
 
 

                            Městský úřad Český Brod 
                                          Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad 
                                          náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod 
                                          pracoviště 1. patro budovy 56, nám. Arnošta z Pardubic 

 
Č.j.: MUCB 24335/2018/Ka                                                          V Českém Brodě dne 20.4. 2018  
Č.j.: SPIS MUCB 9102/2018 
Oprávněná úřední osoba: Katrnoška 
Tel.: 321 612 196 
Fax: 321 612 203 
 
 

ROZHODNUTÍ 
Veřejná vyhláška 

      Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, jako speciální stavební 
úřad, dle ustanovení § 15 odst. (1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“ ) a ustanovení  § 40 odst. 
(4) písm. a)  zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o pozemních komunikacích“) přezkoumal v souladu s ustanovením  § 111 stavebního 
zákona žádost o stavební povolení na stavbu : II/272 Kounice-Bříství, kterou dne 8. 2. 2017 podala 
 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o.,  IČO 00066001, Zborovská 11, Praha 
5, 150 21 
 (dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání: 
 
I. Vydává  podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 
 

s t a v e b n í  p o v o l e n í  
na stavbu 

„II/272 Kounice - Bříství“ 

 
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č.  852, 865/1, 876, 905/6, 789, 855/1, 855/10, 782/11, 855/24, 
731, 782/3, 782/9, 1177, 735/1, 742/1, 742/5, 782/1, 900/25, 782/13, 733, 735/2, 782/10, 737/1, 
739/1,759/8, 851, 855/27, 878, 879, 782/12, 788, 855/11, 855/26, 732, 860/1, 900/23, 900/24, 422/1, 
722/10, 759/5, 777, 782/17, 784, 855/21, 855/25, 861, 900/14, 836/3, 872, 874, v k.ú. Kounice, 

p.p.č. 514/40, 514/1, 514/54, 514/8, 514/59, 514/60, 514/10, 514/46, 514/11, 514/12, 514/13,  514/18, 
514/19, 514/20, 514/21, 514/35, 514/36, 514/37, 514/38, 514/39, 514/41, 514/42, 514/43, 514/45, 
514/47, 514/48, 514/49, 514/50, 514/52, 514/53,  514/55, 514/56, 514/57, 514/58, 514/62,  614/64, 
614/65, 514/67, 514/69, 514/44 v k.ú. Bříství. 
 
Stavba obsahuje :  
Stavební úpravy silnice č. II/272 v km staničení 7,344-4,589.  Jedná se o souvislou údržbu asfaltových 
vrstev vozovky, obnova vodorovného značení, odstranění nánosů z nezpevněných krajnic (popř. jejich 
obnova) a pročištění odvodňovacího zařízení (příkopů) vč. propustků. Stávající šířkové uspořádání 
komunikace se souvislou údržbou nemění. Odvodnění je zajištěno příčným sklonem do příkopů.   
 
II. Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 
1)  Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné   
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. Projektovou 
dokumentaci stavby „II/330 Poříčany, úprava křižovatky s III/3308“   vypracoval Ing. Jiří Ctibor  
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 0012627. 

2)  Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu termín zahájení stavby. 
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3)  Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

 a) po odfrézování stávajícího krytu 
 b) po provedení sanace krajnic 
 c) po provedení recyklace za studena 
 d) po provedení podkladní obrusné vrstvy vozovky 
 e) před  předáním stavby do užívání – závěrečná kontrolní prohlídka 

4)    Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení. 
5)  Při provádění stavby budou zajištěna opatření, která vyloučí znečišťování okolní silniční sítě 

staveništní dopravou a tím i ohrožování bezpečnosti silničního provozu. V případě jakéhokoli 
znečištění silnic, zejména při nepříznivých (deštivých) klimatických podmínkách, bude neprodleně 
zajištěna očista komunikací. 

6)  Stavbu bude provádět fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo 
montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.  Speciálnímu stavebnímu 
úřadu bude oznámen název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět nejpozději 14 
dní před zahájením prací. 

7)   Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými 
osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. 

   8)   Před zahájením stavebních prací budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě. Při provádění stavebních 
prací v blízkosti inženýrských sítí zajistí stavebník splnění podmínek, stanovených dotčenými správci 
těchto sítí k zajištění jejich bezpečného a plynulého provozu. Vyskytnou-li se při provádění stavby 
v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru 
příslušných správců. 

     9)  Pokud stavební práce budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení, musí 
stavebník před zahájením prací požádat o souhlas příslušného provozovatele. 

    10)  Při pracích bude dodržena ČSN pro souběh a křížení sítí. 
    11)  Na stavbě bude veden stavební deník, do něhož budou prováděny zápisy o stavbě. 

