Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu
Masarykovo nám. 1, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Sp.zn.: Výst. 031794/2012/EB
Č.j.: 043926/2012
Vyřizuje: Brodská, tel. 326 909121

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, dne 7.8.2012

Jana Bendová, Zápy 245, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Naděžda Bendová, Zápy 243, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Josef Benda, Zápy 245, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Jaroslav Benda, Zápy 14, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu, jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst. 1 písm. f) 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 91
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území a o umístění stavby, kterou dne
4.6.2012 podali Jana Bendová, nar. 22.3.1967, bytem Zápy 245, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav, Naděžda Bendová, nar. 10.5.1964, bytem Zápy 243, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav, Josef Benda, nar. 7.8.1964, bytem Zápy 245, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a
Jaroslav Benda, nar. 4.3.1966, bytem Zápy 14, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, které
zastupuje Milena Kubinová, V Zátiší 1362, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (dále jen „žadatel“) a
na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 80 a 92 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o změně využití území

pozemků parc.č. 773/2, 773/3, 773/4, 773/5, 773/6 v katastrálním území Zápy z orné půdy pro zástavbu
rodinnými domy a pozemků parc.č. 773/7, 774/1 a 774/2 v katastrálním území Zápy z orné půdy na
komunikaci.
II. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby
vodovod, splašková kanalizace a komunikace na pozemcích parc.č. 43/1, 773/3, 773/4, 773/5, 773/6,
773/7, 774/1, 774/2 v katastrálním území Zápy.
Obsah stavby:
Vodovod bude napojen na stávající řad PE 110 v zeleném pásu na pozemku parc.č. 43/1, řad bude
prodloužen v délce 25m a zakončen podzemním hydrantem, na toto prodloužení bude napojen vodovodní řad
PE 90 dl. 54m.
Kanalizace gravitační PVC DN 250, dl. 58,33m bude napojena na stávající kanalizaci PVC DN 400
v asfaltové komunikaci na pozemku parc.č. 43/1. V místě napojení bude osazena nová šachta Š 1.
Komunikace: délka 57m, v šířce 3,5m ze zámkové dlažby s jednostranným spádem směrem do pozemků
parc.č. 773/2-773/5, z obou stran zpevněného pruhu budou zelené pásy, celková šířka 8,5m. Napojení novým
sjezdem na státní komunikaci II/101 na parc.č. 43/1.
III. Stanoví podmínky pro nové využití pozemků a pro umístění stavby:
1. Navrhovaná změna využití území bude v souladu se situačním výkresem v měř. 1:2050, který obsahuje
výkres současného stavu území s vyznačením hranic nově využívaného území a způsobu jeho nového
využívání.

Sp.zn.: Výst. 031794/2012/EB
Č.j. 043926/2012

str. 2

2. Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem v měř. 1:250, který obsahuje požadované
umístění stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
3. Zásobování rodinných domů vodou bude z prodlouženého vodovodního řadu napojeného na stávající řad
na pozemku parc.č. 43/1.
4. Splaškové vody z rodinných domů budou svedeny nově navrženou kanalizací napojenou na stávající
kanalizaci na pozemku parc.č. 43/1.
5. Odvodnění nově navržené komunikace bude do zeleného pásu na pozemku parc.č. 773/7.
6. Komunikace na pozemku parc.č. 773/7 bude s jednostranným spádem směrem do pozemků parc.č.
773/3-773/5.
7. Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch pozemků určených k zástavbě rodinnými domy budou
likvidovány vsakem na pozemcích jednotlivých vlastníků.
