Městský úřad Klecany
Stavební úřad
U Školky 74, 250 67 Klecany
Spis. zn.:
Č.j.:

582/SÚ/2021
4893/2022

Klecany, dne 11.05.2022

Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

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

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"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle
§ 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 03.05.2021 podal
Levý Petr, nar. 25.02.1970, Soběslavovo náměstí 3, 250 66 Zdiby
(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
schvaluje stavební záměr

na stavbu:
a) přístavba , nástavba a stavební úpravy hospodářského objektu ( bývalá slepičárna) bez č.p. za
účelem změny užívání pro volnočasové aktivity a zájmovou zahrádkářskou činnost
b) dočasná stavba žumpy( po možnosti napojit se na veřejnou kanalizační síť, bude objekt na tuto
kanalizaci přepojen a jímka na vyvážení bude odstavena z provozu).
Hospodářská stavba:
-

zastavěná plocha 92m2

-

užitná plocha 126m2

-

obestavěný prostor: 571m3

-

2NP

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 74 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Přemyšlení.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. 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.
2. Přípojky na veřejné sítě ( elektrovodní, a vodovodní je předmětem samostatného povolení stavby)
3. Dešťové vody budou likvidovány na parc. č. 15/1 akumulační nádrží se vsakovací jímkou
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III.
Stanoví podmínky pro provedení stavby:
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Miroslav Levý;
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu ustanovení § 118
stavebního zákona pouze na základě povolení stavebního úřadu.
Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude před zahájením stavby oznámen
stavebnímu úřadu. V případě stavby prováděné svépomocí, je povinen stavebník před zahájením
stavebních prací oznámit kdo bude provádět odborné vedení realizace stavby ( jméno a příjmení a
číslo ČKAIT)
Zhotovitel stavby (stavební podnikatel, stavebník ) je povinen vést stavební deník.
Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby, a to alespoň
dva týdny předem:
a) dokončení celé stavby pro závěrečnou kontrolní prohlídku.
Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněnou právnickou nebo fyzickou osobou.
Před zahájením výkopových prací je stavebník povinen požádat správce stávajících inženýrských sítí
o jejich vytyčení a stanovení dalších podmínek postupu prací. Tato zařízení nesmí být z titulu
prováděné stavby nijak poškozena.
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení
a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. ,
Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska
způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po
dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární
bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržovaní a užívání stavby
vč. bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Doklady
o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukcí budou stavebnímu úřadu
předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby včetně prohlášení zhotovitele stavby o jejich
použití na stavbě.
Stavebník je povinen 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.
Termín zahájení a ukončení stavby bude předem oznámen vlastníkům dotčených pozemků.
Při provádění stavby je nutno dodržet podmínky stanovené dotčenými orgány, které spolupůsobily
v řízení: MěÚ Brandýs nad Labem- Stará Boleslav:

