MĚSTSKÝ ÚŘAD NERATOVICE
odbor správy majetku

Kojetická 1028, 277 11 Neratovice
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Č.j.:
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Tel.:
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MěÚN/003030/2019/Ka
MěÚN/029967/2019
Ing. Alena Kalinová
315650344
alena.kalinova@neratovice.cz

Neratovice, dne 15.04.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Městský úřad Neratovice, odbor správy majetku, jako silniční správní úřad a speciální stavební úřad
příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a jako speciální stavební úřad
příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až
114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 08.01.2019 podala
Obec Nedomice, IČO 006 62 259, Nedomice 78, 277 14 Dřísy
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního
řádu
s tave bní povole ní
na stavbu:
Nedomice - oprava místních komunikací
Nedomice, ul. Kozí a ul. Oskořínek
(dále jen „stavba“) na pozemcích st.p.: 11/1, 12, 17, 20, 21, 24, 128, 139/1 a parc.č.: 4/1, 5, 908/18,
908/82, 937/3, 937/16, 945/7, 1050/13, 1050/17 a 43/4, 814/1, 814/4, 816/2, 817/1, 1111, vše
v katastrálním území Nedomice.
Stavba obsahuje:
Stavební úpravy místních obslužných komunikací ulice Kozí a ulice Oskořínek v obci Nedomice:
 ulice Kozí, napojena křižovatkou na silnici třetí třídy č. III/24420, celková délka 210 m:
 obousměrná dvoupruhová komunikace o šířce 5,0 m, s úvraťovým obratištěm, se sjezdy na
sousední pozemky a s malým parkovištěm s kolmým stáním pro 3 osobní automobily,
s povrchem vozovky z asfaltobetonu do silničních obrubníků, povrch sjezdů a parkoviště ze
zámkové dlažby
 odvodnění zpevněných ploch pomocí podélného a příčného spádování do okolního terénu
a následným zasakováním.
 nový chodník podél silnice třetí třídy č. III/24420 v šířce 1,5 m a celkové délce 120 m,
s povrchem ze zámkové dlažby, odvodnění chodníku navrženo do podélné vsakovací rýhy,
vyplněné hrubým kamenivem
 ulice Oskořínek, v trasách A a B, s ukončením na hraně místní návsi, v celkové délce 220 m:
 obousměrná dvoupruhová komunikace o šířce 5,0 m, na obou větvích na koncích s úvraťovým
obratištěm, se sjezdy na sousední pozemky, s povrchem vozovky z asfaltobetonu do silničních
obrubníků, povrch sjezdů ze zámkové dlažby
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odvodnění zpevněných ploch pomocí podélného a příčného spádování do okolního terénu
a následným zasakováním

