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ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle
§ 13 odst. 1 písm. c) 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 2.2.2021 podala

Obec Semice, IČO 00239747, Semice 280, 289 17 Semice,
kterou zastupuje IPOLT CZ, s.r.o., IČO 61683175, Strojírenská 260, 155 21 Praha

(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

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

na stavbu:

Semice - sběrný dvůr

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 328/2, parc. č. 328/75, parc. č. 328/76, parc. č. 328/144, parc. č.
451/3, parc. č. 452/12 v katastrálním území Semice nad Labem.

Stavba obsahuje:

- plánovaná novostavba sběrného dvora bude navazovat na stávající zázemí provozu areálu ČOV a
přilehlou polní cestu

- stavba bude napojena na stávající zpevněné plochy sousedícího areálu ČOV účelovou příjezdovou
komunikaci - částečně nezpevněnou

- přípojka NN řešena v samostatném řízení - již umístěna

- pitná voda, provozní buňka pro obsluhu bude napojena na vodovod z přilehlého objektu ČOV

- provozní buňka pro obsluhu bude napojena na splaškovou kanalizaci z přilehlého objektu ČOV

- oplocená plocha 2 710 m2, zastavěná plocha přístřešku 157,5 m2, pultová střecha

- přípojka vody délka 41 m, přípojka splaškové kanalizace délka 29 m

- celý areál je doplněn obvodovou zelení

- areál tvořen zpevněnou plochou, přístřeškem a doplňujícími plochami, zelení a oplocením
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- provozní řešení - k osazeným kontejnerům na jednotlivé komodity komunálního odpadu bude po
zpevněných plochách tok vstupního materiálu

- předpoklad navážení osobními auty, přívěsnými vozíky, dodávkami nebo ručními vozíky

- jednotlivé odpady budou dle pokynů obsluhy umístěny do kontejnerů

- po naplnění kontejnerů budou odváženy nosiči kontejnerů

- zelený bioodpad bude skladován na ploše u kontejnerů a dle pokynů obsluhy drcen štěpkovačem

- navážení odpadů se předpokládá vraty u ČOV, výjezd vraty v severovýchodní části SD

- pro provozní zázemí obsluhy použit typový kontejner s plnou výbavou elektro + sociálním zázemím

- stavební objekty: SO 01 sběrný dvůr plocha, SO 02 ocelový přístřešek, SO 03 provozní buňka,

SO 04 zelené plochy, SO 05 dešťová kanalizace, retence, SO 06 rozvody NN, SO 07 kamerový
systém, SO 08 venkovní osvětlení, SO 09 vodovod, SO 010 splašková kanalizace, SO 011 oplocení

- zpevněné plochy budou mít asfaltový povrch, podélný sklon zpevněné plochy bude jednostranný
0,5%, příčný sklon střechovitý 1,0%

- zpevněné plochy budou ohraničeny silničními obrubníky

- rozšíření komunikace mezi sběrným dvorem a stávající ČOV - panely pro zatížení 20 tun, podklad
štěrkodrť

- ocelový přístřešek - hlavní nosnou ocelovou konstrukci objektu tvoří profily z kterých jsou
navrženy vetknuté sloupy do základových patek

profily nesou konstrukci střechy dle statického výpočtu, kotvení sloupků do základových patek

opláštění z trapézových plechů kotvených do nosných příhradových vazníků

- provozní buňka dodávána jako stavba na klíč 6055 x 2435 x 2491 mm, výška 2350 mm

- dešťová kanalizace, retence - dešťové vody gravitačně svedeny do žlabu umístěného v zelené ploše
severně od plochy sběrného dvora

- dešťové vody odváděny ze zpevněné plochy sběrného dvora betonovými žlaby o rozměru
590x330x160 do 3 sorpčních vpustí, které budou napojeny do povrchové retence, objem
vsakovacího otevřeného objektu V=46,2m3

- součástí stavby areálové rozvody NN, součástí zásuvkové skříně do kterých se budou napojovat lisy
a drtiče u vrat instalováno tlačítko Central Stop, kamerový systém napojen samostatným vývodem

- čerpací systém kanalizace rovněž napojen z rozvaděče

- kamerový systém - venkovní IP kamery

- venkovní osvětlení kabelové vedení v zemi, instalace osvětlovacích těles na hale a na stožárech

- svítidla mají zajistit rovnoměrnost osvětlení plochy

- vodovod - vodovodní přípojka napojena na stávající vodovodní potrubí vedoucí od stávající studny
do nové buňky v buňce bude osazena vodárna

- splašková kanalizace - splašková kanalizační přípojka bude tvořena z části gravitační kanalizací a z
části tlakovou kanalizací

