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ROZHODNUTÍ 
 

STAVEBNÍ  POVOLENÍ 

Výroková část: 

Městský úřad Brandýs n.L. – St. Boleslav odbor dopravy, jako speciální stavební úřad podle 
ustanovení § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, (dále jen stavební zákon) v platném znění, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 
až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou podal dne 10. 04. 2018 žadatel 
Středočeský kraj, IČ 70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, zastoupený na 
základě plné moci společností Pontex spol. s r. o., IČ 40763439, se sídlem Bezová 1658, 147 
14 Praha 4 (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/331 Stará Boleslav, obchvat“ 
 

SO 101, SO 102, SO 103, SO 104, SO 105, SO 108, SO 110, SO 111, SO 191, SO 701, SO 702, 
SO 703, SO 704, SO 801, SO 802, SO 803 a SO 901 

 

na pozemcích: 2176/78, 2165/77, 2176/77, 2165/76, 2176/76, 2176/57, 2176/49, 2165/74, 
2165/75, 2176/43, 2122/84, 2176/64, 2176/75, 2176/45, 2176/41, 112/393, 112/133, 112/4, 
2122/75, 2165/73, 2122/74, 2122/80, 2122/77, 2559/1, 2130/12, 2130/17, 2559/6, 2559/5, 

mailto:jana.chvojkova@brandysko.cz
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2122/79, 2132/401, 2130/15, 2130/3, 2135, 2130/14, 2658, 2136/3, 2136/2, 2659, 2020/7, 
2020/6, 2020/4, 2020/8, 1998/39, 2019/1, 1998/37, 1998/35, 1998/34, 1998/31, 1998/29, 
1998/30, 1998/1, 1999/5, 1999/9, 1999/10, 1987/114, 1987/113, 1987/112, 1987/110, 
1987/108, 1987/106, 1987/103, 1987/100, 1987/8, 1987/104, 2683, 1987/98, 1987/96, 
1987/94, 1987/93, 1987/92, 2657, 3046/1 a 3046/2 v k.ú. Stará Boleslav, 368, 291, 169/3, 
170/195 a 170/196 v k.ú. Borek nad Labem a 377/2, 377/1 a 376 v k.ú. Lhota u Dřís  (dále jen 
„stavba“) 

 
Stavba obsahuje: 
Jedná se o výstavbu přeložky silnice II/331 v délce 2672m v kategorii S9,5/70 mimo 
zastavěné území Města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – části Stará Boleslav. Nová silnice 
bude navazovat na silnici II/610 ul. Boleslavská v místě plánované okružní křižovatky a na 
druhém konci se plynule napojí na stávající vedení silnice II/331 v k.ú. Borek nad Labem. V 
trase přeložky jsou navrženy tři úrovňové křižovatky. Dvě budou neřízené (křížení s místní 
komunikací ul. Lhotecká a křížení s ul. Mělnická – stávající vedení silnice II/331) a jedna 
(křížení s místní komunikací ul. Třebízského) bude řízena světelnou signalizací. Šířka vozovky 
je navržena 8,5 m, šířka jedno jízdního pruhu 3,5m. V místech křižovatek jsou přidány 
odbočovací jízdní pruhy. Konstrukce vozovky s asfaltovým krytem s obrusnou vrstvou se 
speciální směsí pro snížení valivého hluku od pneumatik. Odtok vody je zajištěn příčným a 
podélným sklonem vozovky. Odvodnění je řešeno odvodem vody do vodotečí nebo 
vsakováním. Vybavení komunikace tvoří také svodidla, směrové sloupky, dopravní značení, 
protihlukové stěny, veřejné osvětlení a vegetační úpravy. 
 
Podrobný popis navrhovaných technických a technologických řešení a konstrukcí, zemních 
prací a odvodnění je uveden ve stavební části ověřené projektové dokumentace. 

 
 
II. Stanoví závazné podmínky pro provedení stavby: 

1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, 
kterou ověřila autorizovaná inženýrka pro dopravní stavby Ing. Jindřiška Čamrová  ČKAIT 
0008216, a která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

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

3) Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu 
ustanovení § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení tohoto speciálního 
stavebního úřadu. 

4) Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude před zahájením stavby 
oznámen stavebnímu úřadu.  

5) Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

6) Zhotovitel stavby (stavební podnikatel) je povinen vést stavební deník. 

7) Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

8) 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.  
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9) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněnou právnickou nebo 
fyzickou osobou.  

10) 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. 

11) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 
technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.  

12) 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.  

13) 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. 

14) Termín zahájení a ukončení stavby bude předem oznámen vlastníkům dotčených 
pozemků. 

15) Při provádění stavby je nutno dodržet podmínky stanovené dotčenými orgány, které 
spolupůsobily v řízení. 

16) Budou dodrženy požadavky k ochraně všech stávajících podzemních a nadzemních 
vedení a zařízení dle vyjádření jednotlivých správců sítí. 

17) Před kolaudací stavby zajistí stavebník splnění podmínek závazného stanoviska Krajské 
hygienické stanice č. j. KHSSC 64132/2017 ze dne 8.12.2017 na měření akustického 
tlaku A po dokončení stavby.  

18) Budou dodrženy podmínky společnosti STAVOKOMPLET spol. s r.o. jako správce 
vodního zdroje, „Motorlet“, v jehož vnějším pásmu hygienické ochrany II. stupně se 
stavba nachází č. j. 001V/2018/Br ze dne 09.01.2018. 

19) Na stavbě bude vedena průběžná evidence o odpadech a nakládání s nimi. Odpady, které 
vzniknout při realizaci stavby budou přednostně nabídnuty k recyklaci a teprve pokud 
toto nebude možné, budou řádně odstraněny v souladu s platnými právními předpisy na 
úseku nakládání s odpady např. na povolené skládce odpadů. Doklad o jejich likvidaci 
bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

20) 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.  

21) V průběhu provádění stavebních prací bude na stavbě nebo na staveništi k dispozici 
ověřená dokumentace stavby. 

22) Zjištěné závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, 
budou neprodleně po jejich zjištění ohlášeny stavebnímu úřadu. 
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23) Vzniknou-li prokazatelně v souvislosti s prováděním stavby škody na okolních objektech, 
pozemcích či zařízeních, je stavebník povinen odstranit je neprodleně na vlastní náklad.  

24) 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 speciální stavební úřad. Žádost o 
vydání kolaudačního souhlasu se podává na předepsaném formuláři.  

25) K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude speciálnímu stavebnímu úřadu doložen 
stavební deník, protokol o předání a převzetí dokončené stavby, projektová 
dokumentace skutečného provedení stavby, doklady o výsledcích předepsaných 
zkoušek, doklady o předání vzniklých odpadů oprávněným osobám či organizacím, 
geodetické zaměření skutečného provedení stavby, doklady o provedené kontrole 
jednotlivých inženýrských sítí danými správci, geometrický plán potvrzený KÚ (pokud 
dochází ke změně půdorysného ohraničení stavby) a ostatní doklady určené tímto 
rozhodnutím. 

26) Dodavatele stavby seznamte prokazatelným způsobem s podmínkami tohoto rozhodnutí 
(např. zápisem do stavebního deníku). 

 
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
- Středočeský kraj, IČ 70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
 

Odůvodnění: 
 

Dne 10. 04. 2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou 
stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.  
Speciální stavební úřad v souladu s § 112 stavebního zákona oznámil podle § 25 a § 144 
správního řádu svým přípisem ze dne 17. 05. 2018 zahájení stavebního řízení známým 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy a stanovil lhůtu k uplatnění námitek a 
připomínek nejpozději do deseti dnů od doručení tohoto oznámení. Speciální stavební úřad 
ve smyslu ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání i místního šetření, 
neboť mu jsou dobře známy poměry na staveništi. 
Okruh účastníků řízení stanovil speciální stavební úřad podle § 109 stavebního zákona, tj. 
stavebník a vlastníci sousedních pozemků, kterých vlastnické právo by mohlo být stavbou 
přímo dotčeno. 
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. 
 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

V průběhu řízení uplatnil dne 22.05.2018 vlastník pozemků p. č. 2176/76 a 2176/77, vše 
v k.ú. Stará Boleslav, námitku ke stavebnímu řízení v rozsahu:  
- Tímto uvádíme, že stavba radikálně omezí vlastnické právo naší společnosti. Stavbou 

dojde k situaci, že naše společnost ztratí přístup k pozemkům parc. č. 2176/54 a parc. 
č. 2176/55, k.ú. Stará Boleslav, tím dochází k faktickému jejich znehodnocení, 
pozemky by byly nadále bez přístupu na ně nevyužitelné. S ohledem na uvedené 
nesouhlasíme s provedením stavby ve stávajícím vyprojektovaném stavu, resp. 
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žádáme, aby byl v rámci stavby vyřešen přístup formou sjezdu z nově připravované 
komunikace k pozemkům parc. č. 2176/54 a parc. č. 2175/55, k.ú. Stará Boleslav. 
 