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, kterou vypracovala projektová
kancelář PROZIS, Mladá Boleslav, zodpovědný projektant Ing. Jiří Nývlt, ČKAIT - 0801964;
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) osazení obrubníků
b) dokončení stavby
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Název a adresa tohoto podnikatele budou sděleny
stavebnímu úřadu min. 7 dní před zahájením prací.
5. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních sítí, aby
nedošlo k jejich případnému poškození. Při křížení a souběhu podzemních vedení dodržovat ČSN 73
6005 - prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Dále bude respektovat podmínky
z vyjádření jednotlivých správců a vlastníků technické a dopravní infrastruktury (ČEZ Distribuce
a.s., Děčín ze dne 13.11.2018 pod zn.: 001095475313, ze dne 05.06.2018 pod zn.: 0100755585,
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha ze dne 10.11.2017 a ze dne 05.06.2017 pod
č.j.: 632000/17, Středočeské vodárny, a.s., Kladno ze dne 08.11.2018 pod zn.: P17710024315,
STAVOKOMPLET spol. s r.o., Zápy ze dne 27.11.2018 pod zn.: 004V/2018/SoC).
6. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje, p.o., Praha ze dne 24.07.2018 pod zn.: 4547/17/KSÚS/MHT/Rec:
a) Napojení na silnici bude splňovat podmínky dané § 11 odst. 1) Vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou
se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zvláště podmínky
dané závaznou ČSN 73 6102 a doporučenými ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110.
b) Napojení bude vybudováno zpevněné, vyhovující předpokládanému zatížení dopravou a se
snadno čistitelným vozovkovým krytem.
c) Pracovní spára v místě napojení na vozovku bude zaříznuta frikční pilou a následně ošetřena
vhodnou zálivkou (asfaltovou emulzí, příp. vyplněna obalenou směsí se zhutněním válcováním).
d) Stavební uspořádání bude zabraňovat stékání srážkových vod na komunikaci a jejímu
znečišťování a v zimním období nebude vytvářet překážku při provádění zimní údržby
e) Vlastník napojení bude zajišťovat jeho celkovou řádnou údržbu
f) Křižovatka se silnicí III/24420 bude osazena svislým dopravním značením schváleným Policií
ČR, které si zajistí investor na své náklady.
g) Povolení k úpravě napojení Vám vydá na základě Vaší žádosti odbor dopravy MěÚ Neratovice.
h) Po stavbě požádá investor nebo zhotovitel správce silnice o kontrolu provedení napojení a bude
sepsán předávací protokol.
7. Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku Krajského ředitelství Policie Středočeského
kraje, Územní odbor Mělník, Dopravní inspektorát Mělník ze dne 27.07.2017 pod č.j.: KRPS4341-156/ČJ-2017-010606:
a) Budou dodrženy podmínky podle vyhlášky č. 398/09 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, zejména provedení vodících linií, signálních
a varovných pásů.
b) Doporučujeme řešit osvětlení stávajícího rekonstruovaného přechodu pro chodce a míst pro
přecházení. Osvětlení bude provedeno v souladu s platnými ČSN.
c) Osvětlení přechodu pro chodce bude s odlišným zabarvením světla a bude provedeno tak, aby
zajistilo viditelnost chodců z obou směrů i na čekajících plochách a viditelnost vodorovného
dopravního značení přechodu.
d) U nových míst pro přecházení musí být zajištěny rozhledové poměry dle ČSN 73 6110 Z1.
e) Parkovací stání budou řešena v souladu s ČSN 73 6056 (rozměry i označení atd.) a nesmí bránit
v rozhledu na přilehlé místo pro přecházení.
f) Odvodnění, podélné i příčné sklony budou řešeny v souladu dle platných ČSN.
g) Pevné překážky musí být umístěny v min. bezpečnostním odstupu 0,5 m od okraje pozemní
komunikace.
h) Na chodníku musí zůstat volný průchod pro chodce o min. šíři 1,5 metrů (do průchozího profilu
nebudou umístěny sloupy, lampy VO apod.).
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V rámci samotné stavby musí být dodrženy platné ČSN a nesmí docházet ke znečišťování
pozemních komunikací. Technologie budou voleny tak, aby docházelo k co nejmenšímu omezení
provozu na pozemních komunikacích.
j) PČR DI Mělník vydá stanovisko k případnému návrhu místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích po předložení konkrétního návrhu.
k) Při zásahu do pozemní komunikace (včetně případných přípojek „IS“) a omezení obecného
užívání pozemní komunikace bude stanovena přechodná úprava provozu na pozemních
komunikacích, kterou stanoví příslušný silniční správní úřad (MěÚ Neratovice, odbor správních
činností a dopravy) po předchozím písemném vyjádření PČR DI Mělník podle § 77 odst. 1
písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů.
Budou splněny podmínky MěÚ Neratovice, odbor správních činností a dopravy uvedené ve
vyjádření ze dne 18.08.2017 pod č.j.: MěÚN/67767/2017:
a) Žadatel nebo prováděcí firma požádá příslušný silniční správní úřad o souhlas se zvláštním
užíváním komunikace podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích.
b) Pro faktické provedení stavby požádá zhotovitel stavby příslušný silniční správní úřad o zvláštní
užívání komunikace pro provádění stavebních prací, podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3) zákona
o pozemních komunikacích.
c) Pro provedení stavby si zhotovitel stavby požádá MěÚ Neratovice, odbor správních činností
a dopravy o příslušné stanovení přechodné a místní úpravy provozu se stanoviskem PČR, DI
Mělník a to v termínu nejpozději 30 dnů před zahájením stavebních prací.
Budou splněny podmínky MěÚ Neratovice, odbor životního prostředí uvedené v souhrnném
vyjádření ze dne 18.07.2017 pod č.j.: MěÚN/59122/2017:
a) Při provádění všech prací souvisejících se stavbou musí být dodržena česká norma ČSN 83 9061
Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při
stavebních činnostech ve všech místech, kde se nachází vzrostlá zeleň.
b) Případné kácení dřevin musí být v souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy.
c) Poškozené travnaté plochy musí být po skončení prací uvedeny do původního stavu, tj. osety
travním osivem. Dosev bude proveden pouze druhy, které se v dané lokalitě nacházejí.
Stavebník požádá min. 30 dnů před dokončením stavby o stanovení místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích podle § 77 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, příslušný silniční správní úřad - MěÚ Neratovice, odbor správních činností
a dopravy.
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.
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. Zhotovitel bude zajišťovat průběžný úklid staveniště a to až do doby dokončení stavebních
prací. Po dokončení stavby bude proveden kompletní úklid staveniště, s úpravou terénu a odvozem
veškerého zbytkového materiálu.
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení,
zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništi.
V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Odpady, které vzniknou při realizaci stavby, budou přednostně nabídnuty k recyklaci a teprve pokud
toto nebude možné, budou řádně odstraněny v souladu s platnými právními předpisy (podle zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) na úseku nakládání s odpady, např. na
povolené skládce odpadů. Doklad o jejich likvidaci bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce
stavby.
i)

