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ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ  

 

Výroková část: 

Stavební odbor Městského úřadu Říčany, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost 

o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 

11.4.2018 podala společnost 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02  Děčín, 

kterou zastupuje BREMA, spol. s r.o., Olga Stejskalová, IČO 44264321, Modletice 127, 251 01  

Modletice 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

Babice - kVN mezi TS PY_6214 a TS PY_6277 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 81/11 (ostatní plocha), parc. č. 84/77 (orná půda), parc. č. 84/151 

(orná půda), parc. č. 84/167 (ostatní plocha), parc. č. 84/172 (ostatní plocha), parc. č. 238/83 (orná půda), 

parc. č. 352/2 (ostatní plocha), parc. č. 352/4 (ostatní plocha), parc. č. 356/1 (ostatní plocha), parc. č. 

365/5 (ostatní plocha) v katastrálním území Babice. 

 

Stavba obsahuje: 

- Ve stávající TS PY_6214 Babičky, Na Bezchlebí I. – budou provedeny tyto úpravy: 

o V kobce VN č. 4 – bude osazen nový odpínač NAL a bleskojistky 

o Nový vývod kVN – kabel 3x1x120 AXEKVCEY 

- Ve stávající TS PY_6277 Babičky ZD – budou provedeny tyto úpravy: 

o V kobce VN č. 3 – bude osazen nový odpínač NAL 

o Nový vývod kVN – kabel 3x1x120 AXEKVCEY 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 

stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 
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umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a 

sousedních staveb. 

2. Stavba bude umístěna podle dokumentace, kterou vypracovala společnost BREMA spol. s.r.o., IČO: 

44264321, Modletice 127, 251 01 Říčany 

3. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Voda CZ Service s.r.o., obsažené ve vyjádření ze 

dne 30.6.2017, č.j.. 06.30.17 

 Před zahájením prací požádá investor nebo provádějící forma o protokolární vytýčení polohy 

vedení, resp. vyznačení povrchových bodů podzemního vedení (uliční poklopy – uzávěry, 

kanalizační poklopy…) u provozovatele vodovodu a kanalizace. (VODA CZ SERVICE s.r.o., 

Stanislav Lánský 725 822 346), bez tohoto vytýčení nelze provádět jakékoliv výkopové práce. 

Toto vytýčení provedeme za úplatu. Přiložené schema má pouze informativní charakter a nelze 

podle něj provádět výkopové práce. 

 V ochranném pásmu vedení (min. 1,0m na každou stranu od vnějšího líce potrubí) i mimo něj 

nebude prováděna činnost, která by ohrozila technický stav nebo plynulou provozuschopnost 

stávajícího podzemního vedení. 

 Pracovníky, kteří budou práce provádět, prokazatelně seznámit s polohou vedení a vyznačenými 

povrchovými body podzemního vedení. 

 V případě obnažení stávajících podzemních sítí (kanalizace, vodovod) bude vyzván provozovatel 

ke kontrole zařízení ve své správě a bude proveden zápis do stavebního deníku, popř. vyhotoven 

provozovatelem protokol o kontrole zařízení. 

 Nepoškodit a nemanipulovat s pomocnými zařízeními vedení (např. označníky, trasovací kabely, 

uliční poklopy…) 

 Poškození vedení okamžitě ohlásit pracovníkům správce vedení. 

 V případě nutnosti provedení přeložky nebo technického zásahu na podzemním vedení nebo jeho 

příslušenství ve správě společnosti VODA CZ SERVICE s.r.o., budou náklady s tímto spojené 

hrazeny investorem stavby. 

 V průběhu provádění výstavby tohoto díla nebude přerušena ani omezena plynulá 

provozuschopnost stávající kanalizace a vodovodu. 

 Veškeré práce a náklady vzniklé provozovateli s údržbou a provozem vedení v souvislosti 

s prováděním této akce budou hrazeny investorem. 