 12)  Veškerý stavební materiál bude po celou dobu stavby skladován na vlastním pozemku stavebníka. 
 13)   Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.  
 14)  O povolení uzavírky silnice II třídy z důvodu výstavby bude požádáno min. 30 dnů před její realizací a 

bude projednána v rámci samostatného řízení, které provede odbor dopravy a obecní živnostenský 
úřad MěÚ Český Brod. Podkladem pro žádost bude mimo jiné stanovení přechodné úpravy provozu 
všech dotčených silničních správních úřadů v jejichž správním obvodě je navrhováno osazení 
přechodné úpravy provozu. O stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., 
zákon o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů bude požádáno min. 30 dnů předem u 
odboru dopravy a obecní živnostenský úřad MěÚ Český Brod 

  15)  Stavba bude realizována výhradně na pozemcích stavby, tedy na pozemcích, ke kterým má stavebník 
vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření a nebo právo 
odpovídající věcnému břemeni k pozemku . 

     16) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze  
           dne  3.1.2018 pod č.j. 501138/18 
         Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká  
         telekomunikační infrastruktura a.s. (dle sen SEK) nebo její ochranné pásmo. 
          Existence a poloha SEK je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti   
          Česká  telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné  pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102   
          zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů   
          stanoveno rozsahem 1,5m po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu z účelové  
         mapy SEK společnosti Česká  telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen Ochranné  
         pásmo). 

1) Vyjádření je platné pouze v zájmovém území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání  
    Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. 

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto vyjádření uvedené, změnou rozsahu 
zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním 
povinnosti stavebníka dle bodu 3 tohoto Vyjádření, a nebo pokud žadatel či stavebník bezprostředně 
před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u Společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  o tom, zda  toto Vyjádření  v době bezprostředně  
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předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti to 
vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane 
nejdříve. 

2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany 
SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto 
vyjádření. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými 
podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že 
a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK 

společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. anebo 
b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK 
nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro 
 zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného 
pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění 
podmínek ochrany SEK, a to  prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační  
infrastruktura a.s., pověřeného ochranou sítě – Tomáš Kavka ( e-mail: tomas.kavka@ cetin.cz (dále 
jen POS). 

4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Stavebník,    
     který  vyvolal  překládku  SEK  je  dle  ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005  Sb., o  
    elektronických komunikacích a  o  změně  některých  souvisejících  zákonů   povinen  uhradit  
    společnosti Česká telekomunikační  infrastruktura  a.s. veškeré  náklady  na  nezbytné úpravy  
    dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení. 
5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností  
    Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. 
6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli  byly pro jím určené a   
    vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání  shora označené žádosti, dostupné  
    informace o SEK.  
7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data využít pouze  
    k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data  
   rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat  bez  souhlasu  společnosti Česká  
   telekomunikační  infrastruktura a.s.. V  případě  porušení  těchto  povinností  vznikne  žadateli  
   odpovědnost vyplývající z platných předpisů, zejména předpisů práva autorského.  
   V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost  Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
   na asistenční lince 238461111.       

17)      Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 15.1.2018, pod  
           č.j.:1096445982 

Před zahájením prací je nutné zažádat o vyjádření k existenci sítí. Pokud dojde stavbou ke střetu 
s distribučním vedením ČEZ Distribuce, a.s. je nutné požádat o souhlas k činnosti a umístění stavby 
v ochranném pásmu el. vedení, kde budou stanoveny konkrétní podmínky ke stavbě.  
Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a 
předpisy,   ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém 
uspořádání sítí technického vybavení se zajištěním nejmenšího dovoleného krytí podzemních sítí 
kabelů 1 kV a 22kV v tělese komunikace a vjezdu 1m. Krytí je nutné přizpůsobit konstrukci chodníku, 
vozovky, parkovacího stání a vjezdů (dělený arot, betonové žlaby). V případě nedodrženi ČSN 73 
6005, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení, bude zajištěno přeložení distribučního 
zařízení v souladu s ust. § 47, zákona 458/2000 Sb. na náklady toho, kdo přeložku vyvolá. Uložení do 
chrániček bude provedeno za součinnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o. 

         V místech uložení kabelového vedení nízkého napětí, požadujeme zachování stávající nivelity  
         chodníků a komunikací resp. zachování hloubky uložení kabelového vedení a výšky umístění  
         kabelových skříní nad terénem. 
         Při styku s nadzemním vedením NN 0,4kV, které nemá ochranné pásmo, musí být dodrženy  
         vzdálenosti podle čl. 6.1.6 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. 
         Nesmí dojít k rozšíření komunikace pro motorovou dopravu do kabelového vedení, které v případě  

 souběhu v komunikaci bude na náklady investora přeloženo mimo komunikaci. Dovoleno pouze  
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         kolmé křížení a uložení v hloubce min. 1m a uloženo do chrániček s přesahem min. 1 m. O přeložku je  
         nutné v dostatečném předstihu požádat na vyplněném formuláři, který je ke stažení na  
         www.czdistribuce.cz a je nutné splnit smluvní podmínky. 

