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Spisová značka:  MUNYM-100/18470/2019                                                                   

Číslo jednací:  MUNYM-100/51793/2019/Kra 

Vyřizuje:   Ing. Martina Kraumanová 

Telefon:  325 501 402 

Nymburk:   18.06.2019  

 

ROZHODNUTÍ 

Výroková část: 

Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 106 
odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "vodní zákon"), místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona  č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) a speciální stavební úřad příslušný 
podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování                  
a stavebním řádu (stavební zákon), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, 
kterou dne 27.02.2019 podala 

Obec Seletice, IČO 00640638, Seletice č.p. 139, 289 34  Rožďalovice, 
kterou zastupuje Ing. Michal Douša, IČO 74460731, Milady Horákové č.p. 2062, Kročehlavy,                
272 01  Kladno 1 

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

 

I. Vydává podle § 15 vodního zákona 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

ke stavbě vodního díla: 

„Vodovodní přivaděč obce Seletice“ 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1088, 747, 749, 750/4, 1068, 1070, 1069, 1065, 1066                   
v katastrálním území Seletice, parc. č. 997, 1007, 986, 985, 984, 855 v katastrálním území Sovenice          
a parc. č. 193, 1035/4, 208/21 v katastrálním území Mcely. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení. 

 

Stavba obsahuje: 

- SO 01 Přívodní řad P - HDPE 100 D90, SDR 11, dl. 3072,98 m 

- SO 03 VDJ Seletice + ATS - prefabrikovaný betonový vodojem 2 x 15m3, automatická tlaková stanice 

- SO 04 Vsakovací průleh lichoběžníkového tvaru - celková plocha pro vsakování 42m2 

 

 
      
   dle rozdělovníku 

 

Městský úřad Nymburk 
Odbor životního prostředí 
Náměstí Přemyslovců 163  
288 02 Nymburk 
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Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 

Název kraje Středočeský kraj 
Název obce Křinec, Seletice, Mcely  
Identifikátory katastrálních území 752614, 670855, 692344 
Názvy katastrálních území Sovenice, Seletice, Mcely 
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí 
 

parc. č. 1088, 747, 749, 750/4, 1068, 1070, 
1069, 1065, 1066 v k.ú. Seletice, parc. č. 997, 
1007, 986, 985, 984, 855 v k.ú. Sovenice, parc. 
č. 193, 1035/4, 208/21 v k.ú. Mcely 

Čísla hydrologického pořadí 
Hydrogeologický rajón 

1-04-05-028; 1-04-05-029; 1-04-05-055 
4360 Labská křída 

Orientační určení polohy (začátek stavby) - (X, Y) 1026068.02; 692092.77 
Orientační určení polohy (konec stavby) - (X, Y) 1023834.26; 691547.32 

 

Údaje o předmětu rozhodnutí: 
Název stavby Vodovodní přivaděč 
Stavby vodovodních řadů a objektů vč. úpraven vody 
Odběry pro pitné účely 
Materiál, dimenze, délka 

Přívodní řad, vč. VDJ+ATS 
zásobování obyvatelstva pitnou vodou 
přívodní řad: celková délka 3072,98 m;      
HDPE 100 D90, SDR 11 

 

Předmětem povolení je stavba přívodního vodovodního řadu, který bude sloužit k dopravě pitné vody         
ze skupinového vodovodu Nymburk – Chotuc do obce Seletice. Přívodní řad bude napojen na pozemku 
parc. č. 208/21 v k. ú. Mcely a ukončen na pozemku parc. č. 1088 v k. ú. Seletice v objektu vodojemu. 
Dvoukomorový vodojem bude sloužit pro akumulaci pitné vody, z něj bude pitná voda čerpána 
automatickou tlakovou stanicí do systému vodovodních řadů. Součástí stavby je vsakovací průleh, 
sloužící k likvidaci srážkových vod ze střechy vodojemu a vod vypuštěných z vodojemu při jeho údržbě.  

