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ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad místně
příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"správní řád"), věcně příslušný podle § 104 odst. 1 a 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní
zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona 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"), v řízení posoudil podle §§ 8, 9 a § 115 vodního zákona žádost o vydání
povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jinému nakládání s nimi a ve společném územním
a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil v souladu s § 115 vodního zákona podle § 94o
stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 28.02.2022 podalo

Město Milovice, IČO 00239453, Nám. 30. června 508, 289 24 Milovice,
které zastupuje ADVISIA s.r.o., IČO 24668613, Pernerova 659, 186 00 Praha

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 8 odst. 1 písm. a) č. 5 vodního zákona

p o v o l e n í

k nakládání s povrchovými vodami - k jinému nakládání s nimi - k odvádění srážkových vod ze
zpevněných ploch dešťovou kanalizací do vsakovacích objektů, kde budou vsakovány přes půdní vrstvy
do vod podzemních a z povodí „B“ budou také regulovaným odtokem vypouštěny do vodního toku
Mlynařice IDVT 10100434 (dále jen "nakládání s vodami") na pozemku parc. č. 950/52, 994/6, 1746/1,
1754/1, 1776/1, 1776/62, 1776/64, 1777, 1778/1, 1778/30 v katastrálním území Milovice nad Labem,
město Milovice, okres Nymburk, kraj Středočeský, souřadnice S-JTSK Y:708755, X:1032216, číslo
hydrologického pořadí povodí 1-04-07-042 (Mlynařice), číslo hydrogeologického rajónu 4430

v tomto rozsahu:

 počet měsíců, kdy se s vodou nakládá: 12

 doba povoleného nakládání s vodami: po dobu životnosti vsakovacích objektů

 účel: likvidace srážkových vod ze zpevněných
ploch a střech objektů

Povodí „A“

 odvodňovaná plocha redukovaná 1120 m2

 průměrné množství srážkové vody: 0,03 l/s

 maximální množství srážkové vody: 16,8 l/s

 maximální měsíční množství srážkové vody: 171,4 m3/měsíc

 maximální roční množství srážkové vody: 840,0 m3/rok

 regulovaný odtok do kanalizace 1,1 l/s

 maximální měsíční množství srážkové vody: 125,7 m3/měsíc

 maximální roční množství srážkové vody: 620 m3/rok
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Povodí „B“

 odvodňovaná plocha redukovaná 3761 m2

(v ploše započítána rezerva 300 m2)

 průměrné množství srážkové vody: 0,09 l/s

 maximální množství srážkové vody: 56,4 l/s

 maximální měsíční množství srážkové vody: 575,4 m3/měsíc

 maximální roční množství srážkové vody: 2830,0 m3/rok

 regulovaný odtok do vodního toku 3,2 l/s

 maximální měsíční množství srážkové vody: 460,3 m3/měsíc

 maximální roční množství srážkové vody: 2260 m3/rok

Povodí „C“

 odvodňovaná plocha redukovaná 2978 m2

(v ploše započítána rezerva 700 m2)

 průměrné množství srážkové vody: 0,07 l/s

 maximální množství srážkové vody: 44,7 l/s

 maximální měsíční množství srážkové vody: 455,6 m3/měsíc

 maximální roční množství srážkové vody: 2240,0 m3/rok

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:

1. Systém likvidace srážkových vod bude provozován a užíván podle provozního řádu.

2. Při údržbě zpevněných ploch nebudou používány závadné látky, nebezpečné závadné látky a zvlášť
nebezpečné závadné látky.

3. Bude zabráněno vnikání závadných látek, nebezpečných závadných látek a zvlášť nebezpečných
závadných látek do dešťové kanalizace a vsakovacích objektů.

4. Režim solení zpevněných ploch v zimních měsících musí být upraven tak, aby nedocházelo ke
zhoršení ani ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod. Jinak musí být k údržbě zvolen
jiný posypový materiál.

5. Srážkové vody ze střech objektů a zpevněných ploch budou před svedením do vsakovacích objektů
předčištěny od nečistot (splachů, listí apod.)

