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ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a OŽÚ, jako speciální stavební úřad, příslušný podle § 40
odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o pozemních komunikacích“), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst.4 písm. a)
zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavební řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve stavebním
řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 3.2. 2021
podal:
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,
Pobočka Kolín, IČ 01312774, Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 02
(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

stavební povolení
na stavbu

„Realizace polní cesty HPC6 a odvodňovacího příkopu PK1 v katastrálním
území Břežany II“
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č.: 1567, 1568, 1569, 480/4, 1225 v katastrálním území Břežany II..
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Stavba obsahuje :
Objekt SO 101 : komunikace: Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty (účelové komunikace).
Kategorie cesty : P 6,0/30 od 0,000 do km 0,692, P 5,5/30 od km 0,692 do 2,466. Hlavní polní cesta
HPC6) historicky Mlýnská cesta) začíná napojením na místní komunikaci v obci Břežany II. (
komunikace na p.p.č. 1034/7) v jejím prodloužení. Délka cesty je 2466m. Povrch cesty- km 0,000-0,030
asfaltový povrch, od km 0,30-0,962 z betonových panelů, od km 0,692 do 2,466 z asfaltového betonu.
V místech křížení s produktovodem ČEPRO bude proveden rozebíratelný panelový povrch. Součástí
trasy jsou 4 sjezdy a výhybny.
Objekt SO 102 odvodňovací zařízení:
Příkop bude zpevněn dlažbou do beton.lože v dl. 2,00 před zaústěním do propustku, ev. 2,00 za
vyústěním propustku popět do příkopu.
PR1: P-příkop km 0,023-0,50,cca v km 0,023 záchytný objekt (horská vpust) a odtud k zač. staničení
mělká betonová žlabovka do napojení ke stávajícímu silničnímu příkopu
PR2: L-příkop km 0,180-0,600, sveden do šikmého propustku P10 a dále příkopu PK1 na parc.č.1225
Přetečná km 0,600 - 1,890, příčným sklonem do terénu
PR3: L-příkop km 1,890-2,080,příkop ústí do stávajícího průlehu
PR4: L-příkop km 2,370-2,436, příkop zaústěn do propustku P11 a dále v pokračování do cestního
příkopu podél cesty Tuklaty-Tlustovousy, který je zároveň hlavním meliorační m zařízením - vodní linie
HMZ 101795 85. Počet propustků 3ks (P10, P9,P11)
Součástí je stavba odvodňovacího příkopu k odvedení srážkových vod z cestního příkopu cesty HPC6 do
recipientu – Týnického potoka
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1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny
nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. Projektovou dokumentaci
stavby „ Realizace polní cesty HPC6 a odvodňovacího příkopu PK1 v katastrálním území Břežany II“
vypracoval
2) Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního
podnikatele.
3) Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
- při předání staveniště
- po provedení terénních přípravných prací, zemních prací- HTÚ
- při kontrole dotčených inženýrských sítí po jejich odhalení za přítomnosti jejich správců
- po osazení odvodňovacích zařízení
- po provedení zkoušek únosnosti a hutnitelnosti zemní pláně před zásypem zemní pláně
- po zhotovení podkladních konstrukcí
- před kladením povrchových vrstev
- po kladení povrchových vrstev
- po provedení sadových úprav a ozelenění
- před převzetím stavby
4) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.
5) Při provádění stavby budou zajištěna opatření, která vyloučí znečišťování okolní silniční sítě
staveništní dopravou a tím i ohrožování bezpečnosti silničního provozu. V případě jakéhokoli
znečištění silnic, zejména při nepříznivých (deštivých) klimatických podmínkách, bude neprodleně
zajištěna očista komunikací.
6) Stavbu bude provádět fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo
montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
7) Speciálnímu stavebnímu úřadu bude oznámen název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu
provádět.
8) Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými
osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
9) Před zahájením stavebních prací budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě. Při provádění stavebních
prací v blízkosti inženýrských sítí zajistí stavebník splnění podmínek, stanovených dotčenými správci
těchto sítí k zajištění jejich bezpečného a plynulého provozu. Vyskytnou-li se při provádění stavby
v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru
příslušných správců.
10) Pokud stavební práce budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení, musí
stavebník před zahájením prací požádat o souhlas příslušného provozovatele.
11) Při pracích bude dodržena ČSN pro souběh a křížení sítí.
12) Na stavbě bude veden stavební deník, do něhož budou prováděny zápisy o stavbě.
13) Veškerý stavební materiál bude po celou dobu stavby skladován na vlastním pozemku stavebníka.
14) Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
15) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky MERO a.s. ze dne 8.9.2020 pod č.j.: 2020/000919
Sdělujeme Vám, že v uvedené oblasti se nachází naše zařízeni:
Ropovod DN 500, DOK (dálkový optický kabel)
Zájmová oblast výše uvedené akce zasahuje ochranné pásmo ropovodu MERO ČR, a.s., které je
vymezeno svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 300 m po obou stranách od osy
potrubí. Pro všechny stavby a vyjmenované činnosti (uvedené v § 3, odst. (7) zákona č. 189/1999 Sb.) v
ochranném pásmu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu a jejich provozního příslušenství platí
omezení daná zákonem č. 189/1999 Sb., ČSN 65 0204 (Dálkovody hořlavých kapalin) a ČSN EN 14161,
Zákon č. 161/2013 Sb. potvrzuje ochranná pásma vzniklá podle nař. vl. č. 29/1959 Sb. včetně oprávnění,
která k nim vznikla.
Každá stavba v ochranném pásmu ropovodu musí být navržena tak, aby při jejím umístění, výstavbě i
provozu byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz ropovodu, ochrana života, zdraví a majetku osob a aby
byly zamezeny či zmírněny účinky případné havárie plánované stavby na ropovod a obráceně.
K předložené projektové dokumentaci stavby "Polní cesta HC6" V katastrálním území Břežany ll,
Vypracované spol. GEOVAP, spol. s.r.o., Pardubice,
zák. č. 2019/139, nemáme připomínky.
Stavba polní cesty HC6 zasahuje do ochranného pásma ropovodu. V oblasti napojení na stávající polní
cestu HPC20 bude stavba probíhat ve vzdálenosti cca 35 m od linie ropovodu.
Za dodržení níže uvedených podmínek se stavbou "Polní cesta HC6 " v k.ú. Břežany II, souhlasíme.

-3Koordinátorem všech akcí v ochranném pásmu ropovodu je vedoucí odd. provozu linií p.
Před zahájením stavby musí být MERO ČR, a.s. požádáno o povolení pro vstup do ochranného pásma
ropovodu a jeho tech. zařízení, které vydá náš zaměstnanec
na základě potvrzeného zápisu o Proškolení pracovníků provádějící firmy z Technických
podmínek dostupných na www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni.
Před realizací akce si stavebník objedná vytýčení našich zařízení u pověřeného geodeta MERO ČR, a.s. Geodézie _Topos a.s., Pulická 357, 518 01 Dobruška - tel.
Pojíždění po trase ropovodu je zakázáno.
Přejezd je možný pouze v místě křížení za podmínky, že bude ropovod ochráněn např. panely, které
budou umístěny v místě křížení s přesahem 3 m na obě strany. Po ukončeni všech prací a před podáním
žádosti o zahájení kolaudace nebo před zahájením faktického užívání stavby v ochranném pásmu
ropovodu a jeho přidružených zařízení, je stavebník povinen předat zákres skutečného provedeni stavby s
geometrickým zaměřením v elektronické podobě ve formátu DGN spolu s technickou zprávou ověřenou
ÚOZI a seznamem souřadnic ve formátu TXT MERO ČR, a.s. Současně Vám oznamujeme, že telekomunikační síť nyní vlastní Vodafone Czech Republic a.s., náměstí
Junkových 2, Praha 5 tel:
Proto Vám doporučujeme obrátit se i na tohoto provozovatele
podzemních sítí, který má dle našich znalostí svá zařízení i mimo trasy našich dálkovodů.
16) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky CETIN a.s. ze dne 5.10.2020 pod č.j. 751752/20
(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN
a.s.;
(II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto
Vyjádření souhlasí, aby
Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu
a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
(III) Stavebník a/nebo žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve
Všeobecných podmínkách ochrany SEK
Souhlas s projektovou dokumentací je podmíněn dodržením prostorových norem, které jsou obsahem
ČSN 736005.:a
(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník,
společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na
nezbytné k úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností
CETIN a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK.
Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod
Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.
Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území
či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a /nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv
povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze
skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.
17) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky ČEPRO, a.s. ze dne 9.10.2020, pod č.j.: 147/FR/2020
Uvedená stavba kříží a nachází se ochranném pásmu produktovodu provozovatele ČEPRO, a.s. které je
v šíři 300m na každou stranu od osy potrubí.
