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Klecany, dne 03.12.2019

Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

Ing. Bohdana Bartáková
+420 230 234 307
bartakova@mu-klecany.cz

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad v Klecanech, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) 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
14.06.2019 podal
ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 874, 405 02 Děčín,
kterého zastupuje Elektrostav Strakonice s.r.o., IČO 47239034, Písecká 283, 386 01 Strakonice
(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
Zdiby, J. Kámena obnova kNN IE -12-6008692

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 10/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 10/2 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 12 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 15 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 131
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 179 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 194/3 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 194/4 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 489 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 861
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 878 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 15 (ostatní plocha), parc. č.
119/2 (zahrada), parc. č. 121/3 (zahrada), parc. č. 130/2 (ostatní plocha), parc. č. 234/3 (ostatní plocha),
parc. č. 234/4 (ostatní plocha), parc. č. 236/1 (ostatní plocha), parc. č. 240/11 (ostatní plocha), parc. č.
247/7 (ostatní plocha), parc. č. 488/1 (ostatní plocha), parc. č. 488/2 (ostatní plocha), parc. č. 491/2
(ostatní plocha), parc. č. 491/10 (ostatní plocha), parc. č. 554 (ostatní plocha) v katastrálním území Zdiby.
Druh a účel umisťované stavby:
Technická infrastruktura
Umístění stavby na pozemku:
-

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 10/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 10/2 (zastavěná plocha
a nádvoří), st. p. 12 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 15 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 131
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 179 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 194/3 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 194/4 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 489 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 861
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 878 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 15 (ostatní plocha),
parc. č. 119/2 (zahrada), parc. č. 121/3 (zahrada), parc. č. 130/2 (ostatní plocha), parc. č. 234/3
(ostatní plocha), parc. č. 234/4 (ostatní plocha), parc. č. 236/1 (ostatní plocha), parc. č. 240/11 (ostatní
plocha), parc. č. 247/7 (ostatní plocha), parc. č. 488/1 (ostatní plocha), parc. č. 488/2 (ostatní plocha),
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parc. č. 491/2 (ostatní plocha), parc. č. 491/10 (ostatní plocha), parc. č. 554 (ostatní plocha) v
katastrálním území Zdiby.

Určení prostorového řešení stavby:
Dle situačního výkresu , který je součástí rozhodnutí
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
Zdiby
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby a provedení stavby:
1.

2.

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, 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.
MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy, IDDS: c5hb7xy
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 28, 250 02 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 1
MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor stavebního úřadu, úřad územního plánování a
památkové péče, IDDS: c5hb7xy:

a) Bude využita stávající elektro skříň na fasádě kostela (umístěná na severní fasádě věže kostela).
Připojení nových kabelů povede ve svislé drážce o velikosti max. 3x3 cm, která bude provedena
frézou. Drážka bude následně zakryta vápennou maltou (s max. obsahem 10 % cementu) a následně
bude povrch barevně sjednocen s okolní stávající fasádou (členění kostela v odstínu lomené bílé,
plochy sytě okrové).
b) Začištění po demontáži zední konzoly na věži kostela bude provedeno vápennou maltou (s max.
obsahem 10 % cementu) a následně bude povrch barevně sjednocen s okolní stávající fasádou
(členění kostela v odstínu lomené bílé, plochy sytě okrové).
c) U kostela na pozemku p. č. 491/2, k. ú. Zdiby bude pilíř přisazen k ohradní zdi, při pohledu na kostel
po pravé straně brány, viz zákres do situačního plánku, který přikládáme v příloze tohoto závazného
stanoviska. Pilíř bude zděný, omítaný, odstín svrchního nátěru bude odpovídat odstínu přilehlé
ohradní zdi kostela (odstín bílý)- Krytý krytinou z pálených cihel klasického formátu. Cihly budou
položeny do vápenocementové malty, spáry zatřené v líci cihel. Dvířka skříní budou barevne shodná s
finální barevností pilíře (odstín bílý). V rámci kontrolního dne budou prezentovány vzorky bílých
odstínů k odsouhlasení.
d) U sýpky na pozemku p. č. 18/1, k.ú. Zdiby bude pilíř zděný, omítaný, odstín svrchního nátěru bude v
odstínu lomené bílé. Krytý krytinou z pálených cihel klasického formátu. Cihly budou položeny do
vápenocementové malty, spáry zatřené v líci cihel. Dvířka skříní budou barevně shodná s finální
barevností pilíře (odstín bílý). Na témž místě dnes je již umístěn zděný pilíř, v rámci vstupního
ústního jednání na místě bude upřesněno umístění pilíře. V rámci kontrolního dne budou
prezentovány vzorky bílých odstínů k odsouhlasení.
e) Zahájení stavebních prací bude v dostatečném časovém předstihu oznámeno zástupcům památkové
péče a bude sjednáno vstupní jednání na místě, před zahájením prací. V průběhu opravy budou práce
konzultovány a budou svolávány kontrolní dny. 1. Bude využita stávající elektro skříň na fasádě
kostela (umístěná na severní fasádě věže kostela). Připojení nových kabelů povede ve svislé drážce o
velikosti max. 3x3 cm, která bude provedena frézou. Drážka bude následně zakryta vápennou maltou
(s max. obsahem 10 % cementu) a následně bude povrch barevně sjednocen s okolní stávající fasádou
(členění kostela v odstínu lomené bílé, plochy sytě okrové).
f) Začištění po demontáži zední konzoly na věži kostela bude provedeno vápennou maltou (s max.
obsahem 10 % cementu) a následně bude povrch barevně sjednocen s okolní stávající fasádou
(členění kostela v odstínu lomené bílé, plochy sytě okrové).
g) U kostela na pozemku p. č. 491/2, k. ú. Zdiby bude pilíř přisazen k ohradní zdi, při pohledu na kostel
po pravé straně brány, viz zákres do situačního plánku, který přikládáme v příloze tohoto závazného
stanoviska. Pilíř bude zděný, omítaný, odstín svrchního nátěru bude odpovídat odstínu přilehlé
ohradní zdi kostela (odstín bílý)- Krytý krytinou z pálených cihel klasického formátu. Cihly budou
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položeny do vápenocementové malty, spáry zatřené v líci cihel. Dvířka skříní budou barevne shodná s
finální barevností pilíře (odstín bílý). V rámci kontrolního dne budou prezentovány vzorky bílých
odstínů k odsouhlasení.
h) U sýpky na pozemku p. č. 18/1, k.ú. Zdiby bude pilíř zděný, omítaný, odstín svrchního nátěru bude v
odstínu lomené bílé. Krytý krytinou z pálených cihel klasického formátu. Cihly budou položeny do
vápenocementové malty, spáry zatřené v líci cihel. Dvířka skříní budou barevně shodná s finální
barevností pilíře (odstín bílý). Na témž místě dnes je již umístěn zděný pilíř, v rámci vstupního
ústního jednání na místě bude upřesněno umístění pilíře. V rámci kontrolního dne budou
prezentovány vzorky bílých odstínů k odsouhlasení.
i) Zahájení stavebních prací bude v dostatečném časovém předstihu oznámeno zástupcům památkové
péče a bude sjednáno vstupní jednání na místě, před zahájením prací. V průběhu opravy budou práce
