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ROZHODNUTÍ 
 

Výroková část: 

Městský úřad Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný 
podle § 13 odst. 1 písm. d) 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 2.5.2018 podal 

Karel Hora, nar. 18.1.1990, Sedlec č.p. 33, 294 71  Benátky nad Jizerou 1 

(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 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

na stavbu: 

"RD Hora, Sedlec" 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 817 (ostatní plocha), parc. č. 547/1 (ostatní plocha) v katastrálním 
území Sedlec u Benátek nad Jizerou. 

 

Stavba obsahuje: 

- rodinný dům o 1 b.j.  

- žumpa  

- zpevněné plochy  

- vsakovací galerie  

- přípojka elektřiny  

- přípojka vodovodu   

- překládka SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba  „RD Hora Sedlec“  bude umístěna na pozemcích parc. č. 817, parc. č. 547/1  v katastrálním 
území Sedlec u Benátek nad Jizerou v souladu s ověřenou dokumentací, která obsahuje výkres 
současného stavu území v měřítku 1 : 250 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a 
sousedních staveb: 
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Stavba rodinného domu bude umístěna na pozemku parc. č. 817 v katastrálním území Sedlec u Benátek 
nad Jizerou na společné hranici se sousedním pozemkem st. p. 80 v katastrálním území Sedlec u 
Benátek nad Jizerou, nejblíže 3,0 m od společné hranice s pozemkem veřejné komunikace parc. č. 547/1 
v katastrálním území Sedlec u Benátek nad Jizerou, 2,78 m od společné hranice se sousedním 
pozemkem parc. č. 1/1 v katastrálním území Sedlec u Benátek nad Jizerou a nejblíže 0,7 m od obvodové 
stěny sousedního rodinného domu č.p. 78. 

2. Stavba rodinného domu bude nepodsklepená, přízemní, s obytným podkrovím, střechou sedlovou, 
výška hřebene střechy od podlahy přízemí +- 0,00 bude 8,0 m, půdorysný rozměr 6,3 x 12,45 m, 
vytápění el. přímotopné podlahové v kombinaci s krbovými kamny. 

3. Stavba žumpy o objemu 10,5 m3 bude umístěná v severní části pozemku parc. č. 817 v katastrálním 
území Sedlec u Benátek nad Jizerou nejblíže 1,0 m od  sousedního rodinného domu  č.p. 78. 

4. Stavba zpevněných ploch z betonové nebo přírodní dlažby bude umístěná v severní části pozemku parc. 
č. 817 v katastrálním území Sedlec u Benátek nad Jizerou. 

5. Stavba vsakovací galerie z 9 flexibilních  vsakovacích tunelů bude umístěná na pozemku parc. č. 817 v 
katastrálním území Sedlec u Benátek nad Jizerou podél společné hranice s pozemkem veřejné 
komunikace.  

6. Stavba přípojky elektřiny umístěná na pozemcích parc. č. 817, parc. č. 547/1 v katastrálním území 
Sedlec u Benátek nad Jizerou v délce 12,4 m bude svedena zemním kabelem z pojistkové skříně SP100 
na stávajícím sloupu NN ČEZ Distribuce a. s., do elektroměr. rozvaděče v pilíři. 

7. Stavba přípojky vodovodu HDPE 100 SDR 11 D32 z veřejného vodovodního řadu v délce 8,9 m bude 
umístěná na pozemcích parc. č. 817, parc. č. 547/1 v katastrálním území Sedlec u Benátek nad Jizerou.  

 

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba „RD Hora Sedlec“  na pozemcích  parc. č. 817, parc. č. 547/1  v katastrálním území Sedlec u 
Benátek nad Jizerou bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. arch. Jiří 
Král, zodpovědný projektant Ing. arch. Pavel Červený, ČKA 02733 z 23.8.2017; případné změny nesmí 
být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 
3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu závěrečnou fázi výstavby pro kontrolní prohlídku stavby. 

4. Stavba bude dokončena do 1.8.2020. 

5. Stavba bude prováděna svépomocí, provádění stavby bude řídit stavbyvedoucí Ing. Vladimír Marhan,  
ČKAIT 0006086, Brodce nad Jizerou č.p. 318. 

6. Stavba vsakovací galerie bude provedena v souladu s hydrogeologickým průzkumem zpracovaným  
RNDr. Jindřichem Kvapilem, geologem, z 16.10.2018.  