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
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16. Zjištěné závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, budou
neprodleně po jejich zjištění ohlášeny stavebnímu úřadu.
17. Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě
kolaudačního souhlasu ve smyslu ustanovení § 122 stavebního zákona. Kolaudační souhlas vydá na
základě žádosti stavebníka příslušný speciální 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.
Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "správní řád") je Obec Nedomice, IČO: 00662259, Nedomice 78, 277 14 Dřísy.
Odůvodnění:
Dne 08.01.2019 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu,
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Speciální stavební 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 12 dnů od doručení tohoto oznámení
mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Speciální stavební 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. Speciální stavební
správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Byl stanoven okruh účastníků řízení a tito účastníci splňují podmínky dané § 109 stavebního zákona.
Účastníci řízení jsou:
Obec Nedomice, Jiří Batela, Alena Batelová, Vratislav Fabián, Jaroslava Horská, Milan Horský, Milan
Jakubec, Miroslav Macháček, Marie Macháčková, Miluše Musilová, Vladimír Nezbeda, Martina
Stránská, Václav Stránský, Iveta Švestáková, Pavel Švesták, David Vrba, Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Krajská správa a údržba silnic, p.o., Středočeské vodárny, a.s.,
STAVOKOMPLET spol.s r.o., dále osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním
pozemkům: st.p.: 7, 13, 19, 22, 23, 25, 53, 131, 209/1, 209/2, 246/1, 246/2, 247, 249, 265, 322, vše v k.ú.
Nedomice a parc.č.: 6, 9, 10, 43/6, 507/31, 507/101, 507/102, 507/103, 507/104, 813/4, 813/5, 813/7,
813/8, 814/9, 937/9, 937/10, 937/11, 945/1, 1037/8, 1050/1, 1109/1, 1132/11, vše v k.ú. Nedomice a dále
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Nedomice č.p.: 4, 7, 8, 10, 30, 40,
54, 64, 79, 89, 90, 92, 94 a 97.
Předložená stanoviska, rozhodnutí, vyjádření, souhlas, sdělení:
 Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Mělník, Dopravní inspektorát Mělník
- stanovisko ze dne 27.07.2017 pod č.j.: KRPS-4341-156/ČJ-2017-010606
 ČR - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mělník - závazné stanovisko ze
dne 31.07.2017 pod ev.č.: ME-647-2/2017/PD
 Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení
programů
nemovité
infrastruktury
Praha
souhlas
ze
dne
28.06.2017 pod
č.: ÚP-497/13-1441-2017
 MěÚ Neratovice, odbor životního prostředí - souhrnné vyjádření ze dne 18.07.2017 pod
č.j.: MěÚN/59122/2017
 MěÚ Neratovice, odbor správních činností a dopravy - vyjádření ze dne 18.08.2017 pod
č.j.: MěÚN/67767/2017
 KSÚS Stč. kraje, p.o., Praha - vyjádření ze dne 24.07.2018 pod zn.: 4547/17/KSÚS/MHT/Rec
 ČEZ Distribuce, a.s., Děčín - vyjádření ze dne 13.11.2018 pod zn.: 001095475313, ze dne 05.06.2018
pod zn.: 0100755585
 Telco Pro Services, a.s., Praha - vyjádření ze dne 05.06.2018 pod zn.: 0200607638
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Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha - vyjádření ze dne 10.11.2017 a ze dne 05.06.2017
pod č.j.: 632000/17
Středočeské vodárny, a.s., Kladno ve vyjádření ze dne 08.11.2018 pod zn.: P17710024315
STAVOKOMPLET spol. s r.o., Zápy ve vyjádření ze dne 27.11.2018 pod zn.: 004V/2018/SoC
Regionální muzeum Mělník, p.o. ve vyjádření ze dne29.06.2017 pod zn.: 613/A/2017 a ze dne
21.02.2019 pod zn.: 173/A/2019
Úřad Městyse Všetaty, odbor výstavby ÚP – Územní rozhodnutí ze dne 27.06.2018 pod
č.j.: ÚVŠ/Výst./949/2017/4/D a spis. zn.: ÚVŠ/Výst./949/2017 a souhlas ze dne 17.12.2018 pod
č.j.: ÚVŠ/Výst./1083/2018/2/D