c) Během demoličních prací nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových ani podzemních vod.
d) V případě, že se v objektech budou nacházet látky škodlivé vodám, jejich likvidaci provede k
tomu oprávněná osoba či organizace. Tyto látky budou likvidovány nezávadným způsobem.
Pokud dojde ke kontaminaci zeminy, bude zemina vytěžena.
e) Dešťové vody budou na pozemku likvidovány nezávadným způsobem v souladu s TNV 75 9011 a
ČSN 75 9010. Zasakovány mohou být pouze neznečištěné vody dešťové.
f) Jímka na vyvážení (žumpa), do které budou svedeny odpadní vody z objektu, bude nepropustná a
dostatečně kapacitní. Obsah bude pravidelně vyvážen k tomu oprávněnou osobou či organizací a
likvidován bude nezávadným způsobem. Jedná se o provizorní způsob odkanalizování, po
možnosti napojit se na veřejnou kanalizační síť, bude objekt na tuto kanalizaci přepojen a jímka na
vyvážení bude odstavena z provozu.
g) Při umisťování žumpy bude dodržena vzdálenost 30 m od vodních zdrojů pro individuální potřebu
a vodovodních přípojek na okolních pozemcích.
h) V místě parkovacích stání budou případné úniky látek škodlivých vodám okamžitě odstraňovány a
likvidovány nezávadným způsobem. Kontaminovaná zemina bude vytěžena.
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i) 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.
j) V případě nutnosti kácet dřeviny rostoucí mimo les se stanovenou velikostí (obvod kmene více
než.80 cm měřený ve výšce 130 cm nad zemí, zapojené porosty dřevin s celkovou plochou více
než 40 m2, stromořadí), pokud se nejedná o ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném
území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a
nádvoří, je třeba požádat o povolení kácení příslušný obecní úřad.
13. Orgán odpadového hospodářství:
a) Stavební a jiné ostatní odpady budou zařazeny podle druhu a kategorie a nakládat s nimi je možné
podle jejich skutečných vlastností a odpad, který stavebník sám nezpracuje v souladu s tímto
zákonem, bude ve smyslu § 13 odst. 1 zákona o odpadech předán oprávněné osobě vymezené § 13
odst. 2 zákona o odpadech (přepravce, obchodník s odpady s povolením pro daný druh a kategorii
odpadu, místo určené obcí dle § 59 odst. 2 a 5 zákona o odpadech).
b) Na nekontaminovanou zeminu a jinými přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, pokud je
zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl
vytěžen, se zákon o odpadech nevztahuje.
c) Původce odpadů je dle § 15 zákona o odpadech povinen prokázat kontrolním orgánům, že předal
stavební odpady v odpovídajícím množství v souladu s § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech; toto
předání je nutné mít zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem. (Pokud je stavba prováděna
svépomocí povinnost uzavření písemné smlouvy se na stavebníka vztahuje až od 01.01.2022).
d) průběhu prací bude vedena evidence odpadů podle § 94 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech.
e) Kaly z jímky budou před použitím na zemědělské půdě předány do zařízení na úpravu kalů. Kal,
který nebyl upraven, se zařazuje jako ostatní odpad. Upravený kal je možné použít na zemědělské
půdě.
f) Doklad o jejich likvidaci bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
14. Budou dodrženy požadavky k ochraně všech stávajících podzemních a nadzemních vedení a zařízení
dle vyjádření jednotlivých správců sítí.
15. Při provádění stavby bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost, zdraví či životy osob a
okolí stavby nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru.
16. V průběhu provádění stavebních prací bude na stavbě nebo na staveništi k dispozici ověřená
dokumentace stavby.
17. Zjištěné závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, budou
neprodleně po jejich zjištění ohlášeny stavebnímu úřadu.
18. Vzniknou-li prokazatelně v souvislosti s prováděním stavby škody na okolních objektech, pozemcích
či zařízeních, je stavebník povinen odstranit je neprodleně na vlastní náklad.
19. Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě
kolaudačního souhlasu ve smyslu ust. § 122 stavebního zákona. Kolaudační souhlas vydá na základě
žádosti stavebníka příslušný stavební úřad. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu se podává na
předepsaném formuláři (§ 122 odst. 6 stavebního zákona a § 12 odst. 1 vyhl.č. 526/2006 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu) který je přílohou č. 5
vyhlášky.
20. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude stavebnímu úřadu doložen stavební deník, protokol o
předání a převzetí dokončené stavby, projektová dokumentace skutečného provedení stavby, doklady
o výsledcích předepsaných zkoušek, doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, doklady o
předání vzniklých odpadů oprávněným osobám či organizacím, zaměření skutečného provedení
stavby, doklady o provedené kontrole jednotlivých inženýrských sítí danými správci.
21. V případě umístění kotle spalující paliva ( včetně krbu) bude před instalací zařízení projednána
stavebníkem změna stavby před dokončením a doloženo závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší.
22. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Levý Petr, nar. 25.02.1970, Soběslavovo náměstí 3, 250 66 Zdiby
Odůvodnění:
Dne 03.05.2021 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno
společné řízení.
Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným
orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 16.02.2022, o jehož výsledku
byl sepsán protokol.
Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými
orgány a zjistil, že jejím 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 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:
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
MěÚ Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, úřad územního plánování, IDDS: c5hb7xy
sídlo: Masarykovo nám. č.p. 1, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav ( fikxe)
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. 7, 321, parc. č. 15/1, 15/2, 115/1, 115/46, 115/59, 186 v katastrálním území Přemyšlení
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Zdiby, Přemyšlení č.p. 77
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Zamítnuté návrhy a námitky:
- Kostka Karel námitka dne 16.02.2022 č.j. 1703/2022
Námitka: Není zajištěn na sousedním pozemku 115/59 odvod srážkových vod.
Pozemek není ve vlastnictví stavebníka. Proto nelze námitce vyhovět.
Námitka: Ochranné pásmo sousední studny
Stavebník předložil stanovisko vodoprávního úřadu k záměru . Stavba nezasahuje do ochranného
pásma studny.
Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno:
Kostka Karel námitka dne 16.02.2022 č.j. 1703/2022
Námitka: Námitka týkající se stability sousední stavby .
Stavebník předložil statické posouzení podchycení štítové zdi sousední stodoly na parc.č.7 včetně
návrhu opatření.
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Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno částečně:
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.
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 výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení společného povolení 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.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je
povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště 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.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena,
dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