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

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

Rekonstrukce ul. Italská
odvodnění
Milovice

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 950/52 (vodní plocha), parc. č. 994/6 (vodní plocha), parc.
č. 1746/1 (ostatní plocha), parc. č. 1754/1 (ostatní plocha), parc. č. 1776/1 (ostatní plocha), parc.
č. 1776/62 (ostatní plocha), parc. č. 1776/64 (ostatní plocha), parc. č. 1777 (ostatní plocha), parc.
č. 1778/1 (ostatní plocha), parc. č. 1778/30 (ostatní plocha) v katastrálním území Milovice nad Labem,
město Milovice, okres Nymburk, kraj Středočeský, souřadnice S-JTSK Y:708755, X:1032216.

Stavba obsahuje:

Povodí „A“

 odvodnění severní části řešeného území

 dešťová kanalizace větev A.1 potrubí PVC DN 300 SN 16 délky 95 m, je vedena ve veřejné
komunikaci

 stoka zakončena ve vsakovacím objektu č. 1, před zaústěním do vsakovacího objektu osazena filtrační
šachta s kalovým prostorem hloubky 300 mm

 revizní šachty, uliční vpusti, přípojky uličních vpustí PVC DN 200 SN 8
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 vsakovací objekt sestaven z plastových voštinových boxů půdorysný rozměr 19,2 x 1,2 m výška
1,2 m, umístěn v zeleném pruhu podél komunikace

 ze vsakovacího objektu odvádí stoka A.2 regulovaný odtok potrubím PVC DN 300 SN 16 délka
68 m, je vedena ve veřejné komunikaci, zaústěna do jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu,

Povodí „B“

 odvodnění střední části řešeného území

 dešťová kanalizace větev B.1 potrubí PVC DN 300 SN 16 délky 410,6 m, větev B.2 potrubí PVC
DN 300 SN 16 délky 54,4 m jsou vedeny ve veřejné komunikaci

 stoky zakončeny ve vsakovacím objektu č. 2, před zaústěním do vsakovacího objektu osazena filtrační
šachta s kalovým prostorem hloubky 300 mm

 revizní šachty, uliční vpusti, přípojky uličních vpustí PVC DN 200 SN 8

 vsakovací objekt sestaven z plastových voštinových boxů půdorysný rozměr 16,2 x 4,8 m výška
1,2 m, umístěn v zeleném pruhu a pod chodníkem podél komunikace

 ze vsakovacího objektu odvádí stoka B.3 regulovaný odtok potrubím PVC DN 250 SN 16 délka
162,7 m, vedena v komunikaci a v zeleni, zakončena vyústním objektem do vodního toku Mlynařice
ř.km13,365

Povodí „C“

 odvodnění jižní části řešeného území

 dešťová kanalizace větev C.1 potrubí PVC DN 300 SN 16 délky 408,2 m, vedena ve veřejné
komunikaci a v zeleni

 stoka zakončena ve vsakovacím objektu č. 3, před zaústěním do vsakovacího objektu osazena filtrační
šachta s kalovým prostorem hloubky 300 mm

 revizní šachty, uliční vpusti, přípojky uličních vpustí PVC DN 200 SN 8

 vsakovací objekt sestaven z plastových voštinových boxů půdorysný rozměr 12,0 x 15,0 m výška
0,6 m umístěn v zeleni

 ze vsakovacího objektu vede bezpečnostní přepad stoka C.2 potrubí PVC DN 200 SN 8 délka 22,2 m
veden v zeleni, vyústěný do vodního toku Mlynařice ř.km 12,860

IV. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací „Rekonstrukce ul. Italská – odvodnění,
SO 301“ ověřenou ve společném řízení, kterou vypracovala v prosinci 2021 pro Město Milovice
společnost Advisia, s.r.o., IČO 24668613, Pernerova 659, 186 00 Praha, Ing. Petr Koblenc ČKAIT
0013872.

V. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Rekonstrukce ul. Italská – odvodnění,
SO 301“ ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala v prosinci 2021 pro Město Milovice
společnost Advisia, s.r.o., IČO 24668613, Pernerova 659, 186 00 Praha, Ing. Petr Koblenc ČKAIT
0013872; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

2. Stavba musí být realizována dodavatelsky, tj. firmou mající odbornou způsobilost k provádění
vodohospodářských staveb. Před započetím prací sdělí investor vodoprávnímu úřadu termín zahájení
prací, název prováděcí firmy a předloží její oprávnění.