 Z důvodu křížení sítí provede po skončení prací zhotovitel geometrické zaměření stavby pro 

provozovatele vodovodu a kanalizace v Babicích Voda CZ Services s.r.o. na vlastní náklady. 

4. Budou dodrženy podmínky společnosti GridServices s.r.o., obsažené ve stanovisku ze dne 21.7.2017, 

č.j.: 5001541669 

 Přesná poloha PZ bude před zahájením stavby upřesněna vytýčením. 

 Při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče 

 V ochranném pásmu plynovodu/přípojky (1m na obě strany) budou práce prováděny výhradně 

ručním způsobem. 

 Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, 

bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby. 

 Křížení a souběh navržených inženýrských sítí s plynárenským zařízením musí být v souladu 

s ČSN 73 06005, tab. 1 a 2 

 V ochranném pásmu plynovodu/přípojky (1m na obě strany) nebude skladován materiál, 

prováděny terénní úpravy a pojížděno těžkou technikou. 

 Při případném vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího 

plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodní přípojky. 

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti: 

 Za stavební činnosti se 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.). 
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 Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržených podmínek výše uvedeného stanoviska 

společnosti GridServices s.r.o.. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti 

považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů považovány za 

činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy 

navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně 

 Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytýčení trasy a přesné určení uložení 

plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytýčení 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 provedení vytýčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení 

plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebním na svůj náklad. 

Bez vytýčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 

stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení a 

plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti. 

 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 

 Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského 

zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 

 Při provádění stavební činnosti, včetně přesného uložení plynárenského zařízení je 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. 

 Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební 

činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození. 

 V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební 

činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě 

křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita 

bezvýkopová technologie. 

 Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení 

nebo plynovodních přípojek (včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie atd.) na 

telefon 1239 

 Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro 

stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu 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 stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo 

odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být 

plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše 

uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení 

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. 

 Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně 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 01, TPG 702 04 

 Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní 

prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. 

 Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, včetně 

hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční 

po celou dobu trvání stavební činnosti. 

 Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod., bude realizováno 

mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku 

uvedeno jinak). 

http://www.gridservices.cz/
http://www.gridservices.cz/
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 Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve 

stanovisku uvedeno jinak). 

 Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes 

plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského 

zařízení. 

5. Budou dodrženy podmínky Obce Babice, obsažené ve vyjádření ze dne 9.4.2018, č.j.: 

OUB/0208/2018 

 Doprava na pozemní komunikaci nebude stavbou zásadně omezena. Podmínky pro stavbu budou 

obsaženy v rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace, provedení výkopových prací, 

které bude vydáno zdejším úřadem na základě žádosti. 

6. Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce a.s., obsažené ve vyjádření ze dne 22.3.2018, č.j.: 

1097459994 

 Při realizaci stavby „chodník podél stávající vozovky na pozemku parc.č. 379 v k.ú. Babice“ je 

nutno dodržet vzdálenosti od venkovního vedení NN 0,4 kV podle PNE 33 3302, což by podle 

předložené situace mělo být splněno. Všechny práce a činnosti v blízkosti vedení musí být 

prováděny v souladu s ČSN EN 50 110-1 ed2 a PNE 33 00006. Při stavební činnosti nesmí dojít 

ke snížení stability podpěrných bodů nebo poškození uzemnění. 

 Při provádění prací pod nadzemním vedením nesmí být použito mechanizmů vyšších než 4 m 

včetně jejich výsuvných částí v pracovní poloze a nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů. 

 V případě potřeby vypnutí a zajištění zařízení distribuční soustavy pro provedení prací je nutno 

objednat vypnutí a zajištění u místně příslušné provozní služebny provozovatele distribuční 

soustavy. 

