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ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný
podle § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, místně podle § 11 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), věcně 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"), ve správním řízení
posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 12.5.2022 podala společnost

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IČO 46357009, Bobnická 712, 288 02 Nymburk,
kterou zastupuje Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO 47116901, Nábřežní 90,
150 00 Praha

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

I. Vydává podle § 15 vodního zákona

s t a v e b n í   p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla:

Zkapacitnění přiváděcího řadu z prameniště Milovice - VDJ U Lišek

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 394, 663/1, 692/1, 692/2, 819/43, 819/44, 819/47, 819/48, 819/53,
901/9, 901/10, 910/7, 912/6, 912/7, 912/10, 913/3, 916, 920, 921, 927, 930, 944/1, 944/2, 944/3, 966/38,
966/52, 1312/2, 1745/1, 1746/1, 1750, 1751/6, 1751/18, 1751/26, 1751/27, 1754/1, 1755/4, 1763/3, 1764,
1766, 1768, 1769/1 v katastrálním území Milovice nad Labem, město Milovice, okres Nymburk, kraj
Středočeský.

Stavba obsahuje:

Nový výtlačný vodovodní řad vedený z prameniště Milovice (5 vrtů) kolem vodojemu Balonka
(1x150 m3) do vodojemu U Lišek (3x1500 m3). Do vodojemu Balonka bude provedena odbočka. Na
odbočce bude umístěn uzávěr k řízení plnění vodojemu Balonka.

Orientační určení souřadnic S-JTSK prameniště Y:707689, X:1032420
VDJ Balonka Y:707227, X:1031797
VDJ U Lišek Y:708860, X:1031214

Účelem stavby je zásobení města Milovice pitnou vodou z prameniště Milovice zajištěním vyhovujícího
plnění stávajících akumulací dostatečně kapacitním vodovodním řadem.
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Stávající řad, který bude nahrazen novým řadem, bude odstaven z provozu a ponechán v zemi, kromě
nezbytných úseků v napojovacích místech, které bude potřeba odstranit.

Stavba bude členěna na stavební objekty a provozní soubory:

 SO 01 Přiváděcí řad z prameniště Milovice do vodojemu u Lišek (dále jen "VDJ U Lišek")

Ve stávající šachtě bude na odtoku v prameniště připojen přiváděcí řad (potrubí PE 100 RC,
De355x32,2 mm, SDR 11, PN 16) pro čerpání do VDJ U Lišek. Trasa zahrnuje protlak silnice II. třídy
KSÚS. Trasa také kříží místní komunikaci, která bude řešena protlakem v ulici Ostravská mezi silnicí
a stromořadím rovnoběžně se stávajícím stavem, poté kříží železnici bezvýkopově – protlakem pod
železnicí přes Hakenův stadion a lesní pozemek PUPFL do VDJ U Lišek. Délka 2 812,10 m.

 SO 02 Odbočka z přiváděcího řadu do vodojemu Balonka (dále jen "VDJ Balonka")

U VDJ Balonky povede odbočka z SO 01 přiváděcího řadu z prameniště Milovice do areálu VDJ
U Lišek. Odbočka do VDJ Balonka bude délky 65,42 m (potrubí PE 100 RC, De225x20,5 mm, SDR11,
PN 16).

 PS 01 Prameniště Milovice napojení

Jedná se o napojení nového přiváděcího řadu v hlavní sběrné šachtě z vrtů na parc. č. 819/43
k. ú. Milovice nad Labem. Napojení přiváděcího řadu bude provedeno uvnitř stávající šachty úpravou
technologických rozvodů.

 PS 02 VDJ Balonka napojení

Ve VDJ Balonka je navržena úprava plnění vodojemu novým regulačním ventilem, který doplní stávající
systém plnění. Stávající armaturní šachta již nebude využívána pro plnění vodojemu. Stávající klapka
v šachtě s elektropohonem bude pro plnění vodojemu trvale uzavřena.

 PS 03 AŠ U Lišek – napojení ve stávající šachtě

Jedná se o napojení nového přiváděcího řadu z prameniště Milovice ve stávající šachtě v areálu vodojemu
U Lišek na parc. č. 1763/3 k. ú. Milovice nad Labem. Napojení přiváděcího řadu bude provedeno uvnitř
stávající šachty úpravou technologických rozvodů.

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Zkapacitnění přiváděcího řadu z prameniště
Milovice – VDJ U Lišek“ ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala v listopadu 2021
společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, akciová společnost, IČO 47116901, Nábřežní 90,
150 00 Praha, číslo zakázky 4275/002, autorizovala Ing. Blanka Anderlová ČKAIT 0102483;
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. Před zahájením stavby bude v místě realizace výkopových prací a v místě zařízení staveniště
proveden pyrotechnický průzkum.

6. Stavbu lze zahájit až po vydání povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, které vydává Městský
úřad Milovice.

7. 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.
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8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. Žadatel oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby:

 termíny kontrolních dní,

 zahájení pokládky vodovodu,

 termín dokončení stavby.