 Kabelové vedení bude umístěno min. 0,5m od krajnice komunikace. Souběhy a křížení s podzemním   
vedením musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména dle ČSN 73 6005. 
Upozorňuje se na dodržení nejmenšího dovoleného krytí (hloubku uložení) ČSN 73 6005. V prostoru 
komunikací a ostatních zpevněných ploch provede stavebník na své náklady mechanickou ochranu 
stávajících podzemních vedení (kabely uložit do kabelových chrániček).         

      18)  Při provádění stavby bude dodrženo  vyjádření NET4GAS ze dne 26.3. 2018 pod    č.j. :  
              2774/18/OVP/Z 

1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě 
NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat 
na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedený stávající plynovod 
stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na 150 m kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
3. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
4. Na základě Vašeho Oznámení zahájení stavebního řízení č.j. MUCB 12246/2018/Ka ze dne 
14.3.2018 Vám sdělujeme, že s realizací výše uvedené akce souhlasíme za dodržení podmínky 
vypracování technologického postupu zemních prací v ochranném pásmu VTL plynovodu. 
5. V technické zprávě projektové dokumentace uveďte informaci o povinnosti zhotovitele vypracovat 
technologický postup zemních prací v ochranném pásmu VTL plynovodu. Technologický postup 
vypracovaný dodavatelem  stavby a parafovaný investorem stavby, pokud jsou rozdílní, musí být 
schválen 30 dní před zahájením prací v ochranném pásmu provozovatelem VTL plynovodu 
(NET4GAS, s.r.o.). Podklady pro vypracování technologického postupu naleznete zde: 
www.net4qas.cz (O společnosti > Pro dodavatele > Obchodní a technické podmínky) "Technické 
podmínky pro práce a činnosti v objektech, nebezpečných prostorech, pásmech a v blízkosti sítí a 
vedení ve správě NET4GAS, s.r.o.". Odpovědná osoba ve věci technologického postupu zemních 
prací NET4GAS, s.r.o.: Ing. Pavel Bartoš: pavel.bartos@net4gas.cz. 
6. Další závazné podmínky: 
- Před zahájením prací se musí vytyčit VTL plynovod a ostatní podzemní zařízení NET4GAS včetně 
PKO (protikorozní ochrany). 
- O vytyčení a stanovení podmínek pro práce v ochranném a bezpečnostním pásmu požádejte min. 15 
dní před zahájením prací (viz. odkaz níže). 
- Bez vytyčení a přesného určení uložení všech zařízení NET4GAS nesmí být stavební činnosti 
zahájeny. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol. 
-Vytyčení podzemních zařízení a event.. dozor při pracích v blízkosti plynovodu Vám na základě 
objednávky provede příslušný Region. Sazba za vytyčovací práce a za dozor provozovatele 1102,-
Kč/1 hod./1 pracovník. 
- Před záhrnem stavby nám bude předáno zaměření skutečného provedení stavby v místě 
křížení/souběhu. 
Zaměření bude dodáno ve formátu *.dgn v S-JTSK. Bude uveden typ vedení (nadzemní, podzemní), 
investor stavby a v místě  křížení bude vyznačen výškový rozdíl mezi stavbou a plynárenským 
zařízením. 
7. V případě nedodržení podmínek našeho vyjádření se Vaší činností dopouštíte přestupku/správního 
deliktu dle energetického zákona. 

      19)  Při provádění stavby bude dodrženo  vyjádření GridServices ze dne 22.1. 2018 pod    č.j. : 5001643533 
Při plánované opravě silnice požadujeme dodržet následující podmínky; 
- bude provedena oprava povrchu silnice; 
- VTL plynovod kříží opravovanou silnici - plynovod je v místě křížení umístěn v chráničce, která je  
  na obou koncích opatřena čichačkou na sloupku (orientačním sloupkem); 
- toto naše zařízení nesmí být v tělese komunikace - zachovat stávající vzdálenost od okraje  
  komunikace; 
- silnici v místě kříženi s VTL plynovodem nerozšiřovat (v rozsahu ochranného pásma VTL  
  plynovodu - 4 m na obé strany od plynovodu); 