7. Budou dodrženy podmínky souhrnného vyjádření MěÚ Říčany, odbor životního prostředí ze dne 

11.1.2018 č.j.. 56271/2017-MURI/OŽP/00354 

8. Stavbou bude dotčena pozemní komunikace III. třídy – č. III/10176 a III/11313 v katastrálním území 

Babice, proto musí být dodrženy podmínky MěÚ Říčany, odbor správních agend a dopravy  

 V případě, že trasa navrhovaných inženýrských sítí bude procházet uvedeným silničním 

pozemkem, požádáte Odbor dopravy a správních agend Městského úřadu v Říčanech o vydání 

zvláštního užívání silnice podle ust. § 25 odst. 6 písm d) zákona o pozemních komunikacích. 

Žádost je nutno doložit souhlasem majetkového 

9. Budou dodrženy podmínky Správy a údržby silnic Středočeského kraje obsažené ve vyjádření ze dne 

27.9.2017, č.j.: 6401/17/KSÚS/KHT/PIC 

 Podmínkou vstupu do silničního tělesa a silničních pozemků je povolení zvláštního užívání 

silnice vydané odborem dopravy Městského úřadu v Říčanech. 

 Před vydáním stavebního povolení nebo jiného povolení k provedení stavby uzavře investor na 

základě žádosti s vyplněného podkladu s KSÚS Středočeského kraje smlouvu o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene. Smlouva musí být prostřednictvím KSÚS SK projednána 

orgány Středočeského kraje. 

 Před zahájením stavebních prací v silničním tělese a silničních pozemcích uhradí investor na 

základě faktury jednorázovou náhradu na zřízení věcného břemene ve smyslu zákona č. 13/1997 

Sb., směrnice kraje a ceníku. O vystavení faktury požádá investor nebo zhotovitel nejpozději 6 

týdnů před předpokládaným zahájení stavebních prací. 

 Staveniště musí být před zahájením stavebních prací protokolárně převzato investorem nebo 

zhotovitelem od KSÚS Středočeského kraje. Neprodleně po ukončení stavebních prací a před 

vydáním kolaudačního rozhodnutí (před zahájením užívání stavby) předá zhotovitel nebo 

investor dotčené silniční těleso a silniční pozemky protokolárně zpět KSÚS Středočeského kraje. 

 Omezení silničního provozu během výstavby bude před zahájením stavebních prací odsouhlaseno 

dopravním inspektorátem Policie ČR a povoleno odborem dopravy Městského úřadu 

v Říčanech. 

 Stavební práce provede stavební firma. 

 Pokud dojde vlivem stavebních prací ke znečištění nebo poškození silnice, zjedná zhotovitel nebo 

investor na své náklady neprodleně nápravu. 
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 Trasa kabelu bude vedena mimo silniční objekty (mosty, silniční propustky, …) 

 Křížení kabelu se silnicí III/10176 bude provedeno bezvýkopovou metodou, protlak (podvrt) 

bude proveden kolmo mk podélné ose silnice, startovací a cílová jáma budou umístěny ve 

vzdálenosti minimálně 1,0m od kraje vozovky (výkop v menší vzdálenosti musí být předem 

odsouhlasen zástupcem KSÚS Středočeského kraje), kabel bude pod silničním tělesem uložen 

v chráničce, krytí chráničky pod niveletou vozovky bude minimálně 1,2m, zároveň bude 

dodrženo krytí chráničky min. 1,0m pode dnem silničního příkopu (nutno počítat 

s prohloubením příkopu dle příslušných norem). 

 Kabel bude v souběhu se silnicí III/11313 uložen do zeleného pásu, vzdálenost výkopu od kraje 

vozovky bude minimálně 1,0m (výkop v menší vzdálenosti musí být předem odsouhlasen 

zástupcem KSÚS Středočeského kraje), v mí tě, kde se nachází silniční příkop, bude kabel 

uložen za vnější hranou silničního příkopu, krytí kabelu pod úrovní terénu bude minimálně 1,0m 

(u příkopu nutno počítat s jeho prohloubením dle příslušných norem). 