8. Budou dodrženy požadavky Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odboru územního
rozvoje a památkové péče, uvedené ve vyjádření ze dne 28.5.2012 č.j.: 29659/2012-140:
a) V předstihu před zahájením výkopových a zemních prací je stavebník povinen řídit se ustanovením
§ 22 a § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, tzn. ověřit
si, zda území, kde bude stavební činnost probíhat, je územím s archeologickými nálezy
(u Archeologického ústavu AV ČR nebo jiné organizace oprávněné k provádění archeologických
výzkumů ve smyslu cit. zákona) a v případě, že tomu tak je, již v době přípravy stavby tento záměr
oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na
dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
b) O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být
učiněno oznámení archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu, buď přímo nebo
prostřednictvím obecního úřadu (§ 23 odst.2), dále viz zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů.
9. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odboru životního
prostředí, pracoviště Praha, uvedené v komplexním vyjádření ze dne 17.2.2012 č.j.: 100/6937/2012:
a) Projektová dokumentace vodovodu a kanalizace bude se zdejším odborem vodoprávně projednána
dle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon). Žádost bude podána ve
smyslu vyhl.č. 432/2001 Sb., v platném znění, včetně příloh. Projektová dokumentace musí být
zpracována oprávněným projektantem pro vodohospodářské stavby v souladu s vyhláškou č.
499/2006 Sb.
b) Dešťové vody budou na pozemku zasakovány nezávadným způsobem.
10. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odboru životního
prostředí, pracoviště Praha, uvedené v závazném stanovisku ze dne 16.5.2012 č.j. 100/26355/2012/ZPF:
a) Odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu na základě ust. § 11 odst. (3) písm. c) zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o ochraně ZPF“) nebude předepsán v případě odnětí pro komunikace, nádvoří, zpevněné
plochy a zeleň při bytové výstavbě a pro výstavbu občanského a technického vybavení.
b) V souladu s ustanovením § 8 odst. (1) písm. a) zákona o ochraně ZPF a dle ust. § 10 vyhlášky č.
13/1994Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, v platném
znění (dále jen „vyhláška“), se stanovuje povinnost skrývky celého humusového horizontu. Na
pozemku bude provedena skrývka ornice na ploše cca 330m2 o mocnosti 0,25m v celkovém objemu
cca 83m3. Sejmutý humusový horizont bude zabezpečen proti znehodnocení a zcizení. Sejmutá
ornice bude použita ke konečným terénním úpravám a ozelenění po ukončení stavby.
c) O činnosti související se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením,
ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev budou vedeny záznamy ve stavebním deníku.
Tento bude předložen při kolaudaci jako doklad o využití skrývaných vrstev.
d) Souhlas je vázán na uvedený účel stavby. V případě změny účelu pozbývá tento souhlas platnosti.
e) Za nesplnění výše uvedených podmínek je dle zákona o ochraně ZPF možno udělit pokutu.
11. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odboru dopravy
uvedené v rozhodnutí ze dne 12.3.2012 č.j. 153/13816/2012.
12. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odboru dopravy
uvedené v rozhodnutí ze dne 12.3.2012 č.j. 153/13813/2012.
13. Budou dodrženy podmínky Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje uvedené v závazném
stanovisku ze dne 10.2.2012 č.j.: HSKL-1491/2012-MB:
a) Vnější odběrní místo bude zajištěno ve smyslu § 2 odstavce 1 písmeno b) vyhlášky č. 23/2008 Sb., o
technických podmínkách požární ochrany staveb podle tabulky 1 a tabulky 2 ČSN 73 0873.
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b) Přístupové komunikace budou zajištěny ve smyslu § 2 odstavce 1 písmeno d) vyhlášky č. 23/2008
Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb dle čl. 12.2 ČSN 73 0802 a čl. 4.4.1 ČSN 73
0833.