http://www.czdistribuce.cz/
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- případné rozšíření silnice může vyvolat přeložení plynovodu, a t o na náklady investora - tomu  
  předchází uzavřeni smlouvy o přeložce a zpracováni samostatné PD na tento objekt; 
- při opravě propustků provádět práce v rozsahu ochranného pásma VTL plynovodu (4 m na obě  
  strany od plynovodu) pokud možno ručně; 
- nesnižovat stávající krytí VTL plynovodu; 
- případné nové propustky situovat min. mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m od plynovodu); 
- před zahájením prací Vám naše zařízeni vytyčíme - žádost o vytyčení se nachází na internetových  
  stránkách www. gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/; 
- pracovníky, kteří budou provádět práce, prokazatelně seznámit s trasou a umístěním našeho zařízení:  
-výkopové a zemní práce nad VTL plynovodem a v celém jeho ochranném pásmu (4 m na obě strany  
  od plynovodu) provádět pokud možno ručně s ohledem na naše zařízení;  
- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry, odvodňovače atd.); 
- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu; 
- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál; 
- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo bezpečnostní  
   pásmo VTL plynovodu (30 m od plynovodu); 
- odstavování vozidel a techniky provádět min. 10 m od VTL plynovodu; 
- po dobu výstavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným  
  Způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit  
  výstražnou páskou); 
- během prací nad VTL plynovodem a po dokončení prací přizvat zaměstnance GridServices, s.r.o. –  
  Regionální oblast Cechy 3 ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek a zda nedošlo k  
  poškození našeho zařízení (viz.výše uvedená Internetová stránka). 
V uvedené oblasti se středotlaké a nízkotlaké plynovody v majetku GasNet, s.r.o. nenacházejí. 
Budou-li splněny výše uvedené podmínky s akcí „II/272 Kounice - Bříství" souhlasíme. 
V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah 
k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese vvww.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, 
činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP 
zákaznické lince 800 11 33 55. 
Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust.§ 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným 
pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé  
škody. 
Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti: 
1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v 
ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a 
terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost 
a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, 
vibrace, apod.). 
2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto 
stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 
zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při 
každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) j e nutné požádat o 
nové stanovisko k této změně. 
3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast 
(formulář a kontakt naleznete na www. gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 
55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska, O 
provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného 
určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební 
činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení 
stavební činnosti. 
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4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 
případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 
5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelné seznámeni s polohou plynárenského 
zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 
6) Při prováděni stavební činnosti, vč. přesného určení uloženi plynárenského zařízení j e stavebník 
povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních 
přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného 
nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a 
motorových nářadí. 
7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební 
činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození. 
8) V případě použití bezvýkopových technologií (např.protlaku) bude před zahájením stavební 
činnosti provedeno úplné obnaženi plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na 
náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová 
technologie. 
9) Stavebník j e povinen neprodlené oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení 
nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239. 
10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodrženi podmínek stanovených pro 
stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízen! a plynovodních přípojek. Kontrolu provede 
příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na v/vvw.gridservíces.cz nebo NONSTOP 
zákaznická linka 800 11 33 55). Pří žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v 
úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízeni, které nebylo 
odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské 
zařízeni a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je 
stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízeni a plynovodních přípojek, 
nebo Jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku 
stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami. 
11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádné podsypány a 
obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v 
souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 D1,TPG702 04. 
12) Neprodlené po skončení stavební činnosti budou řádné osazeny všechny poklopy a nadzemní 
prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. 
13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. 
hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízeni udržovat stále přístupné a funkční po 
celou dobu trvání stavební činnosti. 
14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno 
mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno 
jinak). 
15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve 
stanovisku uvedeno jinak). 
16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismu zabezpečit případný přejezd přes 
plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. 

20)    Při provádění stavby bude dodrženo stanovisko ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje,       
         územní odbor Kolín ze dne 17.1.2018 pod č.j.: Ko-6-2/2018/PD 

V průběhu výkopových prací j e 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. Investor zašle kopii rozhodnutí o uzavřeni místních komunikací případné omezeni 
provozu na komunikacích, včetně situačního plánku a stanovením objízdných tras na HZS Stč. kraje, 
územní odbor Kolín, Polepská 634, 280 02, Kolín, 15 dní předem. 

 21)  Při provádění stavby bude dodrženo stanovisko ČEPRO, a.s. ze dne 31.1.2018.č.j.:S1/111/Fr/2018/ 
        K výše uvedené údržbě vozovky silnice II/272 Kounice - Bříství, akce bude křížit katodicky chráněnou 