3. Před zahájením stavby zajistí stavebník prostorové vytyčení stavby v rámci určeného staveniště
v souladu s projektovou dokumentací a požadavky správců sítí dotčených stavbou. Ke kolaudaci
stavby budou předloženy vytyčovací protokoly a protokoly o kontrole sítí před záhozem.

4. Při zjištění existence neznámého podzemního vedení oznámí stavebník tuto skutečnost neprodleně
vodoprávnímu úřadu.

5. Používané stroje a mechanizmy budou při realizaci záměru technickými a provozními opatřeními
zajištěny tak, aby bylo vyloučeno znečištění podzemní a povrchové vody a terénu ropnými a jinými
závadnými látkami.

6. Realizace a užívání záměru musí být prováděny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku
závadných látek do půdy nebo jejich smísení s podzemními, povrchovými, odpadními či srážkovými
vodami.
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7. Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku závadných látek. V případě úniku
ropných nebo závadných látek musí být postižené místo neprodleně ošetřeno sorbentem a únik
nahlášen místnímu HZS a vodoprávnímu úřadu.

8. Stavbou a jejím následným užíváním nesmí docházet ke splavování stavebních či jiných materiálů
do koryta vodního toku, případný napadaný materiál bude neprodleně odstraněn.

9. Pracovníci budou poučeni o tom, že pracují v blízkosti vodního toku, kde je nutno věnovat zvýšenou
pozornost ochraně povrchových vod. O poučení bude proveden záznam do stavebního deníku.

10. Realizací ani po dobu výstavby nesmí dojít k omezení provozní činnosti správce vodních toků (např.
průjezd vozidel, mýcení břehových porostů. atd.).

11. Stavbou dotčené pozemky budou po dokončení stavby uvedeny do řádného technického stavu.
Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách.

12. Dno vsakovacích objektů musí být minimálně 1,0 m nad hladinou podzemní vody.

13. Hloubku založení vsakovacích objektů a ověření koeficientu vsaku upřesní při realizaci stavby
hydrogeolog a provede o tom záznam do stavebního deníku, který bude doložen nejpozději při
kolaudaci stavby.

14. Žadatel oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby:
a) dokončení vsakovacích objektů před záhozem
b) termín dokončení stavby

15. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky uvedené ve stanoviscích, vyjádřeních
a souhlasech, které jsou v dokladové části ověřené projektové dokumentace:

 T-Mobile Czech Republic a.s. dne 18.01.2022 č.j. E03472/22

 GasNet Služby, s.r.o. dne 26.01.2022 č.j. 5002536894

 CETIN a.s. dne 19.01.2022 č.j. 518446/22

 FIBERNET,a.s. dne 01.02.2022 č.j. 4642/2022

 Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. dne 02.02.2022 č.j. 0259/2022

 ČEZ Distribuce, a. s. dne 16.02.2022 č.j. 001123383629

 ČEZ Distribuce, a. s. dne 04.02.2022 č.j. 1123564655

 Městský úřad Lysá nad Labem, koordinované stanovisko dne 14.02.2022 č.j. MULNL-
OVŽP/4602/2022/Dur/KS/22_004

 Povodí Labe, státní podnik dne 28.01.2022 č.j. PLa/2022/003028

 Ústav archeologické památkové péče středních Čech, p.o. dne 16.3.2022 č.j. 1456/2022

16. V ploše vsakovacích objektů a ve vzdálenosti minimálně 1 m od vsakovacích objektů nesmí být
vysazeny žádné dřeviny a byliny, které by mohly vsakovací systém poškodit.