7. Během provádění stavby  budou dodrženy požadavky obsažené ve stanoviscích: 

a) Ústavu archeologické památkové péče středních Čech ze dne 31.12.2018 zn. 5743/2018: 

Veškeré zemní zásahy ve výše uvedeném prostoru je nutné posuzovat jako zásahy v území 
s archeologickými nálezy. Z hlediska archeologické památkové péče je podmínkou realizace stavby 
respektování příslušných paragrafů památkového zákona.  

1) Sdělení předpokládaného termínu realizace stavby (lze e-mailem na adresu 
oznameni@uappsc.cz). 

2) Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, zhruba týden před jejich realizací 
(prostřednictvím formuláře Oznámení zahájení zemních prací na www.uappsc.cz). 

3) Ve  smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb., ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný 
archeologický výzkum provedený odbornou organizací. V případě pozitivního zjištění  
archeologických situací je nutné uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací. 

4) Písemné   potvrzení   o  provedení  výzkumu  bude  ukončením  akce  z hlediska    archeologické 
památkové péče. 

b) České telekomunikační infrastruktury, a. s. Praha 3 ze dne 29.8.2018 č.j. 688794/18: 

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká  
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telekomunikační infrastruktura a. s. Stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem, je povinen dodržet 
tyto níže uvedené podmínky a řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou 
součástí vyjádření ze dne 29.8.2018 č.j. 688794/18: 

- Podmínkou pro provedení stavby je přeložení kabelové trasy/zařízení SEK. 

- V místech  nových vjezdů a parkovacích stání uložit kabelové  vedení do chrániček. Založit  
rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložit tak, aby přesahovaly alespoň 0,5 m za okraj 
zpevněné pojížděné plochy. 

- Nad kabelovou trasou neukládat podélné obrubníky ani jejich betonový základ. 

- Parkovací stání nad kabelovou trasou provést tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl 
rozebíratelný. 

- Zpevněné  povrchy  nad kabelovou  trasou provést tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl 
rozebíratelný. 

- Pro uzavření smlouvy o realizaci překládky SEK kontaktovat oddělení výstavby sítě: Šulc Jan 
724227906 jan.sulc@cetin.cz.  

- Přeložení  SEK zajistí její vlastník, společnost   Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. 
Stavebník, který vyvolal překládku SEK, je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona o 
elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura  
a. s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího 
technického řešení. 

- Pro účely přeložení SEK uzavřít smlouvu se společností Česká telekomunikační infrastruktura 
a. s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. 

c) ČEZ Distribuce, a. s. ze dne  13.8.2018 zn. 1099798563/2016 a přílohy č. 1 smlouvy 
17_SOP_01_4121333153: 

Stávající venkovní vedení NN 0,4 kV včetně podpěrných bodů musí být plně respektováno tak, aby 
nedošlo ke snížení stability podpěrných bodů nebo poškození uzemnění a musí být dodrženy 
vzdálenosti podle PNE 33 3302. Pokud dojde k obnažení  kabelového vedení nebo poškození 
energetického zařízení, nahlásit tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 
800 850 860.  

Pro připojení  zařízení k distribuční soustavě ČEZ Distribuce a. s. dle specifikace - rozpojovací skříň 
R4/SR502; hranice vlastnictví: pojistkové spodky v rozpojovací  jistící skříni; spínací prvek sloužící 
k odpojení odběrného zařízení od DS: pojistky v rozpojovací a jistící skříni; napěťová hadina: 0,4 
kV(NN); způsob připojení: 3 (počet fází); hodnota jističe před elektroměrem: 3 x 25,0 A; vypínací 
charakteristika: B; charakter odběru: T 4.  

Žadatel provede  nutné úpravy na své náklady v rozsahu: Provést výměnu stávajícího hlavního jističe 
za hodnotu 3x25 A + úpravu elektroměrového rozvaděče pro tarifní měření (elektrické vytápění) dle 
platných připojovacích podmínek ČEZ Distribuce, a. s. Nutno dodržet selektivitu předřazeného 
jistícího prvku (pojistky) v pojistkové skříni včetně dodržení odpovídající dimenze přívodního 
vedení – HDV dle platných ČSN a PNE.  

Umístění měřícího zařízení: v oplocení; přístupnost měřícího zařízení: přístupné; typ měření: C; 
odběr elektřiny bude měřen měřícím zařízením PDS. Nově budované zařízení a elektrická instalace a 
provedení a umístění měřícího zařízení odběrného místa musí být v souladu s platnými ČSN, s 
„Pravidly provozování distribuční soustavy“, „připojovacími podmínkami PDS“, Podmínkami 
distribuce elektřiny. 

d) Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. Mladá Boleslav ze dne 12.4.2018 zn. 964/18/Ko: 

Na pozemek je přivedena přípojka vody. Je však sdružená s objektem č. p. 88. Část vodovodní 
přípojky pro č.p. 79 bude zrušena, pro RD č.p. 88 musí zůstat zachována. Před realizací stavby 
objednat vytýčení  vodovodního řadu u provozu VaK – vodovod v Benátkách nad Jizerou (pan 
Hadrbolec, tel. 326 362 004, 362 020, jhadrbolec@vakmb.cz)¨. 