trasu produktovodu a kde se nacházejí i další zařízení ( měření katodové ochrany, kontrolní vrty), kde 
platí omezení podle zákona č. 189/1999 Sb., zákona 5161/2013 Sb. a podle ČSN 650204 (Dálkovody 
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hořlavých kapalin). Ochranné pásmo podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu je vymezeno 
svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 300m po obou stranách od osy potrubí. 
Ochranné pásmo je ČSN 650204 charakterizováno jako prostor v bezprostřední blízkosti potrubí, které 
je bez újmy obvyklého zemědělského využití určen k zabezpečení plynulého provozu dálkovodu a 
k zajištění bezpečnosti osob a majetku. 
Dle zák.č. 189/1999 Sb. v §3 odst.(4) (zákon o nouzových zásobách ropy v aktualizovaném znění je, 
v ochranném pásmu skladovacích zařízení produktovodu a ropovodů i mimo ně je každý povinen 
zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit produktovod, ropovod nebo skladovací zařízení nebo 
ohrozit omezit jejich bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby 
nedošlo k poškození skladovacího zařízení, produktovodu a ropovodu. Při porušení zákazu podle 
tohoto odstavce, lze uložit pokutu u fyzických osob 100 000 Kč, u právnických nebo podnikajících 
osob do 10 000 000 Kč. Zákon č. 161/2013 Sb. potvrzuje ochranná pásma vzniklá podle nařízení 
vlády č. 29/1959 Sb., která zůstávají nedotčena, včetně oprávnění, která se k nim váží. 
Omezení stanovená v ochranném pásmu dálkovodu hořlavých kapalin: 
Vládní nařízení č.29/1959Sb. stanoví: V souladu se zákonem č. 161/2013 Sb. a s přihlédnutím k ČSN 
650204 požadujeme, jako provozovatel výše uvedeného zařízení, dodržovat následující omezení: 
V ochranném pásmu je zakázáno: 
Dodržení vládního nařízení č.29/1959 Sb.§5 odstavec (3) písmeno (f), je zakázáno do vzdálenosti 3m 
provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho provozu, např.výkopy, 
odklizování zemin, jejich navršování, sondy a vysazování stromů. 
V zabezpečovacím pásmu produktovodů nesmí být prováděny žádné práce nebo činnosti, jenž by 
mohly vést k poškození produktovodu (jde zejména o provádění zemních prací, hloubení rýh, studní a 
vrtů. 
Při křížení dálnice a silnice musí být uložení dálkovodu taková, aby nejvyšší část povrchu potrubí 
ležela nejméně1,5 m pod povrchem vozovky a pod dnem odvodňovacího příkopu nejméně 0,6m.  
Měření katodové ochrany požadujeme od silničního tělesa vzdálené cca 2m.( popřípadě je nutné KO 
přeložit). 
Požadujeme před zahájením prací naše zařízení vytýčit. Práce vám na objednávku provede pan 
Květoslav Franc mob:602187203,ČEPR0,a.s., stř. 1 Produktovody, Hněvice 62, 41108 Štětí. 
Platnost našeho vyjádření je na dobu 2let ode dne vydání. Před započetím prací požadujeme předání 
podmínek v ochranném pásmu. 
Před zahájením prací kontaktujte vedoucího  technologa D1 ČEPRO, a.s. pana Jindřicha Langweila 
mob: 602187202 

22) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.  ze dne  
       15.1.2018 pod č.j.: 0039/2018 
23) Při provádění stavby bude dodrženo souhrnné stanoviska Města Český Brod ze dne 12.1.2018  pod  
      č.j.:  MUCB 919/2018 
24) Po  skončení stavby požádá investor o kolaudační souhlas. Žádost o vydání kol. souhlasu  stavebník   
       podá na 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. 5 k této vyhlášce. 

 
Účastníci řízení : 
Účastníci 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11,  Praha 5, 150 00                           
Městys Kounice, Kounice 127, 289 15  
Obec Bříství, Bříství 75, Kounice, 289 15 
CZ Agro Servis a.s., Opletalova 1284/31, Praha 1, 11000 
Bramko, s.r.o., Semice 196, 289  17  
Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00 
Zuzana Bílková, Vondroušova 1167/14, Praha 6, 163,00 
Jarmila Braunerová, Jarní 2393, Uherský Brod, 688 01 
Jaroslav Červenka, Kounice 181, 289 15  
Anna Červenková, Kounice 181, 289 15 
Otilie Frantová, Jaroslava Vrchlického 2667/8, Most, 434 01 
Milan Hlavatý, Potoční 80/10, Karlov, Kutná Hora, 284 01 
Roman Hlavatý, Budovatelská 2030, Budějovické Předměstí Písek, 397 01 
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Vratislav Hlavatý, Pchery 24, 273 08 
Fidranský Miloš, Spojovací 1468/24, 25088 Čelákovice 
Ludmila Horálková, Kounice 34, 289 15 
Jitka Hrabíková, Pod Lipami, 2556/47, Praha 3, 130 00 
David Jírů, Československé armády 431, Kouřim, 281 61 
Milan Karban, Ferlesova 135, Sedlčánky, Čelákovice, 250 88 
Otto Hybler, Kšely 17, 282 01 
Ing. Vlastimil Jírů, Roklova 1919, Újezd nad Lesy, Praha 9, 190 16 
Zdeněk Klučina, Pod Skalkou 1980, Čelákovice, 250 88 
Kateřina Klučinová, Pod Skalkou 1980, Čelákovice, 250 88 
Eva Lubinová, Sokolská 1046, Český Brod, 282 01 
Marie Nešpůrková, Kounice 15,289 15 
Marie Pavelková, Kounice 314, 289 15 
Hana Pýchová, Kounice 378, 289 15 
Dobromila Říhová, 348, Kounice, 289 15 
Milan Říha, 348, Kounice, 289 15 
Jana Slavíčková, Pod Hájem 955, Český Brod, 282 01 
Miroslava Sosnovská, Bříství 91, 289 15 
Václav Sosnovský, Bříství 91, 289 15 
Bc. Věra Součková, Kounice 343, 289 15 
Alena Stará, U Koupaliště 197, Poříčany, 289 14 
Ing. Marek Špitálský, Přerov nad Labem 434, 289 16 
Jana Štěpánová, Tuchoraz 44, 282 01 
Libor Šmejkal, Bříství 122, 289 15 
Emilie Třísková, Za školou 194 Velké Zboží, Poděbrady, 290 01 
Marcela Shánilová, , Na Úlehli 758/10, Praha 4, 141 00 
Věra Nová, Jungmannova 442, Český Brod, 282 01 
Jaroslav Polák, Sestrońovice 1, Frýdštejn, 463 42 
Jitka Ambrožová, Semice 168, Semice, 289 17 
Václav Čepička, Čechova 705/24, Lysá nad Labem 289 22 
Miroslav Neuhäusel, Čelakovická 256, Mochov, 250 87 
 