- Současně žádáme, aby došlo ke zrušení využití našeho pozemku parc. č. 2176/76 a 
parc. č. 2176/77 v k.ú. Stará Boleslav jako tzv. „ochranná zeleň“. Tento způsob využití 
pozemku je v dané lokalitě ojedinělý a izolovaný, funkce ochranné zeleně je tedy 
nadbytečná, resp. neplní funkci, která je v souvislosti s „ochrannou zelení“ očekávána. 
Tedy neplní funkci rekreační, hygienickou, prostorotvornou, ekonomickou, 
ekologickou, ani neslouží k ochraně přírodních zdrojů. 
 

Ad1: Připojení sousedních nemovitostí a jejich dopravní obsluha měly být řešeny při 
umístění stavby tj. v územním řízení. Proto náš speciální stavební úřad dle § 114 odst. 2) 
stavebního zákona k této námitce nepřihlíží. O případné připojení pozemků parc. č. 
2176/54 a 2176/55 v k.ú. Stará Boleslav na budoucí silnici II/331 může namítající požádat 
v novém řízení o povolení připojení sousední nemovitosti k silnici po dokončení a 
zkolaudování stavby. 
 
Ad2: Námitka se netýká provádění stavby dle projektové dokumentace ale změny 
územního plánu. Proto náš speciální stavební úřad dle § 114 odst. 2) stavebního zákona k 
této námitce nepřihlíží. 

 
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a 
podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení 
neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 
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. 
Upozorňujeme stavebníka na nutnost dodržování povinností vyplývajících z ustanovení § 152 
stavebního zákona (při nedodržení se stavebník dopouští přestupku či správního deliktu dle § 
178 nebo 180 stavebního zákona a může mu být uložena pokuta) a § 157 stavebního zákona. 
 Speciální stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití 
ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 
 
 
Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 

Praha - Nové Město; IDDS: 4bdfs4u 

- UNISTAV Invest, s.r.o., Příkop 838/6, 60200 Brno – Zábrdovice; IDDS: 8ty89ya 

- Flemr Jan Ing., Sychrova 159/10, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

- Flemrová Petra Mgr., Sychrova 159/10, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

- Krč Tomáš Ing., Otradovice 38, 29474 Skorkov 

- Krčová Miroslava Mgr., Otradovice 38, 29474 Skorkov 

- Šrámek Jiří, Mělnická 964/44, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

- Šrámková Šárka, Mělnická 964/44, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

- Ledecký Přemysl, Průhon 157/39, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

- Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav; IDDS: c5hb7xy 
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- Obec Borek; IDDS: 78hbgjf 

- Obec Lhota; IDDS: n9pyryn 

 -     Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, IDDS: a6ejgmx 
 -  ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

- GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

- STAVOKOMPLET spol.s r.o., IDDS: n834kd3 

- ACCOLADE Holding, a.s. Sokolovská 394/14, 180 00 Praha; IDDS: gp3wz7n 

- AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., Provozovna Brandýs n. L., IDDS: w23cc6d 

 

Poučení účastníků: 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání ke Krajskému 
úřadu Středočeského kraje Zborovská 11, Praha 5 prostřednictvím odboru dopravy MěÚ 
Brandýs n/L–Stará Boleslav, pracoviště Stará Boleslav. 

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. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. 
Stavební povolení pozbývá podle § 115, odst. 4 stavebního zákona platnost, jestliže 

stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci. 
 
Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES Vám oznamujeme, že na základě plnění úkolů, které nám 
ukládají právní předpisy, shromažďujeme a dále zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem 
výkonu agendy silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu. Bližší informace 
naleznete na stránkách http://www.brandysko.cz/.  

 
 

(otisk úředního razítka) 
 
 
 
 

Jaroslav KATUŠ v. r. 
referent odboru dopravy 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Brandýs nad Labem–Stará 
Boleslav, OÚ Borek a OÚ Lhota po dobu 15 dnů. 
 