14. Budou dodrženy podmínky Krajské hygienické stanice Středočeského kraje uvedené v závazném
stanovisku ze dne 4.6.2012 zn. KHSSC 26114/2012:
a) Před uvedením stavby do provozu bude proveden proplach a desinfekce vodovodního řadu a ke
kolaudaci bude předložena kontrolní laboratorní analýza pitné vody v rozsahu kráceného rozboru dle
přílohy č. 5 vyhl.č. 252/2004 Sb. v platném znění.
b) Nejpozději při kolaudaci bude doloženo, že výrobek přicházející do přímého styku s pitnou vodou
vyhovuje požadavkům § 5 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
15. Budou dodrženy podmínky společnosti Stavokomplet, spol. s r.o. uvedené ve vyjádření ze dne 7.3.2012
zn. 001V/2012/Za:
a) Stavba bude navržena a provedena v souladu s příslušnými normami a jejich normovými hodnotami:
ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí, ČSN EN 805 Vodárenství-Požadavky na vnější sítě
a jejich součásti, ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky, ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační
přípojky, ČSN EN 752 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek, ČSN EN 1610
Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení,ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok.
Inženýrské sítě budou uloženy dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
Tlakové zkoušky vodovodů budou předepsány a provedeny dle ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky
vodovodního a závlahového potrubí. Označení armatur bude provedeno dle ČSN 75 5025 Orientační
tabulky vodovodů.
b) Při návrhu a realizaci požadujeme dodržet normové hodnoty a řešení příslušných českých norem
výše uvedených a navazujících.
c) Vodovod a kanalizace budou vedeny v pozemcích trvale volně přístupných pro potřeby provozování
a údržby. V případě vedení po soukromých pozemcích musí být zřízeno věcné břemeno pro vstup na
pozemky ve prospěch provozovatele vodovodu a kanalizace.
d) Při stavbě dojde ke styku (křížení, souběh, napojení na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu)
se zařízením v naší správě. Ochranná pásma (dle zákona č. 274/2001 Sb.) jsou vymezena
vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu 1,5-2,5m dle jejich profilu a
hloubky uložení. Při křížení je nutné dodržet ČSN 73 6005.
e) Při rekonstrukci komunikace nesmí dojít k poškození zařízení v naší správě. Veškeré poklopy a
poklopy armatur na řadech a přípojkách musí být vyzvednuty do nivelity nové vozovky, případně
chodníku. V zeleném pásu budou poklopy vyzvednuty cca 100mm nad terén. Šoupátkové a
hydrantové poklopy budou v nezpevněných komunikacích zajištěny proti poklesu, obetonovány a
odlážděny. Armatury budou označeny orientačními tabulkami, signalizační vodič bude vyveden do
poklopů. Veškeré armatury budou osazeny teleskopickými zemními soupravami včetně uzávěrů
domovních přípojek a budou jištěny proti poklesu podkladní deskou.
f) Vodovodní a kanalizační přípojky budou předmětem samostatného projednání.
g) Poloha stávajícího vodovodního řadu PE 110 bude ověřena kopanou sondou.
h) Vyhledávací kabel požadujeme CYY 4mm2 s vývodem do šachet a poklopů armatur.
i) Srážkové vody z komunikací a domů nebudou odváděny do kanalizace pro veřejnou potřebu.
16. Záměr se nachází v ochranném pásmu katodicky chráněné trasy produktovodu, budou dodrženy
podmínky společnosti ČEPRO, a.s. uvedené ve vyjádření ze dne 21.2.2012 č.j. Sl/88/2012/8/FR/2012:
a) Stavba RD musí splňovat vládní nařízení č. 29/1959 Sb., § 5 odst. (3) písm. c) je zakázáno do
vzdálenosti 100m budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavění vesnic.
b) Podle vládního nařízení č. 29/1959 Sb., § 5 odst. (3) písm. 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.
17. Další stupeň projektové dokumentace bude vypracován oprávněnou osobou.
18. Pro stavbu budou navrženy jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které budou splňovat vlastnosti
uvedené v § 156 stavebního zákona a požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a č. 190/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a č.
128/2004 Sb.
19. Další stupeň PD bude projednán s dotčenými orgány a se správci podzemních a nadzemních vedení a
zařízení a dalšími účastníky řízení a bude řešit jejich případné požadavky.
20. Podmínky dotčených orgánů a účastníků řízení týkající se realizace stavby budou zahrnuty do stavebního
povolení.