Odůvodnění: 

Dne 8.2. 2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše  uvedenou  stavbu, 
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební  řízení.  Z důvodu chybějících dokladů bylo řízení dne 
19.2.2018 přerušeno.  Dne 12.3.2018  byly chybějící doklady  a pokračováno v řízení. Souhlas se 
stavbou obecného stavebního úřadu byl vydán dne 12.1.2018.    

Silniční správní úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům. Silniční správní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání 
na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala 
dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto 
oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.  

Silniční správní úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek 
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že 
jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy 
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního 
rozhodnutí o umístění stavby. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily 
povolení stavby. 
 

Stanoviska a vyjádření sdělili: 
- ČEZ Distribuce, a.s., dne 15.1.2018, pod č.j.:  1096445982 
- ČEPS, a.s., ze dne 10.1.2018, pod č.j.: 26/18/KOC/Ro/2 a dne 8.2.2018, pod č.j.: 109a/18/KOC/Ro/2 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 3.1.2018, pod č.j.: 501138/18 
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- České Radiokomunikace a.s. ze dne 8.1.2018, pod č.j.: UPTS/OS/18488/2018 
-  GridServices, s.r.o. ze dne 22.1.2018, pod č.j.: 5001643533 
- JON.CZ s.r.o. ze dne 12.1.2018  
- T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 3.1.2018, pod č.j.: E00188/18 
- Vodafone Czech Republic a.s., ze dne 3.1.2118, pod č.j.: MW000007505065725 
- Závlahy Přerov nad Labem s.r.o. dne 10.1.2018 
- ČD – Telematika a.s.,dne 1.11.2016, pod č.j.: 13937/2016/-O   
- Min.obrany SEM Praha, dne 7.11.2016 pod č.j.. 100366/2018-8201-047-PHA 
- NET4GAS, s.r.o. dne 19.1.2018, pod č.j.: 135/18/OVP/Z a dne 20.3.2018 pod č.j.: 2492/18/OVP/Z a    
  a dne 26.3.2018, pod č.j.2774/18/OVO/Z 
- Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., ze dne 15.1.2018, pod č.j.: 0039/2018 
- Policie ČR KŘP Střed. kraje DI Nymburk, dne 27.1.2017, pod č.j.: KRPS-15717-1/Čj-2017-010806- 
   PD   
- Policie ČR KŘP Střed. kraje DI Kolín, dne 31.1.2017, pod č.j.: KRPS-19453-1/Čj-2017-010406-  
  DOŽ 
- KSÚS Středočeského kraje,p.o., ze dne 12.1.2017, pod č.j.: 267/17/KSÚS/KHT/KUK a ze dne  
  20.3.2018 pod č.j.: 2160/18/KSÚS/KHT/KUK 
- Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 12.1.2017, č.j.: Ko/12-2017-Ny 
- HZS Střed.kraje, územní odbor Kolín ze dne 17.1.2018, pod č.j.: KO-6-2/2018/PD 
- Krajský úřad Střed.kraje odbor ŽP a zemědělství dne 22.1.2018, pod č.j.: 001499/2018/KUSK 
- Ministerstvo obrany ČR ze dne 6.1.2017, pod č.j.: 5/2017-120-RD/2 
- Město Český Brod ze dne 12.1.2018, pod č.j.: MUCB 919/2018 
- Odbor dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod ze dne 5.1.2018 pod č.j.: MUCB 1432/2018/Ka 
- NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s ze dne 4.1.2018, pod č.j.: 110180018 
- ČEPRO, a.s. ze dne 31.1.2018, pod č.j.: S1/111/FR/2018/  
- KHS Střed.kraje ze dne 8.1.2018 pod č.j.: KHSSC 00207/2018 
 
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení 
k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí. Speciální stavební 
úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku 
uvedených. 