- gravitační kanalizace provedena z potrubí PVC DN 160 v délce 1m od objektu pro napojení na
čerpací stanici

- potrubí tlakové kanalizační přípojky je navrženo z potrubí PE 40/3,7 délka 28,5m, na pozemku
328/75 v k.ú. Semice bude osazena čerpací stanice průměr 1 000 mm a výšce 2 000 mm s kalovým
čerpadlem, potrubí bude vyústěno do stávající nádrže do ČOV

- přípojka bude napojena na revizní šachtu, která bude sloužit jako uklidňující šachta před vtokem do
hlavní gravitační kanalizace,

- kalové čerpadlo je osazeno v domovní čerpací šachtě, do ní je zaústěna vnitřní splašková část
domovní kanalizace

- oplocení pevné a demontovatelné, pevné oplocení z poplastovaných ocelových sloupků na ně
napnuto pozinkované poplastované pletivo

- brány kotveny do betonových patek, hlavní brána u provozní buňky bude opatřena stavěči, brána za
váhou bude posuvná, na el. pohon s dálkovým ovládáním

- demontovatelné oplocení bude provedeno z plotových průhledných bezpečnostních dílců
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- kontejnery Abroll vnitřní rozměr : 6000-6500 x 2300x 900-2150 mm, objem 6-30 m3, kontejnery
Avia přepravní kontejnery velikost od 3m3 do 18 m3

- uzavřené kontejnery s horními vhozy velikost 6m3, lisovací kontejner k lisování komunálního
odpadu

- kontejner na nebezpečný odpad - atest na skladování nebezpečného odpadu vybavený záchytnou
vanou

- drtič drobné stavební suti

- v rámci sadových úprav budou vysazeny stromy listnaté, jehličnaté a výsadba trávníku

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna a provedena v souladu s projektovou dokumentací, kterou vypracoval

Ing. Pavel Borecký ČKAIT – 0001657, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku
katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby,
s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
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) Po provedení přípojek inž. sítí

b) Po provedení zemních a stavebních prací

c) Po montáži/osazení technologie

d) Závěrečná kontrolní prohlídka

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

5. Stavba bude prováděna dodavatelsky, název stavebního podnikatele bude oznámen stavebnímu úřadu.

6. Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku MěÚ Lysá nad Labem – souhlas s odnětím
ze ZPF ze dne 13.5. 2022 pod čj: MULNL-OVŽP/37869/2022/Li: Před zahájením stavby je žadatel
povinen zajistit zřetelné vyznačení hranic záboru v terénu, aby nedocházelo k neoprávněnému
záboru ZPF. Správní orgán stanovuje dle § 8 odst. 1 písm.a) zákona o ochraně ZPF vyjímku
z povinnosti provést skrývku na odnímané části pozemků p.č. 328/75, 328/76 a 328/144 v k.ú.
Semice nad Labem, druh pozemku orná půda, neboť v minulosti došlo ke znehodnocení ornice a
není nadále vhodná pro zemědělské využití, dále z důvodů využití části odnímané plochy pro
výsadbu dřevin a zatravnění v rámci areálu sběrného dvora. Žadatel je povinen správnímu orgánu
písemně oznámit: zahájení realizace záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením, doručit
kopii pravomocného rozhodnutí ( s vyznačením nabytí právní moci), pro které je souhlas s odnětím
ZPF podkladem, změnu v osobě povinného k platbě odvodů, a to do 1 měsíce od této změny.
Pozemek bude využit pouze pro účely uvedené v žádosti č.j. MULNL-OVŽP/31973/2022/Li ze dne
26.4.2022. V rámci naplnění veřejného zájmu na zadržování vody v krajině je vlastník pozemku
povinen zabezpečit omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na
stavbu akumulací s následným využitím pro zavlažování pozemku, popřípadě vsakováním na
pozemku.

7. Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku KHS Nymburk ze dne 3.3. 2020 pod

čj: KHSSC 11546/2020: nejpozději k řízení o kolaudaci stavby stavebník doloží, že při realizaci
stavby byly pro přímý styk s vodou použity pouze výrobky, které byly před uvedením na trhu
ověřeny, že při účelu jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody, jak stanoví § 5 odst.
11 zákona 258. Nejpozději k řízení o kolaudaci stavby stavebník doloží doklad o kvalitě vody
z individuálního zdroje, ze kterého je vyráběna teplá vody pro účely osobní hygieny zaměstnance
v rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a
teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění.

8. Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku MěÚ Lysá nad Labem OVŽP ze dne
18.1.2021 pod čj: MULNL-OVŽP/14879/2020/Sam/45:

 Z hlediska ochrany vod - používané stroje a mechanizmy budu při realizaci záměru
technickými a provozními opatřeními zajištěny tak, aby bylo vyloučeno znečištění podzemní a
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povrchové vody a terénu ropnými a jinými závadnými látkami. Realizace záměru musí být
prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich
smísení s podzemními, povrchovými, odpadními či srážkovými vodami. Při realizaci stavby
budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku Povodí Labe, s.p. ze dne 14.12. 2020

čj: Pla/2020/056459. Ke kolaudaci stavby bude předložen havarijní plán nebo bude doloženo, že
v areálu nebude nakládáno se závadnými látkami ve větším rozsahu definovaném ve

vyhl.č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního
plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých
následků, v platném znění. Změny oproti schválené projektové dokumentaci musí být předem
projednány s vodoprávním úřadem. Ke kolaudaci stavby bude předloženo: prohlášení zhotovitele
o použití materiálů prokazující shodu vlastností výrobků s požadavky na stavbu + atesty a
prohlášení o shodě použitých materiálů, projektová dokumentace skutečného provedení stavby
včetně popisu a zdůvodnění případných odchylek od stavebního povolení a ověřené projektové
dokumentace, provozní řád systému likvidace srážkových vod, geodetické zaměření skutečného
provedení stavby.

 Z hlediska nakládání s odpady – odpady vzniklé v rámci této stavby musí být řádně vytříděny a
přednostně využity v souladu s citovaným zákonem o odpadech. Při nakládání s výkopovou
zeminou, která bude odpadem, musí být důsledně dodržován předmětný zákon o odpadech a
vyhláška č. 294/2005 Sb., kterou jsou stanoveny podmínky a limitní hodnoty ukazatelů pro
odpady využitelné na povrchu terénu. Příslušné doklady potvrzující předání stavebních odpadů
firmám k dalšímu využití, případně odstranění, tj. doklad firmy oprávněné k nakládání s odpady,
musí být uschovány a předloženy MěÚ Lysá nad Labem OVŽP před užíváním stavby. Nebudou
přijímány doklady, které budou vystaveny neoprávněnými subjekty, nebo z nich nebude patrné,
jak bylo s odpady naloženo. Pozemky dotčené stavbou budou zbaveny veškerých odpadů a řádně
budou upraveny.

 Z hlediska ochrany ovzduší – v průběhu předmětné stavby musí být zajištěna technická a
organizační opatření, která povedou k minimalizaci prašnosti při prováděné činnosti.

 Z hlediska ochrany přírody a krajiny – podél oplocení založit liniovou výsadbu středně
vzrůstných listnatých stromů. Světelné body nasměrovat tak, aby osvětlovaly pouze plochu
sběrného dvora. Nahradit všechny navržené dřeviny domácími druhy listnatých stromů.

9. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádřeních správců sítí: VaK Nymburk, a.s. vyjádření ze dne
4.12. 2020 pod zn: 4317/2020 a vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 25.4. 2022 pod
zn:001125197823.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Semice, Semice 280, 289 17 Semice

Odůvodnění:

Dne 2.2.2021 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno
společné řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky
potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 17.5.2021 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo
přerušeno do 29.10. 2021. Na základě žádosti byla lhůta usnesením prodloužena do 29.1. 2022, následně
byla lhůta prodloužena do 31.3. 2022, poslední prodloužení bylo do 31.8. 2022 s tím, že pokud nebudou
všechny doklady doloženy v této lhůtě, bude řízení zastaveno, protože lhůta byla prodlužována
opakovaně. Žádost byla doplněna dne 10.8.2022. Stavební úřad mohl pokračovat v řízení.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 94l stavebního
zákona, projednal ji s účastníky řízení, dotčenými orgány. Stavební 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
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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:

- Městský úřad Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí závazné stanovisko dne
18.1.2021 č.j. MULNL-OVŽP/14879/2020/Sam/45

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Nymburk závazné stanovisko dne
25.3.2020 č.j. Ny-151-2/2020/PD

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Nymburk
závazné stanovisko dne 31.3.2020 č.j. KHSSC 11546/2020

- Povodí Labe, státní podnik stanovisko dne 14.12.2020 č.j. Pla/2020/056459

- Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. vyjádření dne 4.12.2020 č.j. 4317/2020

- ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 25.4. 2022 pod zn: 001125197823

- CETIN a.s. vyjádření dne 28.5. 2022 pod čj: 666045/22

- MěÚ Lysá nad Labem odbor výstavby a životního prostředí – souhlas s odnětím ze ZPF ze dne 13.5.
2022 pod čj: MULNL-OVŽP/37869/2022/Li

