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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 90
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o
umístění stavby"), kterou dne 31. 1. 2018 podal
Město Český Brod, odbor rozvoje, IČO 00235334, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod,
kterého zastupuje LNConsult s.r.o., IČO 29136504, U hřiště 250, 250 83 Škvorec
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
obnova a propojení vodovodních řadů v ulici Palackého
Český Brod

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 228/70 (ostatní plocha), parc. č. 228/71 (ostatní plocha), parc. č.
1079/1 (ostatní plocha), parc. č. 1079/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Český Brod.
Druh a účel umisťované stavby:
vodovodní řady jsou navrženy v trase komunikace a zeleném pásu
vodovodní řad SO-01 je navržen z litinového potrubí DN 100 o celkové délce 138m
vodovodní řad SO-02 je navržen z litinového potrubí DN 150 o celkové délce 39m
Vodovodní řad SO-01 a SO-02 budou na sebe navazovat
Vodovodní řad SO-01 bude veden ze stávajícího napojení stávajícího (později rušeného)
vodovodního řadu na pozemku parc.č. 1079/3, dále bude pokračovat v přístupové cestě k objektům
č.p. 1258, 484, 485, 486, 455, 457 a 458 a ukončen bude u pozemku parc.č. 228/71, na kterém se
nachází víceúčelové sportovní hřiště (vše v k.ú. Český Brod)
vodovodní řad SO-02 bude propojovat vodovodní řad SO-01 a stávající vodovodní řady v ulici
28.října a vodovodní řad vedený podél objektu bývalé kotelny na pozemku st.p. 1923 (vše v k.ú.
Český Brod)
Umístění stavby na pozemku:
Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 228/70 (ostatní plocha), parc. č. 228/71 (ostatní plocha),
parc. č. 1079/1 (ostatní plocha), parc. č. 1079/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Český Brod.
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Určení prostorového řešení stavby:
vodovodní řad SO-01 je navržen z litinového potrubí DN 100 o celkové délce 138m
vodovodní řad SO-02 je navržen z litinového potrubí DN 150 o celkové délce 39m
Vodovodní řad SO-01 a SO-02 budou na sebe navazovat
Vodovodní řad SO-01 bude veden ze stávajícího napojení stávajícího (později rušeného)
vodovodního řadu na pozemku parc.č. 1079/3, dále bude pokračovat v přístupové cestě k objektům
č.p. 1258, 484, 485, 486, 455, 457 a 458 a ukončen bude u pozemku parc.č. 228/71, na kterém se
nachází víceúčelové sportovní hřiště (vše v k.ú. Český Brod)
vodovodní řad SO-02 bude propojovat vodovodní řad SO-01 a stávající vodovodní řady v ulici
28.října a vodovodní řad vedený podél objektu bývalé kotelny na pozemku st.p. 1923 (vše v k.ú.
Český Brod)
II.
1.

2.
3.

4.
5.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:
Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem projektové dokumentace, 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. Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Ladislav Němeček,
ČKAIT – 0011668.
Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 228/70 (ostatní plocha), parc. č. 228/71 (ostatní plocha),
parc. č. 1079/1 (ostatní plocha), parc. č. 1079/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Český Brod.
V případě výkopových prací stavebník v souladu s ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.
oznámí svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR Praha a umožnit jemu nebo oprávněné
organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
Před zahájením prací budou vytyčeny všechny sítě vlastníků technické infrastruktury v území
dotčeném stavebními pracemi.
Budou dodrženy podmínky MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství spis.zn. SMUCB1769/2018/ŽP/Kad ze dne 5.2.2018
a) Z hlediska ochrany přírody: Podle předložené dokumentace dochází ke stavbě v blízkosti stromů.
Požadujeme striktní dodržování projektové dokumentace, a to části týkající se ochrany stromů
při stavební činnosti. Dále požadujeme před zahájením prací místní šetření se zhotovitelem, na
kterém budou stanoveny konkrétní ochranné podmínky.
b) Z hlediska nakládání s odpady: Ve smyslu zákona č. 185/01 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů/dále jen zákon o odpadech/, nemáme námitek.