[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, ve znění pozdějších předpisů
položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000 Kč byl zaplacen.
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
Levý Petr, Soběslavovo náměstí č.p. 3, Přemyšlení, 250 66 Zdiby
Město Klecany, IDDS: 4d6bdnh
sídlo: U Školky č.p. 74, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Aichingerová Alena, Ing., Bořivojova 1104, 130 00 Praha
vyvěšeno pro: Aisner Aneta, U Rybníka 333, 250 66 Zdiby
vyvěšeno pro: Artamonov Pavel, Bohnice 543, 181 00 Praha
vyvěšeno pro: Artamonova Tamara, U Uranie 1301, 170 00 Praha
vyvěšeno pro: Bakala David, K Beranovu 1192, 184 00 Praha
vyvěšeno pro: Beranová Anna, Milíčova 386, 130 00 Praha
vyvěšeno pro: Bernhäuserová Ivanka, V Malém háji 309, 250 70 Odolena Voda
vyvěšeno pro: Brychtová Markéta, Akátová 1173, 182 00 Praha
vyvěšeno pro: Crkoňová Aneta, U Rybníka 333, 250 66 Zdiby
vyvěšeno pro: Dlouhá Marie, Kpt. Stránského 990, 198 00 Praha
vyvěšeno pro: Exnerová Věra, Nepomuckých 749, 199 00 Praha
vyvěšeno pro: Follaufová Jindra, Klecany 343, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Halašková Eva, Klecany 371, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Hoos Ladislav, Dlouhá 268, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Horák František, Klecany 369, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Horáková Alena, Klecany 369, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Hospodka Jan, Košťálkova 1105, 182 00 Praha
vyvěšeno pro: Hriňová Eva, Vrbenského 1495, 170 00 Praha
vyvěšeno pro: Chrást Zdeněk, Vašátkova 1012, 198 00 Praha
vyvěšeno pro: Chrástová Kohútová Linda, Lucemburská 1599, 130 00 Praha
vyvěšeno pro: Johánek Viktor, RNDr., Ph.D, Kobylisy 1013, 182 00 Praha
vyvěšeno pro: Kabele Stanislava, Litoměřická 834, 190 00 Praha
vyvěšeno pro: Kačírková Petra, Ing., Vodňanského 2184, 169 00 Praha
vyvěšeno pro: Kadlas Martin, Ing., Koněvova 910, 130 00 Praha
vyvěšeno pro: Kamelský Jan, Bronzová 2021, 155 00 Praha
vyvěšeno pro: Klymkovych Halyna, Malá Plynární 1469, 170 00 Praha
vyvěšeno pro: Klymkovych Yosyp, Holešovice 1469, 170 00 Praha
vyvěšeno pro: Kolářová Martina, Ing., Klecany 348, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Konečná Naděžda, Zátopkova 542, 250 91 Zeleneč
vyvěšeno pro: Kopčová Dana, Do Klecánek 460, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Kopl František, Ing., Michle 954, 141 00 Praha
vyvěšeno pro: Koplová Michaela, Ing., Vnější 954, 141 00 Praha
vyvěšeno pro: Košík Michal, Tuchorazská 427, 108 00 Praha
vyvěšeno pro: Kynclová Marie, Hlohov 12, 584 01 Číhošť
vyvěšeno pro: Lavic Zdeněk, Za mladých 78, 250 69 Klíčany
vyvěšeno pro: Lukášová Věra, Klecany 346, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Maksym'Yuk Dmytro, Žebrák 115, 267 53 Žebrák
vyvěšeno pro: Maksymyuk Vitaliia, Náměstí 115, 267 53 Žebrák