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

 Povodí Labe, státní podnik dne 21.3.2022 č.j. Pla/2022/013481

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, dne 5.5.2022
č.j. 3351/22/KSUS/MHT/TKA

 Drážní úřad dne 18.7.2022 č.j. DUCR-43841/22/Rj

 Správa železnic, státní organizace, dne 23.5.2022 č.j. S14060/S-17476/2022-SŽ-OŘ PHA-OPS

 Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor výstavby a životního prostředí dne 2.11.2020
č.j. MULNL-OVŽP/69912/2020/Sv/381/OP

 Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor výstavby a životního prostředí dne 5.10.2020
č.j. MULNL-OVŽP/69897/2020/Roa/KS/20-42

 Město Milovice, Oddělení správy majetku města dne 23.11.2020 č.j. OSM/10795/2020/Kra

 Město Milovice, Oddělení správy majetku města dne 24.8.2020 č.j. OSM/7842/20/PE

 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště
v Nymburku dne 29.3.2022 č.j. KHSSC 13429/2022

 Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát Nymburk dne 8.9.2020
č.j. KRPS-203766-1/ČJ-2020-010806-ZU

 Ing. Ladislav Kořínek dne 23.6.2020

 CETIN a.s. dne 2.2.2022 č.j. 532064/22

 GasNet Služby, s.r.o. dne 6.5.2022 č.j. 5002604940

 ČEZ Distribuce, a. s. dne 4.2.2022 č.j. 1123663949

 ČEZ Distribuce, a. s. dne 18.5.2022 č.j. 001125626529

 T-Mobile Czech Republic a.s. dne 6.2.2022 č.j. E05727/22

 FIBERNET,a.s. dne 2.5.2022 č.j. 4786/2022

 ČD - Telematika a.s. dne 31.1.2022 č.j. 1202202180

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

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Bobnická 712, 288 02 Nymburk
Město Milovice, Nám. 30. června 508, 289 24 Milovice
Milena Svatošová, nar. 21.8.1948, Na Pískovně 655, 460 14 Liberec
Jana Strnadová, nar. 11.6.1951, Březová alej 1304, 460 01 Liberec
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003, 110 00 Praha
Středočeský kraj, Zborovská 81, 150 00 Praha
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81, 150 00
Praha

Odůvodnění:

Dne 12.5.2022 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo
zahájeno vodoprávní řízení.
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Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb.,
o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných
vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně
podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože
mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve
lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska
a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.

Projektovou dokumentaci stavby „Zkapacitnění přiváděcího řadu z prameniště Milovice – VDJ U Lišek“
vypracovala v listopadu 2021 společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, akciová společnost,
IČO 47116901, Nábřežní 90, 150 00 Praha, číslo zakázky 4275/002, autorizovala Ing. Blanka Anderlová
ČKAIT 0102483.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky, stanoviska, vyjádření a souhlasy:

 Povodí Labe, státní podnik dne 21.3.2022 č.j. Pla/2022/013481

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, dne 5.5.2022 č.j.
3351/22/KSUS/MHT/TKA

 Drážní úřad dne 18.7.2022 č.j. DUCR-43841/22/Rj

 Správa železnic, státní organizace, dne 23.5.2022 č.j. S14060/S-17476/2022-SŽ-OŘ PHA-OPS

 Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor dopravy dne 19.11.2020 č.j. MULNL-
OD/77869/2020/Uh/213

 Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor výstavby a životního prostředí, dne 2.6.2022 č.j. MULNL-
OVŽP/44511/2022/Sam

 Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor výstavby a životního prostředí, dne 6.6.2022 č.j. MULNL-
OVŽP/45258/2022/Sam – oprava č.j. MULNL-OVŽP/44511/2022/Sam

 Město Milovice, Oddělení správy majetku města dne 17.2.2021 č.j. OSM/1648/21/Kov

 Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor výstavby a životního prostředí dne 2.11.2020 č.j.
MULNL-OVŽP/69912/2020/Sv/381/OP

 Město Milovice, Oddělení správy majetku města dne 23.11.2020 č.j. OSM/10795/2020/Kra

 Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor výstavby a životního prostředí dne 5.10.2020 č.j.
MULNL-OVŽP/69897/2020/Roa/KS/20-42

 Město Milovice, Oddělení správy majetku města dne 24.8.2020 č.j. OSM/7842/20/PE

 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v
Nymburku dne 29.3.2022 č.j. KHSSC 13429/2022

 Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát Nymburk dne 8.9.2020 č.j.
KRPS-203766-1/ČJ-2020-010806-ZU

