Městský úřad Český Brod
Odbor stavební a územního plánování
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod
Spis. zn.:
Č. j.
Vyřizuje:
Telefon:
Český Brod,

S-MUCB 77680/2017/OSÚP-Ště
MUCB 7483/2018
Zora Štěpánková
321 612 135
dne 2. 2. 2018

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:
Městský úřad v Českém Brodě, odbor stavební a územního plánování, 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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o
umístění stavby"), kterou dne 29. 11. 2017 podala
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, příspěvková
organizace, IČO 00066001, Zborovská 81/11, 150 00 Praha,
kterou zastupuje Aleš Jambor, IČO 74429884, K Labi 329, 290 01 Poděbrady
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona
rozhodnutí o umístění stavby
úprava křižovatky II/330 Poříčany s III/3308 SO401 – veřejné osvětlení

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 853 (ostatní plocha), parc. č. 854/3 (ostatní plocha), parc. č.
854/17 (ostatní plocha), parc. č. 854/18 (ostatní plocha), parc. č. 859 (ostatní plocha), parc. č. 891/1
(ostatní plocha), parc. č. 897/1 (ostatní plocha), parc. č. 899/1 (ostatní plocha) v katastrálním území
Poříčany.
Druh a účel umisťované stavby:
úprava křižovatky II/330 Poříčany s III/3308 na pozemcích parc.č. 853, 854/3, 854/17, 854/18, 859,
891/1, 897/1, 899/1 v katastrálním území Poříčany
- rekonstrukci veřejného osvětlení – jedná se o osvětlení křižovatky komunikací II/330 Poříčany s
III/3308 v místech, kde dochází k opravě povrchů
- současně dojde ke zrušení vzdušného vedení VO a k doplnění osvětlení přechodu pro chodce
Umístění stavby na pozemku:
- parc. č. 853 (ostatní plocha), parc. č. 854/3 (ostatní plocha), parc. č. 854/17 (ostatní plocha), parc. č.
854/18 (ostatní plocha), parc. č. 859 (ostatní plocha), parc. č. 891/1 (ostatní plocha), parc. č. 897/1
(ostatní plocha), parc. č. 899/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Poříčany
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Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
- Pozemky, na nichž bude stavba umístěna
-

o parc. č. 853, 854/3, 854/17, 854/18, 859, 891/1, 897/1, 899/1 v katastrálním území Poříčany
Sousední pozemky
o parc.č. 151, 161, 162, 246, 272, 273, 274/4, 274/71, 854/15, 858 v katastrálním území Poříčany

II.
1.

2.

3.
4.
5.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:
Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracovala SPOLEČNOST PRO
PORADENSTVÍ, PROJEKCI A DESIGN, s.r.o., TRI-IN, IČO 24177741, zodpovědný projektant Jiří Šuk,
Dokumentace je přílohou rozhodnutí.
Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) zahájení stavby
b) dokončení stavby
Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení všech podzemních inženýrských sítí
v dotčeném území.
Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Jméno firmy oznámí stavebník (investor)
stavebnímu úřadu před zahájením stavby.