Před vydáním kolaudačního souhlasu (v případě, že souhlas nebude vydáván, nejpozději do 30ti
dnů od ukončení akce) předložit MěÚ Český Brod, odboru ŽPaZ doklady o zneškodnění odpadů
vzniklých stavební činností., vydané oprávněnou osobou ve smyslu zákona o odpadech § 4, odst.
1, písm. y.
c) Z hlediska ochrany ovzduší: ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (zákon o
ochraně ovzduší), nemáme námitek. Investor – dodavatel provede při realizaci akce, při
postupech, které mohou vyvolat zvýšenou prašnost taková technická opatření, aby nedocházelo
k obtěžování obyvatel vnášením znečišťujících látek do ovzduší (např. údržbu přístupových
komunikací, zkrápění, zajištění sypkých materiálů při přepravě, eventuálně při jeho skladování
apod.).
d) Z hlediska vodního hospodářství: připomínáme, že stavební povolení ke stavbě vodovodních
řadů bude vydávat odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní úřad
podle §15 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů. K žádosti o stavební
povolení k vodovodním dílům je třeba doložit všechny přílohy uvedené v seznamu příloh, který
je součástí uvedeného formuláře žádosti.
e) Z hlediska ochrany ZPF: Nebudou dotčeny zájmy zákona 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského
půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).
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f) Z hlediska státní správy lesů: bez připomínek
Budou dodrženy podmínky MěÚ Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad č.j.
MUCB2088/2018/Ka ze dne 9.1.2018.
a) Zhotovitel požádá podle §25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích o
povolení zvláštního užívání místní komunikace. Žádost bude podána minimálně 30 dní před
zahájením prací. Nedílnou součástí žádosti bude situační plánek okótovaný ve vztahu ke
komunikaci, vyjádření vlastníka komunikace (Město Český Brod) zastoupený Technickými
službami Český Brod, jméno a příjmení toho, kdo má za průběh zvláštního užívání zodpovídat,
jeho datum narození a adresu (u právnických osob jejich název, sídlo a IČO), povolení
k provozování předmětu činnosti v rámci zvláštního užívání a přesný termín realizace prací
v silničním pozemku a vyjádření Policie ČR KŘP Střed.kraje DI Kolín ke zvláštnímu užívání místní
komunikace.
b) Dopravní opatření vyvolané výše uvedenou stavbou musí být před zahájením stavby schváleno
odborem dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod. Součástí žádosti o přechodnou úpravu dopravního
značení bude návrh dopravního opatření a vyjádření Policie ČR KŘP Střed.kraje DI Kolín k tomuto
návrhu.
Budou dodrženy podmínky 1.SčV, a.s., TÚŘ/O18800007299/18 ze dne 26.1.2018
a) Upozorňujeme, že je třeba v dostatečném časovém předstihu (20 dní předem) objednat u
provozovatele (manažer provozní oblasti Český Brod p. Hovorka, tel. 321 622 227, email:
vhovorka@scv.cz) zajištění přerušení dodávky pitné vody s náhradním zásobováním a připojení
nového vodovodního řadu na stávající.
b) Při prováděné stavby požadujeme přizvat k přejímkám jednotlivých úseků stavby (konzultace
změn, tlaková zkouška vodovodního řadu atd.) a stavba proběhne za účasti provozovatele.
c) V zájmovém území se nachází stávající vodovodní a kanalizační sítě, které je nutné před
zahájením stavby vytyčit provozovatelem.
d) Dodržte ochranná pásma vodovodních a kanalizačních sítí podle zákona č. 274/2001 Sb.
Ochranná pásma nesmí být zastavěná, osázena trvalými porosty a nesmí se v nich zřizovat
skládky a provádět terénní úpravy, musí být provozovateli přístupná pro případné opravy a
plynulé provozování. Doporučujeme dodržet požadovaný manipulační prostor pro mechanizaci
provozovatele, který činí 1m na každou stranu od ochranného pásma vodovodu a kanalizace.
e) Dodržte nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti pro souběh a křížení trubního vedení
s ostatním vedením dle ČSN 736005.
f) Dle § 159 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) odst. (2), projektant odpovídá za správnost,
celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové
dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a
ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
g) Budou splněny vydané podmínky – Příloha č. 1 – Další podmínky k provádění stavby.
Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a.s., zn. 1096893005 ze dne 7.2.2018
a) V místech uložení kabelového vedení nízkého napětí, požadujeme zachování stávající nivelety
chodníků a komunikací, resp. Zachování hloubky uložení kabelového vedení a výšky umístění
kabelových skříní nad terénem.
b) Při obnově a připojování vodovodu v místě křížení dodržet minimální vzdálenost 0,20m za
předpokladu uložení v tech. kanálů nebo chráničkách, nechráněné 0,40m. Při souběhu s kabely
NN dodržet minimální vzdálenost 0,40m.
Budou dodrženy podmínky Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Kolín, DI
Kolín č.j. KRPS-10598-1/ČJ-2018-010406 ze dne 9.1.2018
a) Technická zařízení umístěna nad zemí nesmí narušit rozhledová pole křižovatek, jednotlivých
připojení, přechodů pro chodce i míst pro přecházení. V rozhledových polích se nesmí nacházet
žádné překážky bránící rozhledu.
b) Za všech okolností musí na komunikaci být zajištěn výhled na svislé dopravní značení a rozhled
nutný pro zastavení vozidla.
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c) Inženýrské sítě budou vedeny v souladu s §36 zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a
v případě zásahu do silnice, místní komunikace anebo do části přidruženého dopravního
prostoru, musí realizační firma před zahájením prací požádat Dopravní inspektorát Kolín o
vyjádření ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace a předložit ke schválení projektovou
dokumentací dopravně inženýrského opatření, zpracovaného v souladu s TP 66, dle Zásad pro
přechodné dopravní značení (III. Vydání – účinnost 1.4.2015), ke kterému dopravní inspektorát
jako příslušný orgán policie dle § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb., vydá písemné
stanovisko, na jehož základě příslušný silniční správní úřad vydá stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích.
d) Doporučujeme, aby umístění kanalizačních, vodovodních řadů, poklopů šachet či uzávěrů
vodovodních přípojek bylo vhodně řešeno tak, aby nedocházelo k jejich pojíždění koly vozidel
z důvodu jejich možnému poškození a zvýšení hlukové zátěže.
e) Při provádění stavebních prací musí být zachovány podmínky bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích a především musí být zajištěna bezpečnost chodců. Stavba musí být
řešena v souladu s platnou legislativou a technickými předpisy.
Budou dodrženy podmínky Krajské hygienické stanice středočeského kraje se sídlem v Praze spis.zn.
S-KHSSC00868/2018 ze dne 15.1.2018
a) Před vydáním kolaudačního souhlasu budou KHS předloženy výsledky laboratorního rozboru
vzorku vody z konce nového řadu V1. Rozbor bude proveden včetně odběru vzorků
akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří v rozsahu „krácený“ rozbor dle § 3 odst. 1 zákona
ve spojení s § 4 odst. 2 písm. a) vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou
a teplou vodu a rozsah a četnost její kontroly (dále jen „vyhláška 252“), ve znění pozd. předpisů.
b) Před vydáním kolaudačního souhlasu budou předloženy doklady o použitých materiálech
určených pro styk s pitnou vodou dle požadavku §5 zákona ve spojení s §3 odst. 1) vyhlášky MZ
č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a
na úpravu vody (dále jen „vyhláška 409“), ve znění pozd. předpisů.
Budou dodrženy podmínky Technických služeb Český Brod, TS1/2018/Kr ze dne 5.1.2018
Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0100849926 ze dne 20.12.2017
Budou dodrženy podmínky GridServices, s.r.o., zn. 5001640564 ze dne 20.12.2017
Budou dodrženy České telekomunikační infrastruktury, a.s., č.j. 796633/17 ze dne 20.12.2017
Budou dodrženy podmínky GridServices, s.r.o., zn. 5001644700ze dne 22.1.2018
a) Přesná poloha PZ bude před zahájením stavby upřesněna vytyčením.
b) V ochranném pásmu plynovodů/přípojek (1m na obě strany) budou práce prováděny výhradně
ručním způsobem.
c) Obrysy vodovodních šachet požadujeme situovat mimo ochranné pásmo PZ (minimální
vzdálenost mezi povrchem šachty a plynovodem musí být 500mm).
d) Ke křížení vodovodního potrubí s plynovodem může dojít v minimální vzdálenosti 150mm.
e) Při křížení plynovodů/přípojek z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního
vodiče.
f) Křížení a souběh navržených IS s plynárenským zařízením musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab.