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25. Projektová dokumentace k dalšímu stupni řízení bude obsahovat zakreslení skutečného umístění všech
stávajících podzemních a nadzemních vedení a zařízení a bude řešit způsob jejich ochrany dle vyjádření
jednotlivých správců sítí.
26. Žádosti o stavební povolení na rodinné domy příp. ohlášení staveb rodinných domů (do 150m2 zastavěné
plochy) budou podány až po vybudování a povolení užívání komunikací a technické infrastruktury, na
které budou rodinné domy napojeny.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Jana Bendová, nar. 22.3.1967, bytem Zápy 245, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Naděžda Bendová, nar. 10.5.1964, bytem Zápy 243, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Josef Benda, nar. 7.8.1964, bytem Zápy 245, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Jaroslav Benda, nar. 4.3.1966, bytem Zápy 14, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Odůvodnění:
Dne 4.6.2012 podal žadatel u zdejšího odboru stavebního úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí o
změnu využití území pozemků parc.č. 773/2, 773/3, 773/4, 773/5, 773/6 v katastrálním území Zápy z orné
půdy pro zástavbu rodinnými domy a komunikaci a žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
prodloužení vodovodu, splaškové kanalizace, kabelové vedení nn, komunikace na pozemcích parc.č. 43/1,
350, 773/3, 773/4, 773/5, 773/6, 773/7, 774/1, 774/2 v katastrálním území Zápy. Dnem podání návrhu bylo
zahájeno územní řízení.
Stavební úřad oznámil dne 21.6.2012 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 26.7.2012, o jehož výsledku byl
sepsán protokol.
Změna využití území pro výše uvedený účel a umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací
dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.
Stanoviska sdělili: MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OŽP Praha dne 17.2.2012 č.j.: 100/6937/2012 a
dne 16.5.2012 č.j.: 100/26355/2012/ZPF; MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OÚRaPP Praha dne
28.5.2012 č.j.: 29659/2012-140; MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy Brandýs n/L dne
12.3.2012 č.j.: 153/13816/2012 a dne 12.3.2012 č.j.: 153/13813/2012; HZS SK dne 10.2.2012 č.j.:HSKL1491/2012-MB; KHS SK dne 21.6.2012 zn. KHSSC 26114/2012; Policie ČR DI Praha venkov-východ dne
8.2.2012 č.j. KRPS-27999-2/ČJ-2012-011506; KSÚS SK dne 29.2.2012 zn. 803/12/KSUS/MHT/WIN;
Stavokomplet spol. s.r.o. dne 7.3.2012 zn. 001V/2012/Za; ČEZ Distribuce a.s., dne 21.5.2012 zn.
0100059096 a dne 31.5.2012 zn. 122/12; ČEZ ICZ Services, a.s. dne 18.5.2012 zn. 0200031817; RWE
Distribuční služby s.r.o. dne 25.5.2012 zn. 5000631553; Telefónica Czech Republic, a.s. dne 13.1.2011 č.j.
5522/11; VUSS Praha dne 28.1.2011 č.j. 589/46486-ÚP/2011-7103/44; ČEPRO, a.s. dne 21.2.2012 č.j.
Sl/88/2012/8/FR/2012; MERO ČR, a.s. dne 18.1.2011 č.j. 2011/1/77-1.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními
předpisy a podmínky těchto orgánů vztahující se k územnímu řízení byly zahrnuty do podmínek tohoto
rozhodnutí. Současně stavební úřad stanovil podmínky pro napojení stavby na veřejnou dopravní a
technickou infrastrukturu.