Účastníci řízení – další dotčené osoby: 
Vlastnící pozemků parcelní číslo  dle KN 722/2, 722/4, 722/5, 722/6,  722/8, 722/9, 722/11,722/13, 
740, 742/7, 742/8, 742/10, 759/6, 774,  782/7, 782/14, 782/15, 782/16, 900/21, 900/22, 900/25, 901/1, 
901/5, 901/6,  900/15, 900/16, ,855/23,789, 836/1, 836/4, 851, 855/11, 855/20, 871, 900/17, 900/18, 
900/19, 900/20, 900/21, 900/22,   736, 879, 878, 877, 871, 861,  855/11, 855/12, 855/13, 855/14, 853, 
855/16, 855/17, 855/18, 855/19, 855/20,  855/22, 855/23, 855/24, 855/26, 855/27, 851,  343/1. 436/4, 
836/1,  788,  782/16, 872/15, 782/14, 782/13,   782/11, , 759/6,  739/1, 740, 782/7,  722/13, 722/12, 
722/11, 722/10, 722/9, 722/8, 722/7, 722/6, 722/5, 722/4, k.ú. Kounice  
p.p.č. 199/11, 199/10, 199/48, 199/4, 199/46, 185/17, 199/46, 517/1, 517/14, 113/78, 113/72, 113/73, 
113/77, 113/75, 113/70, 113/76, 113/71,  515/2, 545/15, 545/18, 545/4, 545/44, 545/17, 545/43, 
545/36, 545/16, 545/33, 545/39,545/28, 545/29, 545/40, 545/41, 545/29, 545/30, 545/42, 545/31, 
545/32, 545/34, 545/35, 566/16, 104/2,, 514/11, 514/13, 514/1, 514/12, 514/10, 104/16, 104/10, 
104/11, 514/5, 104/12, 76/1, 76/7, 76/8, 76/15, 76/9, 82, 80/2, 80/1, 514/6, 76/12, 76/11, 76/10, 76/14, 
76/6, 76/13, 84 v k.ú. Bříství  
 
 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 lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k odboru dopravy 
Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 21, podáním učiněným u zdejšího odboru dopravy a 
OŽÚ MěÚ Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01. 
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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. 

Po dni nabytí právní moci stavebního povolení speciální stavební úřad zašle stavebníkovi jedno 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace.  

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení 
pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode 
dne, kdy nabylo právní moci. 
 
 
 
                                                                                          Jiří Katrnoška 
                                                                                   oprávněná úřední osoba 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 10.000,- Kč, byl zaplacen dne 23.2.2018 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Města Český Brod, 
Městysu Kounice a Obce Bříství. 
 
 
Vyvěšeno dne:  …………..                                         Sejmuto dne : ………………….. 
 
 
Razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 
 
 
Účastníci 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11,  Praha 5, 150 00                           
Městys Kounice, Kounice 127, 289 15  
Obec Bříství, Bříství 75, Kounice, 289 15 
CZ Agro Servis a.s., Opletalova 1284/31, Praha 1, 11000 
Bramko, s.r.o., Semice 196, 289  17  
Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00 
Zuzana Bílková, Vondroušova 1167/14, Praha 6, 163,00 
Jarmila Braunerová, Jarní 2393, Uherský Brod, 688 01 
Jaroslav Červenka, Kounice 181, 289 15  
Anna Červenková, Kounice 181, 289 15 
Otilie Frantová, Jaroslava Vrchlického 2667/8, Most, 434 01 
Milan Hlavatý, Potoční 80/10, Karlov, Kutná Hora, 284 01 
Roman Hlavatý, Budovatelská 2030, Budějovické Předměstí Písek, 397 01 
Vratislav Hlavatý, Pchery 24, 273 08 
Fidranský Miloš, Spojovací 1468/24, 25088 Čelákovice 
Ludmila Horálková, Kounice 34, 289 15 
Jitka Hrabíková, Pod Lipami, 2556/47, Praha 3, 130 00 
David Jírů, Československé armády 431, Kouřim, 281 61 
Milan Karban, Ferlesova 135, Sedlčánky, Čelákovice, 250 88 
Otto Hybler, Kšely 17, 282 01 
Ing. Vlastimil Jírů, Roklova 1919, Újezd nad Lesy, Praha 9, 190 16 
Zdeněk Klučina, Pod Skalkou 1980, Čelákovice, 250 88 
Kateřina Klučinová, Pod Skalkou 1980, Čelákovice, 250 88 
Eva Lubinová, Sokolská 1046, Český Brod, 282 01 
Marie Nešpůrková, Kounice 15,289 15 
Marie Pavelková, Kounice 314, 289 15 
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Hana Pýchová, Kounice 378, 289 15 
Dobromila Říhová, 348, Kounice, 289 15 
Milan Říha, 348, Kounice, 289 15 
Jana Slavíčková, Pod Hájem 955, Český Brod, 282 01 
Miroslava Sosnovská, Bříství 91, 289 15 
Václav Sosnovský, Bříství 91, 289 15 
Bc. Věra Součková, Kounice 343, 289 15 
Alena Stará, U Koupaliště 197, Poříčany, 289 14 
Ing. Marek Špitálský, Přerov nad Labem 434, 289 16 
Jana Štěpánová, Tuchoraz 44, 282 01 
Libor Šmejkal, Bříství 122, 289 15 
Emilie Třísková, Za školou 194 Velké Zboží, Poděbrady, 290 01 
Marcela Shánilová, , Na Úlehli 758/10, Praha 4, 141 00 
Věra Nová, Jungmannova 442, Český Brod, 282 01 
Jaroslav Polák, Sestrońovice 1, Frýdštejn, 463 42 
Jitka Ambrožová, Semice 168, Semice, 289 17 
Václav Čepička, Čechova 705/24, Lysá nad Labem 289 22 
Miroslav Neuhäusel, Čelakovická 256, Mochov, 250 87 
 