17. Vsakovací objekty musí být přístupné pro údržbu, čištění a realizaci případných oprav.

18. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

19. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Město Milovice, Oddělení investic a rozvoje, Nám. 30. června 508, 289 24 Milovice
IT HOLDING, a.s., Brtnická 1486, 101 00 Praha
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Odůvodnění:

Dne 28.02.2022 podal žadatel žádost o vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jinému
nakládání s nimi a o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Projektovou dokumentaci stavby „Rekonstrukce ul. Italská – odvodnění, SO 301“ vypracovala v prosinci
2021 pro Město Milovice společnost Advisia, s.r.o., IČO 24668613, Pernerova 659, 186 00 Praha,
Ing. Petr Koblenc ČKAIT 0013872.

„Posouzení vhodnosti území pro vsakování srážkových vod z komunikace Italské ulice v Milovicích
(Středočeský kraj)“ vypracoval v září 2021 Mgr. Luděk Žabka, IČO 67853307, Krumlovská 508, 460 08
Liberec, číslo osvědčení 1783/2003.
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Projektová dokumentace řeší odvodnění málo frekventované pozemní komunikace, zpevněných ploch
a střech objektů. Odvodnění ulice není povolováno jako součást komunikace, protože nesplňuje
podmínky uvedené v § 12 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů. Do systému odvodnění jsou odváděny i jiné srážkové vody než vody z komunikace v ul. Italská,
proto je odvodnění povolováno jako vodní dílo podle § 55 odst. 1 písm. l) vodního zákona. Všechny
srážkové vody z povodí „A“ nebylo možné vsakovat, proto jich část bude regulovaným odtokem
vypouštěna do kanalizace pro veřejnou potřebu. K vypouštění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou
potřebu dal souhlas vlastník/provozovatel kanalizace. Povolení vodoprávního úřadu k tomuto vypouštění
není potřeba. Všechny srážkové vody z povodí „B“ nebylo možné vsakovat, proto jich část bude
regulovaným odtokem vypouštěna do vodního toku. Vypouštění do vodního toku bude prováděno
v souladu s povolením k nakládání s povrchovými vodami – k jinému nakládání s nimi. Srážkové vody
z povodí „C“ budou vsakovány. Vsakovací objekt má bezpečnostní přepad do vodního toku. Navržený
způsob likvidace všech srážkových vod je v souladu s § 5 odst. 3 vodního zákona, tj. srážkové vody jsou
akumulovány/zadržovány a následně vsakovány/řízeně odváděny.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu a § 94m odst. 1 stavebního zákona oznámil
zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m
odst. 3 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.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 8 a § 9 vodního
zákona a § 94l stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány. Vodoprávní úřad
posoudil a ověřil stavební záměr podle ustanovení § 94o stavebního zákona a zjistil, že jeho
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. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by
bránily povolení záměru. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu
a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního
stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Závazná stanoviska, stanoviska, vyjádření a souhlasy se stavbou sdělili:
- Vodafone Czech Republic a.s. dne 24.01.2022 č.j. MW9910190903380055
- T-Mobile Czech Republic a.s. dne 18.01.2022 č.j. E03472/22
- ALFA TELECOM s.r.o. dne 10.02.2022
- GasNet Služby, s.r.o. dne 26.01.2022 č.j. 5002536894
- České Radiokomunikace a.s. dne 19.01.2022 č.j. UPTS/OS/294967/2022
- CETIN a.s. dne 19.01.2022 č.j. 518446/22
- FIBERNET,a.s. dne 01.02.2022 č.j. 4642/2022
- THERMOSERVIS spol. s r.o. dne 25.01.2022
- Státní pozemkový úřad, odbor vodohospodářských staveb dne 01.02.2022 č.j. SPU 017921/2022
- Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. dne 02.02.2022 č.j. 0259/2022
- ČEZ Distribuce, a. s. dne 16.02.2022 č.j. 001123383629
- ČEZ Distribuce, a. s. dne 04.02.2022 č.j. 1123564655
- Telco Pro Services, a. s. dne 28.01.2022 č.j. 0201361010
- ČEZ ICT Services, a. s. dne 28.01.2022 č.j. 0700499243
- Závlahy Přerov nad Labem s.r.o. dne 21.01.2022
- ČD - Telematika a.s. dne 18.01.2022 č.j. 1202201235
- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů dne 07.02.2022

č.j. 132001/2022-7460-OÚZ
- Městský úřad Lysá nad Labem, koordinované stanovisko dne 14.02.2022 č.j. MULNL-