Stavební úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení-další dotčené osoby: Dušan Honzátko, Miloslav Rozumný, Jiřina Rozumná, Ing. Radoslav
Svěcený, Hana Svěcená, Jaroslav Šebesta, Lucie Šebestová, Veronika Bryndzová, Radek Černý, Stanislav
Černý, Jarmila Kuklíková, Bohumil Šebesta, Irena Šebestová, Jitka Uhlíková, Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace, Městys Zápy, Stavokomplet spol. s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s.,
ČEPRO, a.s.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: v průběhu řízení uplatnili účastníci řízení, vlastníci pozemků
parc.č. 348, 349, 350, 351 a bytového domu č.p. 227 na pozemku st.p.č. 348 vše v katastrálním území Zápy
námitky-nesouhlas s vydáním územního rozhodnutí na stavbu kabelového vedení NN okružní dl. 136m
napojené ze stávající TS PY-1190 Zápy Bytovky, která se zrekonstruuje na trafo 400 kVA s úpravou
rozvaděče NN TS (investice provozovatele distribuční soustavy) z důvodu, že nebyl dán souhlas vlastníků
pozemku se vstupem na pozemek, ani s věcným břemenem, ani s úpravou a rozšířením na trafo 400 kVA ani
s provedením kabelového rozvodu elektro v zemi na pozemku parc.č. 350 v k.ú. Zápy. Vlastníci dále
požadovali provedení hydrogeologického posouzení lokality z hlediska možného znečištění pitné vody a
respektování ochranného pásma domovní studny, která je jediným zdrojem pitné vody pro bytový dům č.p.
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227, vyslovení zákazu ošetřovat v zimním období uvažovanou komunikaci na parc.č. 774/1, 774/2 773/7
chemickými posypovými materiály a nahradit je inertním posypem a změnu sklonu uvažované komunikace
směrem od jejich pozemku tzn. na parc.č. 773/3, 773/4 a 773/5 oproti původně navrhovanému na parc.č.
774/1 z obavy z možného znečištění pitné vody. Při ústním jednání byly námitky s přítomnými účastníky
projednány a došlo k dohodě: z projednávaného územního řízení bylo vypuštěno umístění kabelového vedení
nn (způsob napojení budoucích rodinných domů na rozvody elektrické energie bude řešen provozovatelem
distribuční soustavy v samostatném řízení), při ústním jednání byl k dispozici hydrogeologický posudek
lokality zpracovaný RNDr. Ing. Jiřím Varvařovským, který je součástí spisu, požadavek vyslovení zákazu
ošetřovat v zimním období uvažovanou komunikaci na parc.č. 774/1, 774/2 773/7 chemickými posypovými
materiály a nahradit je inertním posypem je požadavek týkající se provádění stavby a bude řešen ve
stavebním řízení, požadavek změnu sklonu budoucí komunikace žadatel akceptoval, byla stanovena
podmínka č. 6 tohoto rozhodnutí.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti: veřejnost neuplatnila připomínky.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního a stavebního
řízení Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu,
jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu
stavebnímu úřadu.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o změně využití
území platí po dobu užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci, podmínky rozhodnutí o
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Eva Brodská
samostatný referent odboru stavebního úřadu

Toto rozhodnutí 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 položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč
byl zaplacen dne 27.6.2012 v pokladně zdejšího městského úřadu.
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Obdrží:
účastníci (§ 85 odst. 1 stavebního zákona) - doručení jednotlivě a do vlastních rukou
Jana Bendová, Zápy č.p. 245, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Naděžda Bendová, Zápy č.p. 243, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Josef Benda, Zápy č.p. 245, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Jaroslav Benda, Zápy č.p. 14, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
všechny zastupuje Milena Kubinová, V Zátiší č.p. 1362, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Městys Zápy, IDDS: j8rayq3
účastníci (§ 85 odst. 2 stavebního zákona a veřejnost) - doručení veřejnou vyhláškou
vyvěšenou na úřední desce Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
vyvěšenou na úřední desce Městyse Zápy
dotčené orgány - doručení jednotlivě
HZS SK, územní odbor Mladá Boleslav, IDDS: 8cuhpqx
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OÚRaPP, pracoviště Praha, IDDS: c5hb7xy
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OŽP, pracoviště Praha, IDDS: c5hb7xy
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, IDDS: c5hb7xy