Písemnost /nebo oznámení/ se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 

http://www.brandysko.cz/
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Vyvěšeno dne: ..............................                   Sejmuto dne: .................................... 
    
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující 
pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty.  
  
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední 
desky MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav. 
 
Obdrží: 
 
Účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona – doručováno jednotlivě 

- Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

o v zastoupení Pontex spol. s r. o.; IDDS: nrpt3sn 

- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 

Praha - Nové Město; IDDS: 4bdfs4u 

- UNISTAV Invest, s.r.o., Příkop 838/6, 60200 Brno – Zábrdovice; IDDS: 8ty89ya 

- Flemr Jan Ing., Sychrova 159/10, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

- Flemrová Petra Mgr., Sychrova 159/10, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

- Krč Tomáš Ing., Otradovice 38, 29474 Skorkov 

- Krčová Miroslava Mgr., Otradovice 38, 29474 Skorkov 

- Šrámek Jiří, Mělnická 964/44, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

- Šrámková Šárka, Mělnická 964/44, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

- Ledecký Přemysl, Průhon 157/39, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

- Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav; IDDS: c5hb7xy 

- Obec Borek; IDDS: 78hbgjf 

- Obec Lhota; IDDS: n9pyryn 

 -     Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, IDDS: a6ejgmx 
 -  ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

- GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

- STAVOKOMPLET spol.s r.o., IDDS: n834kd3 

- ACCOLADE Holding, a.s. Sokolovská 394/14, 180 00 Praha; IDDS: gp3wz7n 

- AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., Provozovna Brandýs n. L., IDDS: w23cc6d 

 
Účastníci dle § 109 odst. e) a f) stavebního zákona – doručováno veřejnou vyhláškou: 

- Vlastnící sousedních pozemků: p. č. 2569, 2176/55, 2176/54, 2176/46, 2176/42, 

112/132, 112/88, 112/130, 112/129, 112/128, 112/127, 112/126, 112/125, 112/124, 

112/123, 112/122, 112/121, 112/120, 112/119, 2121/1, 2066/1, 2130/1, 2132/402, 

2020/3, 2020/2, 1998/14, 1998/13, 1998/11, 1998/33, 1998/32, 1987/14, 1987/10, 
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1987/11, 1987/13, 1987/12, 1987/102, 1987/101, 1987/99, 1987/97, 1987/95, 

2165/1, 2165/70, 2165/71, 2122/83, 112/89, 112/167, 2121/2, 2165/72, 2122/82, 

2122/81, 2122/1, 2122/71, 2122/78, 2132/426, 2132/428, 2132/1, 2130/16, 2132/2, 

2130/6, 2130/8, 2130/7, 2130/2, 2136/1, 2019/2, 1998/40, 1998/38, 1998/36, 

1998/10, 1998/9, 2002, 1987/111, 1987/109, 1987/107, 1987/105, 1987/9, 1987/7, 

1987/6, 1987/5, 1987/4 a 1987/3 v k.ú. Stará Boleslav, 323/1, 323/3, 323/4, 170/180, 

170/181, 170/170 v k.ú. Borek nad Labem a 375 a 374/2 v k.ú. Lhota u Dřís. 

 
Dotčené orgány státní správy: 

- Policie ČR, KŘ SK DI úo Praha-venkov-východ, Mladoboleslavská 38, 190 17 Praha 9-
Vinoř; IDDS: 2dtai5u 

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e  
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Mladá Boleslav, IDDS: dz4aa73 
- Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Obor ISM, IDDS: c5hb7xy 
- Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Obor ŽP, IDDS: c5hb7xy 
- Ministerstvo obrany, AHNM, Hradební 772/12, P.O. Box 45, Praha 1, 110 05; IDDS: 

hjyaavk 
- Ministerstvo obrany ČR; IDDS: hjyaavk 
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, 500 03; IDDS: 

dbyt8g2 
- Vojenský lesní úřad, Tychonova 221/1, Praha 6, 160 00; IDDS: hjyaavk 
- Vojenské lesy a statky, Nádražní 115, Mimoň, 471 24; IDDS: bjds93z 
- Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor SÚÚPPP, IDDS: c5hb7xy 

 
 
K vyvěšení na úřední desce: 

- Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav; IDDS: c5hb7xy 

- Obec Borek; IDDS: 78hbgjf 

- Obec Lhota; IDDS: n9pyryn 
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