1 a 2.
g) V ochranném pásmu plynovodu/přípojky (1m na obě strany) nebude skladován materiál,
prováděny terénní úpravy a pojížděno těžkou technikou.
Budou dodrženy podmínky BMB-Green s.r.o., ze dne 7.1.2018
a) Vyznačení inženýrských sítí musí být v souladu s §18 vyhl. Č. 324/90 Sb.
b) Zahájení prací musí být prokazatelně oznámeno na BMB-Green s.r.o.
c) Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky ČSN 736005 a to jak v souběhu, tak při
křížení, kde musí být naše rozvody uloženy do chrániček.
d) Výkopy v chráněném pásmu 1,5m od našich sítí musí být prováděny zásadně ručně a odkryté
vedení TKR musí být řádně zabezpečeno proti poškození
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e) Do technické zprávy PD je nutné popsat ochranu sítě TKR během výstavby
f) Během realizace nesmí dojít k poškození naší metalické/optické telekomunikační sítě, v případě
poškození je nutné vyměnit optický kabel mezi nejbližšími spojkami.
g) Před záhozem musí být pozván k prohlídce stavu vedení TKR zástupce firmy BMB-Green, tel.:
266 317 129
h) Vytyčení našich sítí v terénu je povinen si zajistit zhotovitel stavby dle námi poskytnutých
podkladů.
17. Budou dodrženy podmínky vyjádření Městského tepelného hospodářství Kolín, spol. s r.o., ze dne
5.3.2018
18. Budou dodrženy podmínky Města Český Brod, č.j. MUCB20842/2018 ze dne 4.4.2018
a) V rámci prováděcí dokumentace bude dořešeno rozdělení stavby na dvě etapy. 1. Etapa od
objektu na p.p.č. 1268 po propojení s řadem V2 včetně dočasného propojení na stávající
vodovod. 2. Etapa od odbočky z hlavního řadu po objekt na p.p.č. 1268 a řad V2.
b) Montáž řadu včetně propojení a přípojek pro jednotlivé objekty bude provedena pod dohledem
provozovatele sítě a jím bude písemně schválena.
c) Po celou dobu výstavby musí být zachována dodávka vody pro přepojované objekty. Zároveň
musí být koordinovány i veškeré práce s opravou stávající komunikace.
d) V rámci DPS bude podrobně zpracován plán organizace výstavby (etapizace), zařízení staveniště
ze strany investora bude možné jen v dotčených prostorách stavby.
e) Veškeré práce budou prováděny maximálně ohleduplně na celé okolí. Po celou dobu stavby
bude v prostoru staveniště i v přilehlém okolí udržován pořádek a bude dbáno na bezpečnost
práce především s ohledem na obyvatele přilehlých objektů a jejich návštěvníky, ale i s ohledem
na ostatní občany a pracovníky úřadu.
f) Jakékoliv škody na majetku třetích osob bude zhotovitel řešit neodkladně a na své náklady.
g) Jakékoliv znečištění nebo poškození komunikací v průběhu stavby bude neprodleně odstraněno
na náklady zhotovitele.
h) Energie pro realizaci díla si dodavatel bude zajišťovat sám u jednotlivých provozovatelů.
i) Zábory veřejných pozemků dodavatel projedná na odboru dopravy včetně zajištění DIO.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Město Český Brod, odbor rozvoje, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

Odůvodnění:
Dne 31.1.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným
orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože
mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala 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 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.