 

II. Stanoví dle § 15 odst. 3 vodního zákona povinnosti a podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace stavby „Vodovodní přivaděč obce Seletice“ 
ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. Michal Douša, ČKAIT-00111636, autorizovaný 
inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (09/2018). Případné změny nesmí 
být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 

2. Vodoprávnímu úřadu bude oznámen termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele.  

3. Vodoprávní úřad bude zván na kontrolní dny stavby.  

4. Před zahájením prací budou vytyčena všechna podzemní vedení. 

5. Při provádění stavby bude dodrženo stanovisko společnosti Povodí Labe, státní podnik,                     
č.j. PLa/2019/002709 ze dne 20.02.2019: 

- Zahájení a ukončení prací bude s předstihem oznámeno společnosti Povodí Labe, státní 
podnik, provozní středisko Jičín (pan Rychna). 

- Souběh vodovodu s vodním tokem bližší než 6 m bude v celé délce zabezpečen chráničkou. 

- Během stavebních prací nesmí dojít k napadání žádného materiálu do koryta vodního toku 
Seletický potok (křížení v ř.km 5,12 na souřadnicích Y: 691684, X: 1024975) a bezejmenný 
vodní tok (křížení v ř.km 0,96 na souřadnicích Y: 69403, X: 1024333). 
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6. Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.,       
zn. 0278/2019 ze dne 13.02.2019: 

- Termín realizace bude v předstihu oznámen společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, 
a.s., středisku Městec Králové. Zástupce střediska bude zván na kontrolní dny. 

- Veškeré hydranty budou provedeny v mechanickém provedení. Armatury vodovodních řadů 
budou provedeny z výrobků firmy Hawle, vlastní řad z PE 100, SDR 17, PN 10. K potrubí 
požaduje uložit signalizační vodič (CY 6 mm2), vyvedený k ovládacím vřetenům armatur. 
Povrchové znaky vodovodní a kanalizační sítě budou umístěny do nivelity upravovaných 
povrchů. 

- V místě napojení na vodovodní síť bude zřízena armaturní šachta s centrálním vodoměrem 
pro obec Seletice. Nátok do vodojemu bude řešen plovákovým ventilem s předřazeným 
šoupětem. Poruchové a provozní události budou dálkově přenášeny na centrální dispečink. 

- Bude dodrženo ochranné pásmo dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech         
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů a podmínek ČSN 73 6005 
(Prostorové uspořádání sítí technického vybavení). 

- Zaměření skutečného provedení díla bude provedeno dle směrnice 3/2002 společnosti 
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. 

7. Při provádění stavby bude dodrženo závazné stanovisko Městského úřadu Nymburk, odboru 
školství, kultury a památkové péče č.j. MUNYM-ŠKaPP/060/9877/2019/Van ze dne 30.01.2019: 

- Zahájení stavebních prací je nutné nahlásit v předstihu nejméně 14 dnů Archeologickému 
ústavu AV ČR, Praha 

8. Při provádění stavby bude dodrženo závazné stanovisko Městského úřadu Nymburk, odboru 
životního prostředí č.j. MUNYM-100/24125/2019/Šan ze dne 12.06.2017: 

- Během stavby nesmí dojít k poškození stávající vzrostlé zeleně, tzn. k oděrům kůry, polámání 
větví, poškození kořenů a zatížení kořenového systému dřevin ukládáním výkopové zeminy 
v jeho okolí. Z tohoto důvodu je nutné dřeviny chránit před případným poškozením 
oplocením či obedněním do výšky alespoň 2 m. Případné oděry kůry či kořenů je nutné 
zahladit a ošetřit vhodným fungicidním přípravkem pro zamezení vzniku houbové infekce. 
Dále požadujeme dodržet normu ČSN 83 9061 – Sadovnictví a krajinářství – Ochrana stromů, 
porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 