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
 Účastníci řízení neuplatnili žádné návrhy ani žádné námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
 Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského
úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 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.
Silniční správní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník 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.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Stavebník má povinnost podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném
znění, oznámit svůj záměr provést zamýšlené práce s dostatečným časovým předstihem (minimálně
3 týdny před započetím prací) Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i.,
Letenská 4, 118 01 Praha 1. Z hlediska průkaznosti takového oznámení je třeba doporučit oznámení
písemné. Nesplnění oznamovací povinnosti je možné postihnout pokutou až do výše 4.000.000,- Kč.
V této souvislosti nelze dále vyloučit ani nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu podle
téhož ustanovení zákona o státní památkové péči. Seznam oprávněných organizací k provádění
záchranných archeologických výzkumů je k dispozici na webových stránkách Ministerstva kultury
(http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1946) nebo Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i.
(http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/opravnene_organizace.html).

Bohumil Koníček
vedoucí odboru
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Za správnost vyhotovení:
Ing. Alena Kalinová
oprávněná úřední osoba

Poplatek:
Rozhodnutí je osvobozeno od správního poplatku dle ustanovení zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o správních poplatcích"), položka 18.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Obdrží:
Účastníci (datová schránka):
Obec Nedomice, Nedomice 78, 277 14 Dřísy
Účastníci řízení (dodejka):
Jiří Batela, Nedomice 97, 277 14 Dřísy
Alena Batelová, Nedomice 97, 277 14 Dřísy
Vratislav Fabián, Nedomice 50, 277 14 Dřísy
Jaroslava Horská, Nedomice 4, 277 14 Dřísy
Milan Horský, Nedomice 39, 277 14 Dřísy
Milan Jakubec, Nedomice 47, 277 14 Dřísy
Miroslav Macháček, Nedomice 102, 277 14 Dřísy
Marie Macháčková, Nedomice 102, 277 14 Dřísy
Miluše Musilová, Nedomice 6, 277 14 Dřísy
Vladimír Nezbeda, T. G. Masaryka 273, 277 13 Kostelec nad Labem
Martina Stránská, Nedomice 107, 277 14 Dřísy
Václav Stránský, Nedomice 107, 277 14 Dřísy
Iveta Švestáková, Nedomice 5, 277 14 Dřísy
Pavel Švesták, Nedomice 5, 277 14 Dřísy
David Vrba, náměstí Svobody 728/1, Praha 6-Bubeneč, 160 00 Praha 6
Ostatní účastníci dle § 112 odst. 1 stavebního zákona veřejnou vyhláškou:
Účastníci dle § 109 odst. 1 písm. c) a d):
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
KSÚS, p.o., oblast Mnichovo Hradiště, Zborovská 81/11, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5
Středočeské vodárny, a.s., U vodojemu 3085, Kladno, 272 01 Kladno 1
STAVOKOMPLET spol.s r.o., Královická 251, Zápy, 250 01 Brandýs n.Labem-St.Bol.1
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Účastníci dle § 109 odst. 1 písm. e) a f):
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st.p.: 7, 13, 19, 22, 23, 25, 53, 131, 209/1, 209/2, 246/1, 246/2, 247, 249, 265, 322, vše v k.ú.
Nedomice
parc.č.: 6, 9, 10, 43/6, 507/31, 507/101, 507/102, 507/103, 507/104, 813/4, 813/5, 813/7, 813/8, 814/9,
937/9, 937/10, 937/11, 945/1, 1037/8, 1050/1, 1109/1, 1132/11, vše v k.ú. Nedomice
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Nedomice č.p.: 4, 7, 8, 10, 30, 40, 54, 64, 79, 89, 90, 92, 94 a 97
Dotčené orgány (datová schránka):
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, ÚO Mělník, DI, Bezručova 2796, 276 01 Mělník 1
HZS Středočeského kraje, ÚO Mělník, Bezručova 3341, 276 01 Mělník 1
Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6
Úřad městyse Všetaty, odbor výstavby a ÚP, T. G. Masaryka 69, 277 16 Všetaty
Dotčené orgány (interní vypravení):
MěÚ Neratovice, OŽP, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice
MěÚ Neratovice, OSČaD, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice
MěÚ Neratovice, OŠaVV, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice
Ostatní (datová schránka):
Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace, náměstí Míru 54/20, Mělník, 276 01 Mělník 1