6. Po dokončení stavby stavebník požádá o provedení kontrolní prohlídky před ukončením stavby.
7. Budou dodrženy podmínky: Městský úřad Český Brod, ODaoŽÚ, č.j. MUCB 73107/2017/Ka, ze dne
8.11.2017
Jelikož se jedná o práce, při kterých dojde k úpravě koruny komunikace a výstavbě nových chodníků,
bude nutné požádat o stavební povolení. Speciálním stavebním úřadem pro vydání stavebního
povolení na speciální úpravy této komunikace bude odbor dopravy a obecní živnostenský úřad MěÚ
Český Brod. Žádost o vydání SP bude podána na předepsaném formuláři dle vyhlášky Ministerstva
pro místní rozvoj č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve
věcech stavebního řádu. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č.2 této vyhlášky.
V případě, že stavba bude probíhat na cizím pozemku, je třeba věnovat pozornost a přiložit k žádosti
právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému
břemenu k pozemku nebo stavbě!!
Dopravní opatření, ke kterým dojde v důsledku stavby, budou v dostatečném časovém předstihu
projednány s příslušnými orgány. Místní úpravu dopravního značení stanoví odbor dopravy a obecní
živnostenský úřad MěÚ Český Brod na základě předložené dokumentace s navrženým DIO
odsouhlaseným orgánem Policie ČR KŘP Stř. kraje DI Kolín.
8. Budou dodrženy podmínky Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Územní odbor Kolín,
Ev.č.KO-1739-2/2017/PD, ze dne 14.11.2017
V průběhu výkopových prací je nutné řádně označit objížďky, zajistit dostatečně únosné můstky pro
min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd ke všem objektům, které se
v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím
armaturám inženýrských sítí.
9. Budou dodrženy podmínky: SŽDC, s.o. značka S51/S-17302/2017-SŽDC-OŘ PHA-710 Maň, ze dne 14.
6. 2017
Vyznačené zájmové území se nachází v ochranném pásmu dráhy výše uvedené trati, mimo jiné i na
pozemku SŽDC. V území dotčeném stavbou se nachází inženýrské sítě a zařízení v majetku SŽDC.
1)
Stavba musí být v souladu se všemi příslušnými normami a právními předpisy.
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2)
Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení její funkce vlivem provozu
dráhy. Na případné stížnosti na negativní vlivy plynoucí z provozu železniční dopravy a souvisejících
činností nebude brán zřetel.
3)
Stavbou nesmí být ohrožena bezpečnost dráhy a drážní dopravy ani nesmí být narušena
plynulost železničního provozu.
4)
Realizace stavby musí respektovat provoz dráhy a rozsah drážních zařízení. V důsledku stavby
nesmí dojít ke ztížení, nebo zamezení přístupu a údržby objektů a zařízení v majetku SŽDC.
5)
Pokud dojde v důsledku stav. prací k poškození drážního zařízení, k ohrožení stability drážního
tělesa, nebo k narušení geometrické polohy koleje, budou náklady na opravu hrazeny zhotovitelem
stavby.
6)
Stavbou nesmí být poškozeny protihlukové stěny ve správě Správa tratí Praha východ.
7)
Upozorňujeme, že se plánovaná stavební činnost nachází v blízkosti elektrizované trati se
stejnosměrným napětím 3kV, kde je nutno respektovat veškeré platné normy, předpisy a zakázané
činnosti v blízkosti TV pod napětím zejména dle ČSN EN 50 110 – 1 ed. 3 a TNŽ 34 3109.
Realizace stavební prací musí respektovat „minimální hranici přiblížení stavby“ k trakčnímu vedení dle
ČSN 34 1530 ed. 2. obrázek 1. Vzdušné vzdálenosti mezi živými částmi trakčního vedení a stavbami nebo
konstrukcemi spojenými se zemí jsou stanoveny v ČSN EN 50119 ed.2 tabulka 2. V případě, že stavební
činnost bude realizována za hranicí výše uvedeného prostoru, musí být na TV zajištěna napěťová výluka
a stávající TV jako celek musí být chránění před poškozením.
Upozorňujeme, že stavební práce musí být realizovány takovým způsobem, aby eliminovaly mechanické
poškození podpěr trakčního vedení včetně jejich základů. Veškeré zemní práce uskutečňované v blízkosti
stávajících trakčních podpěr, nesmí narušit jejich statiku a musí respektovat jejich ochranné pásmo.
Kabelové trasy ve správě Správy elektrotechniky a energetiky (SEE) se nacházejí mimo úroveň
komunikace v prostoru za PHS (zákres zasíláme přílohou).
zařízení TV v dotčeném úseku vrchní mistr p. Košík Pavel – tel: 972 227 809
8)
Upozorňujeme, že v zájmovém území stavby se nachází mostní objekt ve správě Správa mostů a
tunelů (SMT), při OŘ Praha, konkrétně v žkm 371,544 výše zmíněné trati se nachází podchod do
samoobsluhy.
Požadujeme:
Při stavebních, zemní prací a při dopravě mechanizace nesmí dojít k narušení funkčnosti a stavebně
technického stavu tohoto podchodu do samoobsluhy.
Po ukončení prací požadujeme terén v okolí levného vstupu do podchodu uvést do původního stavu.
K zahájení prací přizvěte místního správce. Kontakt: Svoboda L., Tel. 972 253 137
9)
Upozorňujeme, že při realizaci akce dojde ke styku s telekomunikačním vedením (DK + TKK
Praha – Kolín) v majetku SŽDC, které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb.
o elektronických komunikacích, viz vyjádření ČD Telematika č.j. 1201700069 ze dne 4. 2. 2017, které
máte k dispozici.
Požadujeme před započetím stavby objednat u ČD Telematika vytyčení těchto kabelů a v případě, že by
stavbou došlo k přiblížení k jejich trasám, je nutné projednat způsob jejich ochrany s majitelem tj. SŽDC,
TÚDC Praha dle platných Všeobecných podmínek pro kabely SŽDC.
10)
Majetkoprávní vztahy budou řešeny následovně:
Spolu s novou výstavbou bude řešena i stará zátěž – sloučení stavby a pozemku v předmětném místě –
stávající manipulační plocha, zeleň, chodník (hranice je hluková bariéra).
Před vydáním stavebního povolení požádá investor/vlastník (Středočeský kraj) o narovnání tohoto
majetkoprávního vztahu a současně o odprodej části pozemku dotčeného stavbou.
Žádost o odkup zašle žadatel na Generální ředitelství SŽDC, Obor prodeje a pronájmů, Dlážděna 1003/7,
Praha 1.
Dále investor uzavře před vydáním stavebního povolení do doby realizace odprodeje pozemku nájemní
smlouvu, prostřednictvím SŽDC, OŘ Praha, majetkové odd., Partyzánská 24, 170 00 Praha 7,
ORPHAmaj@szdc.cz.
11)
Zahájení prací v ochranném pásmu dráhy ohlásí investor min. 14 dní před písemně OŘ Praha na
e-mailovou adresu orphatech@szdc.cz a současně telefonicky Správa tratí Praha východ, místnímu
správci dráhy, p. Petr Vichera (traťový okrsek Český Brod), tel. 724 509 216.
12)
Po ukončení prací bude povrch přilehlého terénu uveden do původního stavu.