- S odpady vzniklými ze stavby bude nakládáno dle projektové dokumentace (část B.8.h), 
odpady budou v místě stavby tříděny a přednostně předány oprávněné osobě k dalšímu 
využití, teprve až prokazatelně nevyužitelný odpad lze uložit na povolenou skládku, odpady 
budou shromažďovány odděleně dle druhu a zajištěny před nežádoucím únikem, zcizením       
a znehodnocením, zemina bude využita ke zpětným terénním úpravám v místě stavby, 
nebezpečný odpad (obaly od montážní pěny, lepidel, barev atd.) bude vytříděn a předán 
oprávněné osobě, doklady o předání odpadů oprávněné osobě budou předloženy 
Městskému úřadu Nymburk, odboru životního prostředí, současně se žádostí o závazné 
stanovisko pro vydání kolaudačního souhlasu nebo k souhlasu s užíváním stavby. 

9. Při provádění stavby bude dodrženo závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského 
kraje se sídlem v Praze,  sp. zn. KHSSC 02912/209 ze dne 31.01.2019: 

- Před vydáním kolaudačního souhlasu je nutné předložit doklad o tom, že voda z nově 
provedených rozvodů vyhovuje požadavkům § 4 odst. 7 písm. a) vyhlášky MZ č. 252/2004 
Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah 
kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 5, rozsah “krácený“). 
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- Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží, že při realizaci stavby 
byly pro přímý styk s pitnou a teplou vodou použity pouze výrobky, které byly před 
uvedením na trh ověřeny, že při jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody dle 
§ 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících 
zákonů., ve znění pozdějších předpisů. 

 

10. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

11. Stavba bude zhotovena osobou oprávněnou k provádění těchto staveb. 

12. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabyde právní moci. 

13. Po dokončení stavby bude vodoprávní úřad požádán o vydání kolaudačního souhlasu. 

 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Seletice, Seletice č.p. 139, 289 34  Rožďalovice 
Obec Mcely, Mcely č.p. 51, 289 36  Mcely 
Městys Křinec, Náměstí č.p. 25, 289 33  Křinec 
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8 
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská č.p. 81/11, 
150 00  Praha 5-Smíchov 
Pavel Peška, Zahrádkova č.p. 420, 289 37  Loučeň 
Vladimíra Pešková, Zahrádkova č.p. 420, 289 37  Loučeň 
Jana Šmídová, Mcely č.p. 9, 289 36  Mcely 

 

Odůvodnění: 

Dne 27.02.2019 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem 
bylo zahájeno vodoprávní řízení. 

Žádost byla následně doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 10 vyhlášky č. 183/2018 
Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných 
vodoprávnímu úřadu.  

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům pod 
č.j. MUNYM-100/23851/2019/Kra ze dne 18.03.2019. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 
stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře 
známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od 
doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své 
námitky, popřípadě důkazy.  

Projektovou dokumentaci stavby „Vodovodní přivaděč obce Seletice“ vypracoval Ing. Michal Douša, 
ČKAIT-00111636, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
(09/2018).  

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky: 

- Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí – závazné stanovisko č.j. 100/224125/2017/Šan 
ze dne 12.06.2017 
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- Městský úřad Nymburk, odbor správy městského majetku, rozhodnutí č. 90 
č.j. MUNYM-050/16774/2017/Jeř ze dne 25.04.2017 

- Městský úřad Nymburk, odbor školství, kultury a památkové péče, vyjádření 
č.j. MUNYM-ŠKaPP/060/9877/2019/Van  ze dne 30.01.2019 

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze sp. zn. KHSSC 02912/2019 ze dne 
31.01.2019 

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje ev. č. NY-287-2/2019/PD ze dne 07.05.2019 

- Povodí Labe, státní podnik – stanovisko č.j. PLa/2019/002709 ze dne 20.02.2019 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j. 523319/19 ze dne 25.01.2019 

- Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., zn. 0278/2019 ze dne 13.02.2019 

- GridServices, s.r.o. zn. 5001864318 ze dne 01.02.2019 

- Lesy České republiky, státní podnik, Lesní správa Nymburk, č.j. LCR174/000151/2019 ze dne 
28.01.2019 

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, značka 
459/19/KSÚS/KHT/RYG ze dne 22.01.2019 

- Ministerstvo obrany ČR, SEM Praha - souhlas se stavbou č.j. ÚP-497/13-156-2017 ze dne 
23.02.2017 

- ČEZ Distribuce, a.s.  zn.  1102573685 ze dne 22.01.2019 

- Stavební úřad Rožďalovice, územní rozhodnutí č.j. 451/2018 ze dne 24.05.2018 

- Stavební úřad Rožďalovice, souhlas č.j. 375/2019 ze dne 17.06.2019 

- Souhlas vlastníků pozemků dle § 184a stavebního zákona (Jana Šmídová,  Pavel Peška, Vladimíra 
Pešková, obec Seletice, obec Mcely, městys Křinec, Lesy České republiky, s.p., Povodí Labe, státní 
podnik, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace) 

 

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Rožďalovice územní rozhodnutí č.j. č.j. 451/2018 ze dne 
24.05.2018 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona č.j.  375/2019 ze dne 17.06.2019. 

 

Posouzení vodoprávního úřadu: 

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány 
a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními 
předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně 
významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení. 

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů 
ve výroku uvedených. 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 92, 89, 97/1, 84, 94/1, 82/1, 124, 91, 83, 90, 94/2, 93, 191, 273, 282, parc. č. 1091, 1090, 
1089, 1087, 219/1, 754/1, 748/2, 746, 183/1, 742, 218/2, 171, 169, 744, 165, 166, 172/1, 170, 
218/1, 750/1, 164/1, 217, 164/2, 1067, 1075, 1110, 1074, 1071/3, 1071/1, 436/1, 106, 155, 1076, 
1080, 1079, 1078, 1077, 1038, 1036, 1035, 1034, 1033, 1008, 1007, 1006, 987, 964, 960, 959, 958, 
957, 150, 1086, 1085, 1084, 1083, 1082, 1081, 1057, 1056, 1043, 1042, 1041, 1063, 1064, 1062, 
1061, 1060, 1059, 1133, 1127, 1126 v katastrálním území Seletice,  
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st. p. 1/2, 78, parc. č. 1005, 1006, 1002, 1003, 996, 998, 999, 1000, 1001, 993, 992, 1015, 1008, 
1028, 1018, 1016, 1017, 1010, 1021, 1022, 1029, 1023, 1019, 1013, 1014, 1024, 1009, 1012, 982, 
987, 988, 995, 1011, 989, 983, 990, 991, 971, 977, 980, 978, 979, 129/2, 647/2, 923, 924, 854, 925, 
926, 928, 929, 944, 942, 941, 843, 968, 847, 853, 844, 938, 967, 842, 836, 939, 846, 839, 969, 845, 
940, 931/8, 931/7, 931/5, 927/3 v katastrálním území Sovenice,  

parc. č. 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1099, 1107, 1108, 198/1, 191/2, 1039/2, 192/1, 192/2, 
198/3, 198/7, 198/11, 198/12, 208/18, 208/23, 208/24, 208/25, 208/26, 1109, 1101, 208/3, 
208/19, 208/22, 1115, 1034/1, 208/20 v katastrálním území Mcely 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Seletice č.p. 35, č.p. 39, č.p. 43, č.p. 42, č.p. 86, č.p. 34, č.p. 92, č.p. 41, č.p. 78, č.p. 40 a č.p. 160, 
Sovenice č.p. 51 a č.p. 71 

 

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 ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 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. 

Vodoprávní 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. 
 