vyvěšeno pro: Malá Petra, Toruňská 323, 181 00 Praha
vyvěšeno pro: Markvart Aleš, Čimice 607, 181 00 Praha
vyvěšeno pro: Markvartová Marie, Zlončická 607, 181 00 Praha
vyvěšeno pro: Matysová Anna, Klecany 349, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Ondřejka Milan, Ing., Sázavská 749, 120 00 Praha
vyvěšeno pro: Ponížil Martin, Bohnice 437, 181 00 Praha
vyvěšeno pro: Ponížilová Monika, Poznaňská 437, 181 00 Praha
vyvěšeno pro: Pražanová Květoslava, Fejfarova 914, 198 00 Praha
vyvěšeno pro: Racek Jiří, Ing., Matějkova 1089, 190 00 Praha
vyvěšeno pro: Richter Josef, Kaňkovského 1239, 182 00 Praha
vyvěšeno pro: Skrbková Markéta, Mgr., Petýrkova 1943, 148 00 Praha
vyvěšeno pro: Smolková Gražyna, Lublinská 575, 181 00 Praha
vyvěšeno pro: Stružová Jaroslava, Hlivická 421, 181 00 Praha
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vyvěšeno pro: Šebesta Pavel, Jižní 120, 250 67 Větrušice
vyvěšeno pro: Škrabák Bohdan, U Rybníka 371, 250 66 Zdiby
vyvěšeno pro: Šulcová Jelena, Kryšpínova 529, 109 00 Praha
vyvěšeno pro: Tatíček Jiří, Troja 767, 181 00 Praha
vyvěšeno pro: Tatíčková Kamila, Ing., Hnězdenská 767, 181 00 Praha
vyvěšeno pro: Tík Jaroslav, Klecany 349, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Tíková Milena, Ing., Klecany 349, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Valtera Jiří, Klecany 343, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Valterová Dagmar, Klecany 343, 250 67 Klecany
vyvěšeno pro: Zítková Kateřina, Mgr., Cílkova 637, 142 00 Praha
vyvěšeno pro: Žamboch Jan, PharmDr., Letňany 635, 199 00 Praha
vyvěšeno pro: Žambochová Hana, Mgr., Na Ládví 840, 182 00 Praha
Doručí se :
Brázda Milan, U Rybníka č.p. 78, Přemyšlení, 250 66 Zdiby
Hlaváček Tomáš, Přemyšlení č.p. 77, 250 66 Zdiby
Hlaváčková Šárka, U Rybníka č.p. 77, Přemyšlení, 250 66 Zdiby
Ježek Luboš, U Rybníka č.p. 77, Přemyšlení, 250 66 Zdiby
Kostka Karel, U Rybníka č.p. 77, Přemyšlení, 250 66 Zdiby
Somr František, Rakovník II č.p. 1594, 269 01 Rakovník 1
Somrová Věra, Hornická č.p. 1594, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Syrová Anna, U Rybníka č.p. 77, Přemyšlení, 250 66 Zdiby
Švadlenková Marie, Ing., IDDS: axa5br9
trvalý pobyt: U Rybníka č.p. 77, Přemyšlení, 250 66 Zdiby
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Obec Zdiby, IDDS: vt2b6m8
sídlo: Průběžná č.p. 11, 250 66 Zdiby
Středočeské vodárny, a.s., IDDS: qztgg8d
sídlo: U Vodojemu č.p. 3085, Kladno 4
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Zdiby, osada Přemyšlení, IDDS: 2bvui7m
sídlo: Kpt. Stránského č.p. 990/14, Černý Most, 198 00 Praha 98
dotčené správní úřady
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
MěÚ Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, úřad územního plánování, IDDS: c5hb7xy
sídlo: Masarykovo nám. č.p. 1, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