konzultovány a budou svolávány kontrolní dny.
3. Vlastní zemní práce je nezbytné provádět při zajištění odborného archeologického dohledu. Tento
dohled hradí stavebník podle zák. č. 20/1987 Sb., v platném znění. Zahájení zemních a výkopových
prací musí být písemně oznámeno Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. v předstihu
nejméně 14 dnů.
4. MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor životního prostředí, IDDS: c5hb7xy
sídlo: Ivana Olbrachta č.p. 59, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 01 Brandýs nad
Labem-Stará Boleslav 1
vodoprávní úřad
a) Navržená trafostanice bude náležitě zabezpečena proti havarijnímu úniku olejové chladící náplně.
b) Při případném křížení či souběhu venkovního a kabelového vedení s melioračním zařízením bude toto
projednáno se správcem a s vlastníkem díla a budou dodrženy platné ČSN o prostorovém uspořádání
sítí tech. vybavení. Bude respektována stávající vodovodní a kanalizační síť obce.
c) Před vydáním stavebního povolení požádá stavebník o souhlas vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1
písm. a) vodního zákona. Žádost bude podána ve smyslu Vyhl. č. 183/2018 Sb. v platném znění,
včetně stanoviska správce povodí, tj. Povodí Vltavy, s.p., Grafická 36,150 21 Praha 5.
d) Záplavová území drobných vodních toků nejsou v tomto území určena. Pokud nejsou záplavová
území určena, ve smyslu § 66 odst. 5 zák. č. 254/2001 Sb., v platném znění, zákon o vodách a o
změně některých zákonů, bude stavební úřad při své činnosti vycházet z dostupných podkladů
správce povodí a správců vodních toků o pravděpodobné hranici území ohroženého povodněmi.
Zdejší odbor nemá k tomuto žádné podklady.
e) Nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.
f) Skladování materiálů a používané mechanismy budou technickými a provozními opatřeními zajištěny
tak, aby bylo vyloučeno znečištění povrchových a podzemních vod ropnými a jinými závadnými
látkami.
g) Veškerý stavební materiál bude skladován tak, aby při zvýšených povodňových průtocích nemohlo
dojít k jeho odplavení.
h) Bude dodržena ČSN 75 21 30 - křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi
a vedeními.
i) Během výstavby nesmí dojít k napadání žádného materiálu do koryta vodního toku, napadaný
materiál musí být na náklady investora neprodleně odstraněn.
j) Bude vypracován jednoduchý povodňový plán.
orgán odpadového hospodářství
a) Vytěžená zemina, která nebude využita v místě pro úpravu terénu a jiné stavební odpady budou
uloženy podle druhu a kategorie odpadů a na základě jejich skutečných vlastností (třída
vyluhovatelnosti odpadů vodou, vzájemná mísitelnost, obsah škodlivin v sušině atd.) na schválené
úložiště (skládka inertního odpadu, skládka ostatního odpadu, skládka nebezpečného odpadu, terénní
úpravy, rekultivace apod.), odpady využitelné jako druhotné suroviny budou nabídnuty k využití.
b) Zemina využitá v místě pro úpravu terénu nesmí být kontaminována nebezpečnými látkami a bude
použita ve svém přirozeném stavu.
c) V průběhu stavby bude vedena dodavatelem díla evidence odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb. o
odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv přístupná
kontrolním orgánům, a to včetně dokladů. Doklady o nezávadném zneškodnění všech při stavbě
vzniklých odpadů budou předloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
orgán ochrany přírody a krajiny
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a) V případě realizace výkopových prací v blízkosti dřevin je třeba postupovat v souladu s ČSN 83
9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
b) Výkopové práce bude nutno provádět ve vzdálenosti 2,5 m od paty stromů a nepřesekat kořeny o
průměru větším než 2 cm. V případě, že tuto vzdálenost nebude možno dodržet, výkopové práce
budou prováděny ručně, kořeny ponechány napříč výkopem neporušené a kabel bude položen pod ně.
5. Otevřené výkopy musí být řádně označeny, zajištěny proti pádu chodců a za snížené viditelnosti
osvětleny,
6. V případě uložení vedení do tělesa chodníku a omezení průchodnosti chodců, bude chodník uzavřen a