Vodovodní přípojka 
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Bude provedena z potrubí HDPE 100 SDR 11 D32 a to litinovým navrtávacím pasem na stávající 
uliční řas LT 80 s osazení litinového šoupěte a zemní soupravy s teleskopickou tyčí. Bude použito 
PE tyčí, které budou svařované elektrotvarovkami. Přípojka bude ukončena kompletní vodoměrnou 
sestavou včetně držáku, zpětné klapky a osazena v objektu na zdi – zádveří (max. 2 m za lícem 
obvodové zdi, 0,20 m – 1,2 m nad podlahou, volně přístupná. Vodoměr musí být chráněn proti 
mrazu! Prostup potrubí základy a podlahou musí být skrz chráničku. Chránička musí mít průměr 
min. 50 mm. Na potrubí budou osazeny gumové nebo plastové distanční manžety, které zajistí, aby 
nedošlo ke kontaktu chráničky a potrubí. U prostupu podlahou v úrovni hydroizolace bude osazena 
mezi potrubím a chráničkou těsnící manžeta, která zajistí kompaktnost hydroizolace a zabrání 
pronikání zemní vlhkosti.  Přípojka bude provedena  v souladu s ČSN 75 5411. Uložit sítě  v zemi 
podle ČSN  73 6005, křížení kolmo. 

Samotnou realizaci přípojky a montážní práce na přemístění vodoměru nutno po obdržení povolení a  
uzavření smlouvy s Vodovody a kanalizacemi Mladá Boleslav, a. s. dohodnout s provozem 
vodovodů v Benátkách nad Jizerou (pan Hadrbolec, tel. 326 362 004, 362 020, 
jhadrbolec@vakmb.cz). Před zahrnutím přípojky, místa napojení na řad, přizvat k revizi VaK Mladá 
Boleslav, a. s. Vzhledem k technickým parametrům vodovodu  nelze vodovod použít jako požární ve 
smyslu ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou.  

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Karel Hora, nar. 18.1.1990, Sedlec č.p. 33, 294 71  Benátky nad Jizerou 1 

 

Odůvodnění: 

Dne 2.5.2018 podal žadatel Karel Hora, Sedlec č.p. 33, 294 71  Benátky nad Jizerou 1 žádost o vydání 
společného povolení na stavbu „RD Hora Sedlec“  na pozemcích parc. č. 817, parc. č. 547/1  v katastrálním 
území Sedlec u Benátek nad Jizerou. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Protože žádost nebyla 
úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl 
žadatel dne 14.6.2018 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Na žádost žadatele byla lhůta 
k doplnění prodloužena usnesením ze dne 23.10.2018. Žádost byla doplněna dne 27.11.2018. 

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Protože 
se jedná o záměr umisťovaný v území, ve kterém není vydán územní plán,  stavební úřad v souladu s ust. § 
87 odst. 2 stavebního zákona nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 8.1.2019, 
o jehož výsledku byl sepsán protokol. Účastníkům společného řízení a dotčeným orgánům bylo oznámeno 
zahájení společného řízení jednotlivě, veřejnosti veřejnou vyhláškou. Oznámení bylo vyvěšeno na úřední 
desce Městského úřadu Benátky nad Jizerou od 4.12.2018 do 19.12.2018. Písemnost byla též zveřejněna 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů. 

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 94l stavebního zákona, 
projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány. Bylo zjištěno, že se jedná o specifický 
pozemek malého rozsahu v centrální části obce. Umístění rodinného domu a dalších staveb a zařízení  
souvisejících s užíváním rodinného domu je řešen s ohledem na charakter zástavby v souladu s  ust. § 25 
odst. 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.     
Velikost předmětného pozemku neumožňuje  splnit  poměr výměry části pozemku schopné vsakování 
dešťové vody nebo odvádění   srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch k celkové 
výměře pozemku a je proto řešeno podle § 20 odst. 5 písm. c)  vyhlášky č.  501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Stavební úřad posoudil a ověřil stavební 
záměr podle ustanovení § 94o stavebního zákona a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou 
ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.  