- MěÚ Lysá nad Labem odbor výstavby a životního prostředí rozhodnutí o povolení nakládání
s vodami ze dne 22.6. 2021 pod čj: MULNL-OVŽP/47074/2021/Ště

- MěÚ Lysá nad Labem odbor výstavby a životního prostředí rozhodnutí ZPF ze dne 25.4. 2022 pod
čj: MULNL-OVŽP/29978/2022/Li

- Obec Semice stanovisko k VO ze dne 13.6. 2022, Semice/362/2022

- CRA vyjádření ze dne 30.5.2022 pod zn: UPTS/OS/306488/2022

- ČEZ ICT Services,a.s. sdělení ze dne 28.5.2022 pod zn: 0700558651

- GasNet Služby, s.r.o. stanovisko ze dne 30.5.2022 pod zn: 5002625731

- T-Mobile Czech Republic a.s. vyjádření ze dne 6.6. 2022 pod zn: E28986/22

- Vodafone Czech Republic a.s. vyjádření ze dne 28.5. 2022 pod zn: 220528-1243431923

- Alfa Telecom s.r.o. vyjádření ze dne 19.12. 2019

- Závlahy Přerov nad Labem s.r.o. vyjádření ze dne 10.12. 2019

Stavební 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 neuplatnili návrhy a námitky.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby: Bodlák Alois, Černá Marta, Jungrová Božena, Marková Libuše,
Pavel Pokorný, Jitka Pokorná, Jiří Hronek, Jana Kroupová, RSJ Land s.r.o., Václav Jíra, Hana Horejcová,
Ing. Iveta Lokvencová, Ing. Jaroslav Serbus, Zdeněk Dlouhý, František Novotný, Jan Prášil, Miroslav
Novotný, Lenka Kapičková, Irena Dalecká, Státní pozemkový úřad.

Poučení účastníků:
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Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a
stavebního řádu 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.

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

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

- oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

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

[otisk úředního razítka]
Jana Dulová

referent odboru výstavby a životního prostředí

Vypraveno dne: 31.8.2022

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen dne 4.3.2021.

Obdrží:

účastníci dle § 25 odst.1 zák.č. 500/2004 Sb., veřejnou vyhláškou

Bodlák Alois, Chikago 6140, Spojené státy

Černá Marta, U Pošty 822/90, 277 13 Kostelec nad Labem
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Jungrová Božena čp. 4, 289 17 Semice

Marková Libuše čp. 188, 289 17 Semice

účastníci (doručenky)
Obec Semice, IDDS: f5xaskm

sídlo: Semice č.p. 280, 289 17 Semice
IPOLT CZ, s.r.o., IDDS: 23bct4k

sídlo: Strojírenská č.p. 260/14, Praha 5-Zličín, 155 21 Praha 517
Pavel Pokorný, Semice č.p. 196, 289 17 Semice
Jitka Pokorná, Semice č.p. 196, 289 17 Semice
Jiří Hronek, Chabeřická č.p. 697, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Jana Kroupová, Na Březinu č.p. 357, Sokoleč, 290 01 Poděbrady 1
RSJ Land I s.r.o., IDDS: a4nufgj

sídlo: Na Florenci č.p. 2116/15, 110 00 Praha 1-Nové Město
Václav Jíra, Semice č.p. 162, 289 17 Semice
Hana Horejcová, Semice č.p. 163, 289 17 Semice
Ing. Iveta Lokvencová, Daškova č.p. 3074/10, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 412
Ing. Jaroslav Serbus, Jungmannova č.p. 1163, 282 01 Český Brod
Zdeněk Dlouhý, Semice č.p. 104, 289 17 Semice
František Novotný, Semice č.p. 269, 289 17 Semice
Jan Prášil, Kostelní náměstí č.p. 345/10, 288 02 Nymburk 2
Miroslav Novotný, Semice č.p. 53, 289 17 Semice
Lenka Kapičková, Jedličkova č.p. 886/18, 289 22 Lysá nad Labem
Irena Dalecká, Pivovarská č.p. 1676/40, 289 22 Lysá nad Labem
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

dotčené orgány
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí, IDDS: 5adasau

sídlo: Husovo náměstí č.p. 23/1, 289 22 Lysá nad Labem
Hasičský záchranný sbor Stř. kraje, územní odbor Nymburk, IDDS: dz4aa73

sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno 1
Kraj. hyg. stan. Střed. kr. se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e

sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, Nové Město, 120 00 Praha 2
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

ostatní
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33

sídlo: Bobnická č.p. 712/2, 288 21 Nymburk 2
CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................
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Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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