napojení na vozovku bude zaříznuta frikční pilou a následně ošetřena
vhodnou zálivkou (asfaltovou emulzí).
• Stavební uspořádání bude zabraňovat stékání srážkových vod na komunikaci a jejímu
znečišťování a v zimním období nebude vytvářet překážku při provádění zimní údržby.
• Vlastník sjezdu bude zajišťovat jeho celkovou řádnou údržbu.
• Po stavbě požádá investor nebo zhotovitel správce silnice o kontrolu provedení napojení a bude
sepsán předávací protokol.

-

Povodí Labe, státní podnik vyjádření dne 15.1.2020 č.j. PLa/2019/055318
• Pracoviště bude zajištěno proti splavení materiálů a úniku kapalin do vodního toku.
• Likvidace dešťových vod z navržené stavby bude v souladu s normami TNV 75 9011
„Hospodaření se srážkovými vodami“ a ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“.
• Před zahájením činností bude provedena pasportizace stavu dotčených míst v blízkosti koryta
vodního toku, která bude součástí předávací dokumentace.
• Stavbou nesmí dojít k trvalému zmenšení průtočného profilu vodního toku.
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Objekty vybudované v rámci prací zůstávají v majetku investora, nebo jeho právního nástupce,
který odpovídá za škody vzniklé při stavbě nebo provozu díla a zabezpečí pravidelnou údržbu
k zachování průtočné kapacity.
Výstavbu a následný provoz požadujeme zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k ohrožení jakosti
povrchových či podzemních vod.

12. V případě křížení a souběhu s ostatními podzemními vedeními a zařízeními bude dodržena norma
ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení.
13. Při závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady, kterými bude prokázáno splnění
podmínek tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Svémyslice, Svémyslice 18, 250 91 Svémyslice

Odůvodnění:
Dne 3.6.2020 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno
společné řízení.
Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným
orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a
ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení
uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se
schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení
neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.
Stanoviska sdělili:
-

-

-

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze závazné stanovisko dne 15.7.2020
č.j. KHSSC 26154/2020
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav závazné stanovisko
dne 9.12.2019 č.j. SB-661-2/2019/PD
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu, územního plánování
a památkové péče závazné stanovisko dne 7.10.2019 č.j. OSÚÚPPP-85689/2019-DRAPE
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy rozhodnutí dne 23.1.2020 č.j.
MÚBNLSB-OD-130957/2019-RICKA a rozhodnutí dne 12.2.2020 č.j. MÚBNLSB-OD130948/2019-RICKA
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor životního prostředí závazné stanovisko dne
24.10.2019 č.j. MÚBNLSB-OŽP-98198/2019 LEGVE a dne 3.7.2020 č.j. MÚBNLSB-OŽP65065/2020-KRM a dne 10.6.2020 č.j. MÚBNLSB-OŽP-55320/2020-FOUPE
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov-VÝCHOD, DI
vyjádření dne 30.9.2019 č.j. KRPS-250959-1/ČJ-2019-011506
Obec Svémyslice vyjádření dne 22.7.2020 č.j. 2020/033
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace vyjádření dne 18.9.2019
č.j. 5757/19/KSUS/MHT/POL a prodloužení ze dne 11.11.2020
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NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Krajské konzultační středisko SK stanovisko dne 21.6.2020 č.j.
110200176
Povodí Labe, státní podnik vyjádření dne 15.1.2020 č.j. PLa/2019/055318
Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace vyjádření dne 30.8.2019 č.j. 1119/2019
ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 25.5.2020 č.j. 0101316483, dne 29.5.2020 č.j. 001109147041
a vyjádření č.j. 19_SOBS01_4121608109, 4121608111
ČEZ ICT Services, a. s. vyjádření dne 25.5.2020 č.j. 0700215098
Telco Pro Services, a. s. vyjádření dne 25.5.2020 č.j. 0201074961
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. vyjádření
dne 17.6.2020 č.j. 2020/OSDS/03128.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
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:
st. p. 8/1, 9/2, 21/1, 23, 24/1, parc. č. 19, 212/3, 578 v katastrálním území Svémyslice
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Svémyslice č.p. 2, č.p. 20, č.p. 19, č.p. 26 a č.p. 28

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 ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, 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 výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení společného povolení 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.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je
povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej
tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou
označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Č.j. MUC/11061/2020

str. 7

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena,
dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Iveta Procházková
referent odboru 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, ve znění pozdějších předpisů
položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč, celkem
30000 Kč byl zaplacen.
Příloha: výkres situace C3
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Obec Svémyslice, IDDS: uydatxc
sídlo: Svémyslice č.p. 18, 250 91 Zeleneč v Čechách
Helena Terinková, Trabantská č.p. 291/20, Praha 9-Satalice, 190 15 Praha 915
Ing. Barbora Terinková, Trabantská č.p. 291/20, Praha 9-Satalice, 190 15 Praha 915
Pavel Javůrek, Svémyslice č.p. 2, 250 91 Zeleneč v Čechách
Dagmar Javůrková, Svémyslice č.p. 2, 250 91 Zeleneč v Čechách
Rickard Georg Fleetwood, Svémyslice č.p. 28, 250 91 Zeleneč v Čechách
Eva Marie Fleetwood, Svémyslice č.p. 28, 250 91 Zeleneč v Čechách
Vladimír Černý, Zápy č.p. 106, 250 61 Zápy
Mgr. Marcela Polívková, Svémyslice č.p. 19, 250 91 Zeleneč v Čechách
Václav Chlustina, Svémyslice č.p. 27, 250 91 Zeleneč v Čechách
Štěpánka Chlustinová, Svémyslice č.p. 35, 250 91 Zeleneč v Čechách
Martina Tomanová, K Palečku č.p. 2608/1, Praha 9-Horní Počernice, 193 00 Praha 913
Jaroslav Chlustina, Svémyslice č.p. 26, 250 91 Zeleneč v Čechách
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
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
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt
sídlo: U plynárny č.p. 500/44, Michle, 140 00 Praha 4
dotčené orgány státní správy
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e
sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, Nové Město, 120 00 Praha 2
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, IDDS: dz4aa73
sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno 1
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu, územního plánování a
památkové péče, IDDS: c5hb7xy
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, IDDS: c5hb7xy
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor životního prostředí, IDDS: c5hb7xy
sídlo: Ivana Olbrachta č.p. 59/2, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov - VÝCHOD, DI, IDDS:
2dtai5u
sídlo: Mladoboleslavská č.p. 38, Vinoř, 190 17 Praha 9
ostatní
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Krajské konzultační středisko SK, IDDS: 5ec62h6
sídlo: Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01 Jihlava 1
Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace, IDDS: 6ack5yg
sídlo: Na Hrádku č.p. 464/9, 250 88 Čelákovice
Město Čelákovice, úřední deska, náměstí 5. května č.p. 1/11, 250 88 Čelákovice