chodci na tuto skutečnost upozorněni. Příčné přechody pro chodce musí být opatřeny lávkami se
zábradlím,
7. V případě provádění prací v těsné blízkosti komunikace nebo v krajnici, bude stavba oddělena od
komunikace směrovými deskami Z4 a za snížené viditelnosti osvětlena,
8. Dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryto, dopravní značení
musí být osazeno podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích - TP 66
(II. vydání)
9. Dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dopravní značení musí být provedeny
výhradně jako reflexní, po ukončení akce musí být povrch uveden do řádného stavu a dopravní
značky užité na akci ihned odstraněny.
10. Budou respektovány podmínky stanovené správci podzemních a nadzemních zařízením , jejichž
ochranná pásma budou stavbou dotčena.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín
Obec Zdiby, Průběžná 11, 250 66 Zdiby
Středočeský kraj, Zborovská 81, 150 00 Praha
FASTRADE s.r.o., Jeronýmova 1623, 250 82 Úvaly
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81, 150 00
Praha
Konšelová Hana, nar. 17.10.1964, J. Kámena 93, 250 66 Zdiby
Klejzar Jaroslav, nar. 27.07.1979, J. Kámena 65, 250 66 Zdiby
Donegan Ian, nar. 09.04.1991, J. Kámena 64, 250 66 Zdiby
Seyfried Evžen, nar. 31.03.1937, Příkrá 19, 250 66 Zdiby
Seyfriedová Anna, nar. 02.10.1943, Příkrá 19, 250 66 Zdiby
Seyfried Jaroslav, nar. 06.04.1941, Příkrá 19, 250 66 Zdiby
Seyfriedová Jindřiška, nar. 08.03.1950, Příkrá 19, 250 66 Zdiby
Seyfriedová Marie, nar. 21.02.1915, Příkrá 19, 250 66 Zdiby
Březinová Marie, nar. 29.05.1951, Kauckého 728, 273 09 Kladno
Tauscherová Erika, nar. 17.07.1968, V háji 1250, 170 00 Praha
Zátka Luděk, Ing., nar. 15.04.1960, Vitošská 3415, 143 00 Praha
Bunda Martin, nar. 15.04.1975, Zemědělská 108, 250 66 Zdiby
Holčík Jan, nar. 16.09.1959, J. Kámena 37, 250 66 Zdiby
Holčíková Ivana, nar. 06.08.1966, J. Kámena 37, 250 66 Zdiby
Římskokatolická farnost Odolena Voda, U Fary 15, 250 70 Odolena Voda
Pohlreich David, MUDr., nar. 17.01.1974, Slezská 1286, 130 00 Praha
BIOWA s.r.o., Zemědělská 358, 250 66 Zdiby
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín
Nazárko Jiří, nar. 23.09.1953, Plajnerova 848, 196 00 Praha
Bušta Josef, nar. 31.05.1981, Staňkov 55, 378 06 Staňkov
Buštová Dagmar, nar. 24.09.1981, Paláskova 1107, 182 00 Praha
Bolen Josef, nar. 25.01.1969, J. Kámena 24, 250 66 Zdiby
Bolenová Monika, nar. 28.01.1974, J. Kámena 24, 250 66 Zdiby
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Odůvodnění:
Dne 14.06.2019 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.
Stanoviska sdělili:
- MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy, IDDS: c5hb7xy
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 28, 250 02 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 1
MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor stavebního úřadu, úřad územního plánování a
památkové péče, IDDS: c5hb7xy
sídlo: Ivana Olbrachta č.p. 59, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 01 Brandýs nad LabemStará Boleslav 1
MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor životního prostředí, IDDS: c5hb7xy
sídlo: Ivana Olbrachta č.p. 59, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 01 Brandýs nad LabemStará Boleslav 1
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. 6/1, 9, 14/1, 18/1, 81, 132, 144, 315, 436, 543, parc. č. 1/1, 1/2, 7, 9, 14/2, 14/4, 116/2,
116/40, 119/4, 119/5, 119/11, 119/12, 121/1, 130/7, 130/41, 240/3, 491/1, 491/3, 491/11, 500/3,
571 v katastrálním území Zdiby
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Zdiby č.p. 20, č.p. 17, č.p. 24, č.p. 32, č.p. 16, č.p. 36 a č.p. 1
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 mohou účastníci odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému
úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
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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, 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. Bohdana Bartáková
vedoucí stavebního úřadu