 
 
 
 
 

Ing. Martina Kraumanová 

referentka odboru životního prostředí 
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Poplatek: 

Vydání stavebního povolení je od poplatku osvobozeno (položka 18, zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích). 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
Obdrží: 

 

účastníci dle § 27 odst. 1 a) správního řádu (dodejky): 
Ing. Michal Douša, IDDS: puqgumn (zastupuje stavebníka) 
 
účastníci dle § 27 odst. 1 b) správního řádu (dodejky): 
Obec Seletice, IDDS: 73mapvt 
Obec Mcely, IDDS: 863bjv8 
Městys Křinec, IDDS: grbbdds 
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
Pavel Peška, Zahrádkova č.p. 420, 289 37  Loučeň 
Vladimíra Pešková, Zahrádkova č.p. 420, 289 37  Loučeň 
Jana Šmídová, Mcely č.p. 9, 289 36  Mcely 
 
účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu (dodejky) 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
Ministerstvo zemědělství, IDDS: yphaax8 
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33 
  
ostatním účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou podle § 25 a § 144 
správního řádu a § 109 písm. e) a f) stavebního zákona: 

st. p. 92, 89, 97/1, 84, 94/1, 82/1, 124, 91, 83, 90, 94/2, 93, 191, 273, 282, parc. č. 1091, 1090, 
1089, 1087, 219/1, 754/1, 748/2, 746, 183/1, 742, 218/2, 171, 169, 744, 165, 166, 172/1, 170, 
218/1, 750/1, 164/1, 217, 164/2, 1067, 1075, 1110, 1074, 1071/3, 1071/1, 436/1, 106, 155, 1076, 
1080, 1079, 1078, 1077, 1038, 1036, 1035, 1034, 1033, 1008, 1007, 1006, 987, 964, 960, 959, 958, 
957, 150, 1086, 1085, 1084, 1083, 1082, 1081, 1057, 1056, 1043, 1042, 1041, 1063, 1064, 1062, 
1061, 1060, 1059, 1133, 1127, 1126 v katastrálním území Seletice, st. p. 1/2, 78, parc. č. 1005, 
1006, 1002, 1003, 996, 998, 999, 1000, 1001, 993, 992, 1015, 1008, 1028, 1018, 1016, 1017, 1010, 
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1021, 1022, 1029, 1023, 1019, 1013, 1014, 1024, 1009, 1012, 982, 987, 988, 995, 1011, 989, 983, 
990, 991, 971, 977, 980, 978, 979, 129/2, 647/2, 923, 924, 854, 925, 926, 928, 929, 944, 942, 941, 
843, 968, 847, 853, 844, 938, 967, 842, 836, 939, 846, 839, 969, 845, 940, 931/8, 931/7, 931/5, 
927/3 v katastrálním území Sovenice, parc. č. 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1099, 1107, 1108, 
198/1, 191/2, 1039/2, 192/1, 192/2, 198/3, 198/7, 198/11, 198/12, 208/18, 208/23, 208/24, 
208/25, 208/26, 1109, 1101, 208/3, 208/19, 208/22, 1115, 1034/1, 208/20 v katastrálním území 
Mcely 

Seletice č.p. 35, č.p. 39, č.p. 43, č.p. 42, č.p. 86, č.p. 34, č.p. 92, č.p. 41, č.p. 78, č.p. 40 a č.p. 160,  
Sovenice č.p. 51 a č.p. 71 

Město Nymburk, s žádostí o vyvěšení na úřední desku 
 
 
 
DOSS 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Nymburk, IDDS: 
hhcai8e 
Městský úřad Nymburk, odbor školství, kultury a pam. péče, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02  
Nymburk  
Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02  Nymburk  
Městský úřad Nymburk, odbor výstavby, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02  Nymburk 2Hasičský 
záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, IDDS: dz4aa73 
Městský úřad Rožďalovice, stavební úřad, IDDS: xq9b2wp 
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