Umístění stavby je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve 
znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace stavby splňuje vyhlášku č. 268/2009 Sb.,  o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.  Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, 
které by bránily povolení záměru.  
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Stanoviska a vyjádření sdělili: 

- Ústav archeologické památkové péče  Praha 10 ze dne  28.2.2018 zn. 975/2018 a ze dne 31.12.2018 zn. 
5743/2018 

- MO – ČR SNM Praha ze dne  8.8.2018 č.j. ÚP-497/201-955-2018 

- ČEZ Distribuce, a. s. Mělník ze dne 13.8.2018 zn. 1099798563/1016 

- smlouva ČEZ Distribuce, a. s. č. 17_SOP_01_4121333153 

- Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. Praha 3 ze dne 15.2.2018 č.j. 539005 a ze dne 29.8.2018 č.j. 
688794/18 

- Vodovody a kanalizace, a. s. ze dne 12.4.2018 zn. 964/18/Ko 

- Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu ze dne 
8.4.2018 č.j. 13230/2018/SÚ/STFO 

- obec Sedlec ze dne 30.11.2017 

- Krajská hygienická stanice Stč.  kraje,  územní pracoviště Mladá Boleslav ze dne 20.11.2017 č.j. 
KHSSC 61719/2017 

Žadatel doložil tyto podklady: 

- projektovou dokumentaci z 23.8.2017  vyhotovenou Ing. arch. Jiřím Králem 

- „Hydrogeologický průzkum vsakování srážkových vod na pozemku parc. č. 817 k.ú. Sedlec“ z října 
2018 vyhotovený  RNDr. Jindřichem Kvapilem – EasyGeo Mladá Boleslav. 

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: 
Obec Sedlec, ČEZ Distribuce, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Vodovody a kanalizace Mladá 
Boleslav, a.s., Miroslav Herclík 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Nebyly podány. 

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, Zborovská 11, 150 21  Praha 5 podáním u MěÚ Benátky nad Jizerou, odboru výstavby a ÚP, Zámek 
49, 294 71 Benátky nad Jizerou. 

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 společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení 
společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, 
vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění 
nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. 
Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. 

Při provádění stavby je stavebník povinen 
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- oznámit stavebnímu 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 stavebnímu 
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 stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení 
kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit, 

- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví 
osob, nebo bezpečnost stavby, 

- oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu. 

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, 
dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karel D v o ř á k 
Vedoucí odboru výstavby a ÚP 

  
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, položky 17 odst. 1 písm. a) ve výši 500 Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 500 Kč, položky 18 
odst. 3 ve výši 1000 Kč, celkem 2000 Kč byl zaplacen dne  24.1.2019. 
 
 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .............................. 
 
 
 
………………………………………………………………………… 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 
 
Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Benátky nad Jizerou a 
Obecního úřadu Sedlec.  
 
Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád. 
 
 
 
………………………………………………………………………………. 
Razítko, podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti. 
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Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Karel Hora, Sedlec č.p. 33, 294 71  Benátky nad Jizerou 1 
Miroslav Herclík, Kbel č.p. 29, 294 71  Benátky nad Jizerou 1 
obec Sedlec, IDDS: xwka7vw 
 sídlo: Sedlec č.p. 90, 294 71  Benátky nad Jizerou 1 
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín 2, 405 02  Děčín IV-Podmokly 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IDDS: 5eigx2d 
 sídlo: Čechova č.p. 1151, Mladá Boleslav II, 293 01  Mladá Boleslav 1 
  

dotčené správní úřady 
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení územního plánování, IDDS: 
82sbpfi 
 sídlo: Komenského náměstí č.p. 61, 293 49  Mladá Boleslav 
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, IDDS: 82sbpfi 
 sídlo: Komenského nám. č.p. 61, 293 49  Mladá Boleslav 
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, IDDS: eaig3gd 
 sídlo: Nad Olšinami č.p. 448/3, Praha - Strašnice, 100 00  Praha 10 
Krajská hygienická stanice Stč. kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště  Mladá Boleslav, IDDS: hhcai8e 
 sídlo: Bělská č.p. 151, 293 34  Mladá Boleslav 
ČR - MO SNM, Oddělení ochrany územních zájmů Praha, IDDS: hjyaavk 
 sídlo: Hradební č.p. 12/772, Praha 1 - Staré Město, 110 05  P.O.BOX 45 
veřejnost (veřejná vyhláška) 
spis SÚ 
 
 
úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí písemnosti: 
Městský úřad Benátky nad Jizerou, Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou 
Obecní úřad Sedlec, Sedlec č.p. 90, 294 71  Benátky nad Jizerou 1     
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