 Zhotovitel zodpovídá za zajištění soustavného odvodnění a zabezpečení stability výkopů, zemina 

výkopů nesmí být ani krátkodobě skladována na vozovce, zásyp výkopu bude proveden vhodnou 

(dobře hutnitelnou) zeminou, hutnění zásypu bude provedeno po vrstvách o max. tl. 20 cm, aby 

nedošlo k následnému sedání provedené úpravy a narušení silničního tělesa. 

 Všechny dotčené povrchy a okolní terén budou po ukončení stavebních prací uvedeny do 

původního stavu. 

 V záruční lhůtě v délce 60 ti měsíců ručí investor a zhotovitel za stav silničního tělesa a silničních 

pozemků v místě zásahu a jeho okolí a za provádění záručních oprav dle požadavků KSÚS 

Středočeského kraje 

 Do 1 roku od ukončení stavby a protokolárního předání dotčeného silničního  

10. Budou dodrženy podmínky České telekomunikační infrastruktury a.s., obsažené ve vyjádření ze dne 

28.6.2019, č.j.: 653788/17 

11. Při likvidaci všech při stavbě vzniklých odpadů bude postupováno v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

  

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín 

 

Odůvodnění: 

Dne 11.4.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným 

orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože 

mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a 

stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky 

a dotčené orgány svá závazná stanoviska.  

Soulad s územním plánem posoudil MěÚ Říčany , odbor územního plánování a regionálního rozvoje 

v závazném stanovisku ze dne 9.1.2018, č.j: 1375/2018-MURI/OUPRR/621 

- Předložený záměr nenarušuje záměry vyplývající z PÚR ČR a respektuje republikové priority 

územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 

- Předložený záměr nenarušuje záměry vyplývající ze ZÚR SK a respektuje priority územního 

plánování Kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území 

- Předložený záměr je v souladu s platným územním plánem obce Babice 

- Předložený záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 

řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné 
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stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je 

v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

Stanoviska sdělili: 

- Obec Babice 

- ČEZ Distribuce a.s. 

- CETIN, a.s. 

- Telco Pro Services a.s. 

- Vodafon CZ a.s. 

- T-mobile CR a.s. 

- RWE INOGY 

- MěÚ Říčany OŽP 

- Voda CZ Service s.r.o. 

- MěÚ Říčany odbor územního plánování 

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: 

 

Vypořádání s 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 se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a 

stavebního řádu Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 

aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 

správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 

výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 

vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 

stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o 

stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 

stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

 

 

 

 

                                       Ing. Jindřich Pospíšil, o.č. 22 - opatřeno ověřeným elektronickým podpisem v. r. 

oprávněná úřední osoba 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl vyměřen ve výši 20 000,-Kč. 

 

Obdrží: 

účastníci (doručenky) 

účastníci veřejnou vyhláškou 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

BREMA, spol. s r.o., IDDS: rn6z7k7 

Obec Babice, IDDS: vxtaugv 

 

účastníci dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou) 

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům 

- parc.č. 84/31, 84/81, 84/82, 84/150, 84/152, 84/153, 84/160, 84/162, 84/163, 84/164, 84/165, 84/166, 

84/173, 84/174, 84/176, 84/181, 84/189, 84/190, 84/191, 84/192, 84/193, 84/211, 238/3, 241/3, 241/4, 

241/5, 258/1, 258/3, 258/8, 258/12, 259/2, 352/1, 352/3, st.p. 43, st.p. 44, st.p. 53/1, st.p. 54/1, 

st.p.54/2, st.p. 55, st.p. 102 

  

dotčené orgány státní správy 

MěÚ Říčany, odbor životního prostředí, Komenského nám. č.p. 1619, 251 01  Říčany u Prahy 

HZS Středočeského kraje, Územní odbor Kolín, IDDS: dz4aa73 
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