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Stanoviska sdělili:
MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství spis.zn. S-MUCB1769/2018/ŽP/Kad ze
dne 5.2.2018
MěÚ Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad č.j. MUCB2088/2018/Ka ze dne
9.1.2018
1.SčV, a.s., TÚŘ/O18800007299/18 ze dne 26.1.2018
- ČEZ Distribuce, a.s., zn. 1096893005 ze dne 7.2.2018
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Kolín, DI Kolín č.j. KRPS-10598-1/ČJ2018-010406 ze dne 9.1.2018
Krajská hygienická stanice středočeského kraje se sídlem v Praze spis.zn. S-KHSSC00868/2018 ze
dne 15.1.2018
Technické služby Český Brod, TS1/2018/Kr ze dne 5.1.2018
ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0100849926 ze dne 20.12.2017
GridServices, s.r.o., zn. 5001640564 ze dne 20.12.2017
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., č.j. 796633/17 ze dne 20.12.2017
GridServices, s.r.o., zn. 5001644700ze dne 22.1.2018
BMB-Green s.r.o., ze dne 7.1.2018
- Městské tepelné hospodářství Kolín, spol. s r.o., ze dne 5.3.2018
Město Český Brod, č.j. MUCB20842/2018 ze dne 4.4.2018
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. 1195/1, 1268, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277/1, 1277/2, 1277/3, 1277/4, 1277/5,
1277/6, 1277/7, 1277/8, 1580, 1923, parc. č. 226/7, 226/8, 226/23, 226/24, 226/25, 226/27,
226/29, 228/32, 228/59, 228/69, 228/81, 904/2, 904/37, 904/38, 904/76, 1079/2, 1079/4,
1079/5 v katastrálním území Český Brod
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Český Brod č.p. 1119, č.p. 484, č.p. 485, č.p. 486, č.p. 455, č.p. 457, č.p. 458 a č.p. 1256

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 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,
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stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, 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. Jan Strnad v. r.
odborný pracovník stavebního úřadu,
oprávněná úřední osoba
Za správnost vyhotovení Adam Turecký
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 se nevyměřuje.
Obdrží:
účastníci dle §85, odst. 1 a odst. 2 písm. a) a b) (dodejky):
Město Český Brod, odbor rozvoje, náměstí Husovo č.p. 70, 282 01 Český Brod
LNConsult s.r.o., Ing, Ladislav Němeček, IDDS: 34bns5u
sídlo: U hřiště č.p. 250, 250 83 Škvorec
účastníci dle §85, odst. 2 písm. b) - veřejnou vyhláškou:
- č.p. 1119, č.p. 484, č.p. 485, č.p. 486, č.p. 455, č.p. 457, č.p. 458 a č.p. 1256
- st. p. 1195/1, 1268, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277/1, 1277/2, 1277/3, 1277/4, 1277/5, 1277/6,
1277/7, 1277/8, 1580, 1923 v katastrálním území Český Brod
- parc. č. 226/7, 226/8, 226/23, 226/24, 226/25, 226/27, 226/29, 228/32, 228/59, 228/69, 228/81,
904/2, 904/37, 904/38, 904/76, 1079/2, 1079/4, 1079/5 v katastrálním území Český Brod
dotčené správní úřady:
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště Kolín, IDDS: hhcai8e
sídlo: Karlovo náměstí č.p. 44, 280 02 Kolín 2
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát Kolín, IDDS: 2dtai5u
sídlo: Na Baních č.p. 1535, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516
MěÚ Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, náměstí Husovo č.p. 70, 282 01 Český Brod
MěÚ Český Brod, odbor ŽPaZ, nám. Arnošta z Pardubic č.p. 56, 282 24 Český Brod
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Územní odbor Kolín, IDDS: xjjhpq3
sídlo: Polepská č.p. 634, 280 02 Kolín 2
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ostatní:
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
ČEZ Telco Pro Services, a.s., IDDS: id6pgkc
místo podnikání: Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Technické služby Český Brod, IDDS: q7jmqfa
sídlo: Palackého č.p. 339, , 282 01 Český Brod
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
1.SčV, a.s., IDDS: mw2g7ve
místo podnikání: Ke Kablu č.p. 971/1, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102
MSC-NET s.r.o., IDDS: sh5nzym
sídlo: Palackého č.p. 143, 282 01 Český Brod
Městské tepelné hospodářství Kolín, spol. s r.o., IDDS: jcbmcvv
sídlo: Klenovecká č.p. 597, Kolín II, 280 02 Kolín 2
UPC Česká republika, s.r.o., Závišova č.p. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle
BMB-Green s.r.o., IDDS: upupcri
sídlo: Na dračkách č.p. 843/24, Praha 6-Střešovice, 162 00 Praha 616