Č.j. MUCB 7483/2018

str. 4

Opravené a nové plochy bude udržovat a opravovat na své náklady investor (Krajská správa a údržby
silnici Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5).
13)
Investor požádá v přiměřeném předstihu před zahájením kolaudačního řízení / oznámením o
užívání stavby OŘ Praha o účast na prohlídce dokončené stavby a o kontrolu splnění výše uvedených
podmínek. Dokladem o provedení prohlídky dokončené stavby je kladné vyjádření SŽDC, OŘ Praha.
10. Budou dodrženy podmínky: Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., značka 3819/2017, ze dne
9.11.2017
V uvedeném území dojde k souběhu a křížení s vodovodní a kanalizační sítí.
Termín zahájení stavebních prací musí být písemně oznámen středisku Nymburk, a to nejpozději tři
měsíce před samotnou realizací. VaK Nymburk, a.s. před zahájením stavby provede kontrolu stávajících
zařízení a připraví jejich případnou výměnu v koordinaci s předmětnou stavbou.
Před zahájením stavby požádá zhotovitel díla o vytýčení stávajících vedení.
Po dokončení stavby zajistí realizační firma provedení kamerové prohlídky stávající kanalizace
v dotčeném území a výsledek předá na VaK Nymburk, a.s. k posouzení.
11. Budou dodrženy podmínky: CETIN, č.j. 501108/17, ze dne 2.1.2017
Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. nebo její ochranné pásmo.
12. Budou dodrženy podmínky: ČD – Telematika, značka 1201700069, ze dne 4.1.2017
Při realizaci výše uvedené akce dojde ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou
chráněna ochranným pásmem dle § 102 zák.č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.
13. Budou dodrženy podmínky: ČEZ Distribuce, značka 0100831019, ze dne 6.11.2017 a značka
1095526513, ze dne 16.11.2017
1) Při styku s nadzemním vedením NN 1kV, které nemá ochranné pásmo, musí být dodrženy vzdálenosti
podle čl.6.1. a tab. 6.3 PNE 33 3302.
Stavbou nesmí dojít ke snížení stability podpěrných bodů nebo poškození uzemnění a musí být
dodrženy vzdálenosti podle PNE 33 3302.
2) Zaměstnanci provozovatele distribuční soustavy musí mít trvalý přístup k výše uvedenému zařízení
z důvodu zajištění jeho spolehlivého a bezpečného provozu. Trvalý přístup musí být zajištěn i při
oplocení pozemku.
3) V blízkosti nadzemního i podzemního vedení na elektrické stanice je zakázáno:
a/provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
b/ provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob
c/ provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením
14. Budou dodrženy podmínky: Drážní úřad, sekce stavební, značka DUCR-66303/17/Ck, ze dne
14.11.2017
Případné změny projektové dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním
úřadem. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. Na stavbě nesmějí být
umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo
mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré
kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatřením
případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem
dráhy.
Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky
bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy.
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Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby, a to
v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy.
Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad
vydává podle §7 odst.3 zákona.
Drážní úřad si vyhrazuje – po započetím stavby – právo výkonu státního dozoru ve věcech drah na
výše uvedené stavbě se zaměřením na dodržování podmínek tohoto souhlasu ke zřízení stavby a se
zaměřením na bezpečnost provozu dráhy a drážní dopravy v místě stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, příspěvková organizace,
Zborovská 81/11, 150 00 Praha

Odůvodnění:
Dne 29.11.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným
orgánům.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním 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 výstavbu.
Stanoviska sdělili:
-

Městský úřad Český Brod, ODaoŽÚ, č.j. MUCB 73107/2017/Ka, ze dne 8.11.2017
Městský úřad Český Brod, OŽPaZ, č.j. MUCB 72766/2017/Kad, ze dne 21.11.2017
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Územní odbor Kolín, Ev.č.KO-1739-2/2017/PD, ze dne
14.11.2017
Obec Poříčany, č.j. 593/2017/OÚ, ze dne 7.11.2017