Vlastníci sousedních pozemků : 
722/2, 722/4, 722/5, 722/6,  722/8, 722/9, 722/11,722/13, 740, 742/7, 742/8, 742/10, 759/6, 774,  
782/7, 782/14, 782/15, 782/16, 900/21, 900/22, 900/25, 901/1, 901/5, 901/6,  900/15, 900/16, 
,855/23,789, 836/1, 836/4, 851, 855/11, 855/20, 871, 900/17, 900/18, 900/19, 900/20, 900/21, 900/22,   
736, 879, 878, 877, 871, 861,  855/11, 855/12, 855/13, 855/14, 853, 855/16, 855/17, 855/18, 855/19, 
855/20,  855/22, 855/23, 855/24, 855/26, 855/27, 851,  343/1. 436/4, 836/1,  788,  782/16, 872/15, 
782/14, 782/13,   782/11, , 759/6,  739/1, 740, 782/7,  722/13, 722/12, 722/11, 722/10, 722/9, 722/8, 
722/7, 722/6, 722/5, 722/4, k.ú. Kounice  
p.p.č. 199/11, 199/10, 199/48, 199/4, 199/46, 185/17, 199/46, 517/1, 517/14, 113/78, 113/72, 113/73, 
113/77, 113/75, 113/70, 113/76, 113/71,  515/2, 545/15, 545/18, 545/4, 545/44, 545/17, 545/43,  
545/36, 545/16, 545/33, 545/39,545/28, 545/29, 545/40, 545/41, 545/29, 545/30, 545/42, 545/31, 
545/32, 545/34, 545/35, 566/16, 104/2,, 514/11, 514/13, 514/1, 514/12, 514/10, 104/16, 104/10, 
104/11, 514/5, 104/12, 76/1, 76/7, 76/8, 76/15, 76/9, 82, 80/2, 80/1, 514/6, 76/12, 76/11, 76/10, 76/14, 
76/6, 76/13, 84 v k.ú. Bříství  
 
Dotčené orgány státní správy: 
Policie ČR KŘP Stř. kraje DI Kolín, Václavská  11, Kolín III, 280 16     
MěÚ Český Brod, odbor ŽP a Z, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01 
Hasičský záchranný sbor Střed.kraje, Územní odbor Kolín, IDDS: xjjhpq3 
 
Správci inž. sítí: 
ČEPS, a.s Elektrárenská 774/2, Praha 10, 101 52 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,Olšanská 2681/6,Praha 3–Žižkov,130 00, IDDS: qa7425t   
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, 602 00, IDDS: 8ecyjt9  
Závlahy Přerov nad Labem s.r.o., Přerov nad labem, 289 16 
ČEZ Distribuce a.s., Teplická čp. 874/8, Děčín 4, 405 02, IDDS: v95uqfy  
Net4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4, 140 21 
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s Bobnická 712, 288 21 
Povodí Labe, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, 500 03, IDDS: dbyt8g2 
ČEZ ICT Services, a.s. Duhová 1531/3, Praha 4, 140 53 
ČEPRO a.s., Dělnická 12, č.p. 213, Praha 7, 170 04 
Ministerstvo obrany ČR, sekce ekon.a majetková, Teplého 1899, Pardubice, 530 02,IDDS: hjyaavk 
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