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 položky 17 odst. 1 písm. e) ve
výši 1000 Kč byl zaplacen.
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
Elektrostav Strakonice s.r.o., IDDS: 6qp3pdx
sídlo: Písecká č.p. 283, 386 01 Strakonice 1
zastoupení pro: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín
Obec Zdiby, IDDS: vt2b6m8
sídlo: Průběžná č.p. 11, Veltěž, 250 66 Zdiby
Středočeský kraj, IDDS: keebyyf
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5
FASTRADE s.r.o., IDDS: ysi5xdr
sídlo: Jeronýmova č.p. 1623, 250 82 Úvaly
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
sídlo: Zborovská č.p. 81, Smíchov, 150 00 Praha 5
Konšelová Hana, IDDS: ih564b4
trvalý pobyt: J. Kámena č.p. 93, 250 66 Zdiby
Klejzar Jaroslav, J. Kámena č.p. 65, 250 66 Zdiby
Donegan Ian, J. Kámena č.p. 64, 250 66 Zdiby
Seyfried Evžen, Příkrá č.p. 19, 250 66 Zdiby
Seyfriedová Anna, Příkrá č.p. 19, 250 66 Zdiby
Seyfried Jaroslav, Příkrá č.p. 19, 250 66 Zdiby
Seyfriedová Jindřiška, Příkrá č.p. 19, 250 66 Zdiby
Seyfriedová Marie, Příkrá č.p. 19, 250 66 Zdiby
Březinová Marie, Kauckého č.p. 728, Švermov, 273 09 Kladno 7
Tauscherová Erika, V háji č.p. 1250, Holešovice, 170 00 Praha 7
Zátka Luděk, Ing., Vitošská č.p. 3415, Modřany, 143 00 Praha 412
Bunda Martin, Zemědělská č.p. 108, 250 66 Zdiby
Holčík Jan, J. Kámena č.p. 37, 250 66 Zdiby
Holčíková Ivana, J. Kámena č.p. 37, 250 66 Zdiby
Římskokatolická farnost Odolena Voda, U Fary č.p. 15, 250 70 Odolena Voda
Pohlreich David, MUDr., Slezská č.p. 1286, Vinohrady, 130 00 Praha 3
BIOWA s.r.o., IDDS: 2hvruhj
sídlo: Zemědělská č.p. 358, 250 66 Zdiby
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 2
Nazárko Jiří, IDDS: st86qbg
trvalý pobyt: Plajnerova č.p. 848, Čakovice, 196 00 Praha 96
Bušta Josef, Staňkov č.p. 55, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
Buštová Dagmar, Paláskova č.p. 1107/2, Kobylisy, 182 00 Praha 82
Bolen Josef, J. Kámena č.p. 24, 250 66 Zdiby
Bolenová Monika, J. Kámena č.p. 24, 250 66 Zdiby
Doručí se veřejnou vyhláškou:
Městský úřad Klecany, IDDS: 4d6bdnh
sídlo: Do Klecánek č.p. 52, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Pleskotová Milena, Hybešova 521, 186 00 Praha
vyvěšeno pro: Čápová Daniela, Formanská 39, 250 66 Zdiby
vyvěšeno pro: Pacák David, Sluhy 232, 250 63 Sluhy
vyvěšeno pro: Bolenová Monika, J. Kámena 24, 250 66 Zdiby
vyvěšeno pro: Bolen Josef, J. Kámena 24, 250 66 Zdiby
vyvěšeno pro: Krejcarová Věra, Ing., Habrová 145, 250 66 Zdiby
vyvěšeno pro: Klusáčková Daniela, J. Kámena 1, 250 66 Zdiby
vyvěšeno pro: Stejskal Martin, Lublaňská 1298, 120 00 Praha
vyvěšeno pro: Hašková Michala, Příkrá 32, 250 66 Zdiby
vyvěšeno pro: Fialová Ludmila, RNDr., CSc., J. Kámena 16, 250 66 Zdiby
vyvěšeno pro: Veselý Zdeněk, Příkrá 36, 250 66 Zdiby
vyvěšeno pro: Veselá Květuše, Příkrá 36, 250 66 Zdiby
vyvěšeno pro: Nazárko Jiří, Plajnerova 848, 196 00 Praha
vyvěšeno pro: Truhelka Jan, Tusarova 1285, 170 00 Praha
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vyvěšeno pro: Truhelková Markéta, Ledce 113, 294 47 Ledce
vyvěšeno pro: Kilián Michal, Šafaříkova 2850, 430 03 Chomutov
vyvěšeno pro: Veselý Zdeněk, Příkrá 36, 250 66 Zdiby
vyvěšeno pro: Veselá Květuše, Příkrá 36, 250 66 Zdiby
vyvěšeno pro: Bušta Josef, Staňkov 55, 378 06 Staňkov
vyvěšeno pro: Buštová Dagmar, Paláskova 1107, 182 00 Praha
vyvěšeno pro: AUTO PALACE PRAHA k.s., Na Chodovci 2457, 141 00 Praha
vyvěšeno pro: Virag Jan, V zahrádkách 1952, 130 00 Praha
vyvěšeno pro: Viragová Věra, V zahrádkách 1952, 130 00 Praha
vyvěšeno pro: Kula Luděk, PhDr., Nová Ves 191, 277 52 Nová Ves
vyvěšeno pro: Kulová Dana, Mgr., Nová Ves 191, 277 52 Nová Ves
vyvěšeno pro: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681, 130 00 Praha
vyvěšeno pro: BMTO GROUP a.s., Provoz kanalizace a ČOV, Ampérová 44, Liberec 8
vyvěšeno pro: Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, Kladno 4
vyvěšeno pro: Pražská plynárenská Distribuce a.s., U Plynárny 500, 140 00 Praha

dotčené správní úřady
MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy, IDDS: c5hb7xy
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 28, 250 02 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 1
MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor stavebního úřadu, úřad územního plánování a
památkové péče, IDDS: c5hb7xy
sídlo: Ivana Olbrachta č.p. 59, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 01 Brandýs nad LabemStará Boleslav 1
MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor životního prostředí, IDDS: c5hb7xy
sídlo: Ivana Olbrachta č.p. 59, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 01 Brandýs nad LabemStará Boleslav 1
ostatní k vyvěšení na úřední desce:
Obecní úřad Zdiby, IDDS: vt2b6m8
sídlo: Průběžná č.p. 11, 250 66 Zdiby