Ke stavbě se vyjádřili:
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Ev.č.258/2017-KSUS, ze
dne 2.1.2017 a Ev.č.64476/2017-KSUS, ze dne 28.12.2017
- Ústav archeologické památkové péče středních Čech, značka 5238/2017, ze dne 8.11.2017
-

SŽDC, s.o. značka S51/S-17302/2017-SŽDC-OŘ PHA-710 Maň, ze dne 14.6.2017

-

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., značka 3819/2017, ze dne 9.11.2017
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, ÚO Kolín, DI Kolín, č.j. KRPS-14286-1/ČJ-2017-10406DOŽ, ze dne 25.1.2017
CETIN, č.j. 501108/17, ze dne 2.1.2017
ČD – Telematika, značka 1201700069, ze dne 4.1.2017
ČEZ Distribuce, značka 0100831019, ze dne 6.11.2017
Telco Pro Services, a. s., značka 0200538648, ze dne 2.1.2017
Drážní úřad, sekce stavební, značka DUCR-66303/17/Ck, ze dne 14.11.2017

-

Stavebník si před zahájením prací obstará aktuální stanoviska dotčených orgánů, vyjádření síťařů a
zároveň si zajistí vytýčení sítí.
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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:
o

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc.č. 151, 161, 162, 246, 272, 273, 274/4, 274/71, 854/15, 858 v katastrálním území Poříčany

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

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Nikdo z veřejnosti nepodal připomínky.

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 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 územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí 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.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Otisk úředního razítka
Ing. Radana Marešová v. r.
vedoucí odboru stavebního a územního plánování
oprávněná úřední osoba
Za správnost vyhotovení Adam Turecký
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši
1000 Kč byl zaplacen dne 1.2.2018.
Obdrží:
účastníci dle §85, odst.1 a odst. 2 písm. a) (dodejky):
Aleš Jambor, IDDS: y8wcqva
sídlo: K Labi č.p. 329, Velké Zboží, 290 01 Poděbrady 1
zastoupení pro: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 00 Praha
Ing. Eva Tkadlec, Molákova č.p. 583/24, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
Zdenka Lokajová, V Průhonu č.p. 114, 289 14 Poříčany
Středočeský kraj, IDDS: keebyyf
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
Ing. Josef Martin, IDDS: mtj36xr
trvalý pobyt: Ke Kersku č.p. 508, 289 14 Poříčany
Petr Martin, Dlouhá č.p. 464, 289 14 Poříčany
Ila Gigalová, K Jordánu č.p. 129, Čekanice, 390 02 Tábor
Karel Sadek, Českobrodská č.p. 138, 289 14 Poříčany
Jan Sadek, Ratenice č.p. 98, 289 11 Pečky
Michaela Švarcová, Českobrodská č.p. 136, 289 14 Poříčany
Petr Šuník, IDDS: 84uybwe
trvalý pobyt: Držkov č.p. 144, 468 24 Držkov
zastoupení pro: Miloslav Vejsada, Ing., Doležalova 1022/3, 198 00 Praha
Mgr. Filip Terš, V Průhonu č.p. 143, 289 14 Poříčany
Mgr. Hana Teršová, V Průhonu č.p. 143, 289 14 Poříčany
Drahoslav Tkadlec, Molákova č.p. 583/24, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
účastníci dle §85, odst. 2 písm.b) (veřejnou vyhláškou):
o Vlastníci nebo osoby, které mají jiné věcné právo k pozemkům a stavbám:
parc.č. 151, 161, 162, 246, 272, 273, 274/4, 274/71, 854/15, 858 v katastrálním území Poříčany

dotčené správní úřady:
Obec Poříčany, IDDS: 8sbbj82
sídlo: Lipová č.p. 235, 289 14 Poříčany
Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, náměstí Husovo č.p. 70, 282 24
Český Brod
Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, náměstí Husovo č.p. 70, 282 01
Český Brod
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kolín, IDDS: 2dtai5u
sídlo: Václavská č.p. 11, 280 16 Kolín 3
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73
sídlo: Polepská č.p. 634, 280 02 Kolín 2
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště Kolín, IDDS: hhcai8e
sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, Nové Město, 120 00 Praha 2
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ostatní:
CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3
ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy
místo podnikání: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc
sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33
sídlo: Bobnická č.p. 712/2, 288 02 Nymburk 2
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, péče Stř.Čech, IDDS:
eaig3gd
sídlo: Nad olšinami č.p. 448/3, 100 00 Praha 10-Strašnice
Drážní úřad, sekce stavební - územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd
sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00 Praha 1
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, majetkový odbor, IDDS: uccchjm
sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