 Ing. Ladislav Kořínek dne 23.6.2020

 CETIN a.s. dne 2.2.2022 č.j. 532064/22

 GasNet Služby, s.r.o. dne 6.5.2022 č.j. 5002604940

 ČEZ Distribuce, a. s. dne 4.2.2022 č.j. 1123663949

 ČEZ Distribuce, a. s. dne 18.5.2022 č.j. 001125626529

 ČEZ ICT Services, a. s. dne 5.5.2022 č.j. 0700547284

 Telco Pro Services, a. s. dne 5.5.2022 č.j. 0201409472

 Ministerstvo vnitra dne 28.3.2022

 T-Mobile Czech Republic a.s. dne 6.2.2022 č.j. E05727/22

 Vodafone Czech Republic a.s. dne 28.1.2022 č.j. 220128-1504384697

 ALFA TELECOM s.r.o. dne 22.2.2022

 FIBERNET,a.s. dne 2.5.2022 č.j. 4786/2022

 Závlahy Přerov nad Labem s.r.o. dne 4.11.2020

 Státní pozemkový úřad dne 24.56.2022 č.j. SPU148752/2022

 ČD - Telematika a.s. dne 31.1.2022 č.j. 1202202180

 Jana Strnadová

 Milena Svatošová

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Městského úřadu v Milovicích územní rozhodnutí pod spis.
zn. SÚ/293/2021/Lan, č.j. SÚ/4775/2021/Lan dne 12.5.2021, opravu zřejmých nesprávností rozhodnutí
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č.j. SÚ/5135/2021/Lan dne 19.5.2021 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod spis.
zn. SÚ/293/2021/Lan, č.j. SÚ/1436/2022/Lan dne 4.2.2022.

Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány
a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními
předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně
významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení. 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.

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. 188/1, 188/3, 189/1, 189/4, 189/20, 189/25, 193/1, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8,
193/9, 261, 262/1, 262/2, 262/3, 262/4, 393, 395, 396, 397, 398, 427, 428, 626, 628, 630, 631, 634,
635, 663/22, 663/23, 663/25, 663/26, 663/30, 680, 689/1, 691, 693/3, 694, 695/1, 712, 713/1, 713/7,
713/21, 713/22, 713/23, 713/24, 713/27, 713/29, 714/1, 716, 718, 722, 742, 743/1, 743/30, 743/31,
913/1, 922, 923, 1749/1 v katastrálním území Milovice nad Labem

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Milovice č.p. 267, č.p. 121, č.p. 7, č.p. 113, č.p. 19, č.p. 282, č.p. 492, č.p. 28, č.p. 39, č.p. 426, č.p.
423, č.p. 428, č.p. 468, č.p. 446, č.p. 447, č.p. 361, č.p. 229, č.p. 477, č.p. 478, č.p. 324 a č.p. 342
v k. ú. Milovice nad Labem

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 stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě.
Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

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,
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- 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.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo 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, ve znění pozdějších předpisů
položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen 31.10.2022.

Obdrží:

účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu a § 109 písm. a) - d) stavebního zákona - dodejky
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IDDS: 4qfgxx3

sídlo: Nábřežní č.p. 90/4, 150 00 Praha 5-Smíchov
zastoupení pro: Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Bobnická 712, 288 02 Nymburk

Město Milovice, IDDS: 6ahbcq7
sídlo: Nám. 30. června č.p. 508, Mladá, 289 24 Milovice nad Labem 3

Milena Svatošová, Na Pískovně č.p. 655/20, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14
Jana Strnadová, Březová alej č.p. 1304/6, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1
Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm

sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
Středočeský kraj, IDDS: keebyyf

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
FIBERNET,a.s., IDDS: wwbd4f2

sídlo: Českobratrské náměstí č.p. 1321, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp

sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov

účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu a § 109 písm. e) - f) - veřejnou vyhláškou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 188/1, 188/3, 189/1, 189/4, 189/20, 189/25, 193/1, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8,
193/9, 261, 262/1, 262/2, 262/3, 262/4, 393, 395, 396, 397, 398, 427, 428, 626, 628, 630, 631, 634,
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635, 663/22, 663/23, 663/25, 663/26, 663/30, 680, 689/1, 691, 693/3, 694, 695/1, 712, 713/1, 713/7,
713/21, 713/22, 713/23, 713/24, 713/27, 713/29, 714/1, 716, 718, 722, 742, 743/1, 743/30, 743/31,
913/1, 922, 923, 1749/1 v katastrálním území Milovice nad Labem

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Milovice č.p. 267, č.p. 121, č.p. 7, č.p. 113, č.p. 19, č.p. 282, č.p. 492, č.p. 28, č.p. 39, č.p. 426, č.p.
423, č.p. 428, č.p. 468, č.p. 446, č.p. 447, č.p. 361, č.p. 229, č.p. 477, č.p. 478, č.p. 324 a č.p. 342
v k. ú. Milovice nad Labem

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

sídlo: Husovo náměstí č.p. 23/1, 289 22 Lysá nad Labem
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Nymburku,
IDDS: hhcai8e

sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, 120 00 Praha 2-Nové Město
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát Nymburk, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Na Baních č.p. 1535, Zbraslav, 156 00 Praha 516
Ing. Ladislav Kořínek, OLH Městské lesy Milovice, Zbožíčko č.p. 13, 289 25 Straky
Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd

sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, 121 06 Praha 2-Vinohrady
Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp

sídlo: Nad štolou č.p. 936/3, 170 00 Praha 7-Holešovice

Ostatní:
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.


		2022-12-05T15:50:07+0100
	Vendula Štěpánková
	oprávněná úřední osoba