OVŽP/4602/2022/Dur/KS/22_004
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Nymburku

dne 27.01.2022 č.j. KHSSC 02677/2022
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Územní odbor Nymburk dne 01.02.2022 č.j. HSKL-

1131-2/2022-NY
- Povodí Labe, státní podnik dne 28.01.2022 č.j. PLa/2022/003028
- Ústav archeologické památkové péče středních Čech, p.o. dne 16.3.2022 č.j. 1456/2022
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Souhlas se stavbou podle § 184a stavebního zákona dali:
- Povodí Labe, státní podnik
- IT HOLDING, a.s.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Vodoprávní 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:
parc. č. 1057, 1058, 1059, 1073, 1776/3, 1776/15, 1776/51, 1776/53, 1776/55, 1776/58, 1776/60,
1776/61, 1776/68, 1776/172, 1778/3, 1778/4, 1778/6, 1778/7, 1778/9, 1778/22, 1778/28, 1778/32,
1778/34, 1778/36, 1778/40, 1778/41, 1778/42, 1778/43, 1778/44, 1778/45, 1779 v katastrálním
území Milovice nad Labem

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Milovice, Mladá č.p. 692, č.p. 704 a č.p. 700

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru životního prostředí
a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje, 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.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení
společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi,
vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému
k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li
o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním
záměru.

Při provádění stavby je stavebník povinen
- oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele,

který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo
osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně
vodoprávnímu úřadu,

- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby
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.

- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny
doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,

- ohlašovat vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit
provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,

- ohlásit vodoprávnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy
a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,

- oznámit vodoprávnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.
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Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena,
dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Vendula Štěpánková
referent Odboru výstavby a životního prostředí

oprávněná úřední osoba
[otisk úředního razítka]

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve
výši 3000 Kč byl zaplacen 19.4.2022.

Obdrží:

účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu a § 94k písm. a) – d) stavebního zákona - dodejky
ADVISIA s.r.o., IDDS: j4zqkjv

sídlo: Pernerova č.p. 659/31a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
zastoupení pro: Město Milovice, Oddělení investic a rozvoje, Nám. 30. června 508, 289 24
Milovice

IT HOLDING, a.s., IDDS: kuxemdd
sídlo: Brtnická č.p. 1486/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu a § 94k písm. e) stavebního zákona - veřejnou
vyhláškou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 1057, 1058, 1059, 1073, 1776/3, 1776/15, 1776/51, 1776/53, 1776/55, 1776/58, 1776/60,
1776/61, 1776/68, 1776/172, 1778/3, 1778/4, 1778/6, 1778/7, 1778/9, 1778/22, 1778/28, 1778/32,
1778/34, 1778/36, 1778/40, 1778/41, 1778/42, 1778/43, 1778/44, 1778/45, 1779 v katastrálním
území Milovice nad Labem

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Milovice, Mladá č.p. 692, č.p. 704 a č.p. 700

dotčené orgány
Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor dopravy, IDDS: 5adasau

sídlo: Husovo náměstí č.p. 23/1, 289 22 Lysá nad Labem
Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor výstavby a životního prostředí, IDDS: 5adasau

sídlo: Husovo náměstí č.p. 23/1, 289 22 Lysá nad Labem
Město Milovice, Oddělení správy majetku města, IDDS: 6ahbcq7

sídlo: Nám. 30. června č.p. 508, Mladá, 289 24 Milovice nad Labem 3
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát Nymburk, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Na Baních č.p. 1535, Zbraslav, 156 00 Praha 516
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ostatní
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
FIBERNET,a.s., IDDS: wwbd4f2

sídlo: Českobratrské náměstí č.p. 1321, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33

sídlo: Bobnická č.p. 712/2, 288 02 Nymburk 2
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
Městský úřad Milovice, Stavební úřad, IDDS: 6ahbcq7

sídlo: Nám. 30. června č.p. 508, Mladá, 289 24 Milovice nad Labem 3
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, IDDS: eaig3gd

sídlo: Nad olšinami č.p. 448/3, 100 00 Praha 10-Strašnice

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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