V ochranném pásmu produktovodu je každý povinen dodržovat podmínky stanovené zákonem
č.189/1999 Sb. (zej. § 3 odst.4 až 11) a další podmínky s přihlédnutím k ustanovením technických
norem podle kterých je produktovod provozován, zejména ČSN 650204 a ČSN EN 14161. V
zabezpečovacím pásmu produktovodu nesmí být prováděny žádné práce nebo činnosti, jenž by mohly
vést k poškození produktovodu (jde zejména o provádění zemních prací, hloubení rýh, studní a vrtů.)
Při křížení místní nebo účelové komunikace musí, být hloubka uložení dálkovodu do země taková, aby
dálkovod byl kryt, vrstvou o tloušťce nejméně 1,5m a místo křížení musí být v celé šířce vedlejší
komunikace zpevněno tak. Aby dálkovod nemohl být provozem na této komunikaci poškozen. Před
zahájením stavby, musíme být požádáni o vytyčení našich zařízeni. Při vytýčení bude předán protokol
Zápisu o projednání a stanovení dalších podmínek.
18) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky ČEPS a.s. ze dne 3.11.2020, č.j.: 1046b//20/KOC/Ro/2
1) Stavební úpravy, činnosti, samotné křížení s vedením musí respektovat podmínky vyplývající z
energetického zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích a dalších souvisejících obecných závazných právních předpisů.
Dále musí být činnosti prováděny v souladu s příslušnými ustanoveními všech platných technických
norem ČSN a ČSN EN.

-42) V případě jakékoliv změny činností v OP oproti předloženým výše uvedeným podkladům, musí být
tyto změny nejprve projednány a výslovně odsouhlaseny ze strany ČEPS a.s., jinak tento souhlas
s činností v OP pozbývá platnosti.
3) Pro realizaci činnosti je nutné zvolit takové technologické postupy a řešení, aby vedení nebylo nutné
vypínat. Pokud by i přesto bylo nutné vypínání vedení, je nezbytné požádat ČEPS a.s. o vypnutí
nejpozději do 30. 6. roku předcházejícího roku, ve kterém je vypnutí požadováno.
4) Opatření pro omezení důsledků nebezpečných vlivů, které vznikají v souvislosti s provozem vedení
přenosové soustavy je povinna realizovat osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s
činností v OP. Jedná se zejména o elektrické pole, elektromagnetickou indukci, akustický hluk, pád
námrazy z vodičů atd. Dále s ohledem na pravidelné letecké kontroly stavu vedení vrtulníky je nutné,
aby objekty v OP byly zabezpečeny proti škodám, které může způsobit vírový prstenec nízko letícího
vrtulníku. S touto situací je třeba počítat také při všech činnostech, zemědělském využití a chovu
domácích zvířat v OP.
5) Činnosti v OP nesmí snížit přístup ČEPS, a.s., k přenosové soustavě.
6) V prostoru OP nebudou v případě realizace stavby parkovány stroje a nebude zde skladován (umístěn)
žádný materiál.
PODZEMNÍ STAVBA (kabel apod.)
7) Ke všem stávajícím stožárům vedení musí být pro umožnění kontroly, údržby a oprav zachován
přístup a příjezd alespoň z jedné strany a dále manipulační prostor. Manipulační prostor musí být v tomto
případě o rozsahu celkové šíře OP.Manipulační prostor a přístup (příjezd) musí být nepřetržitě k dispozici
a dimenzovány na těžkou pozemní techniku (jeřáby, plošiny, nákladní vozidla atd.).
8) Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemnící soustava.
PLOT
9) Oplocení pozemku nebo svodidla lze do OP umístit za předpokladu, že bude provedeno z nevodivých
materiálů, které se z hlediska nebezpečného dotyku považují za izolované. Bude-li oplocení pozemku z
vodivého materiálu (drátěná výplň, kovové sloupky atd.) musí být dodržena ustanovení ČSN 33 3300 a
ČSN EN 50341-3-19 vodivé ploty, svodidla pod vedením nebo v blízkosti vedení vvn/zvn musí být
uzemněny s odporem uzemnění max. 500 ohmů). O uzemnění plotu v OP je nutné předat ČEPS a.s.
výchozí revizní zprávu. Maximální výška oplocení musí být navržena tak, aby byly splněny všechny
normy a předpisy, které omezují umístění objektů do OP vvn/ zvn. Za technický stav plotu, jeho
provedení a udržování zodpovídá osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v
OP.
10)Před zahájením prací v OP musí být osoby provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností
v OP prokazatelně seznámeni s příslušnými ustanoveními energetického zákona, obecně závaznými
právními předpisy o bezpečnosti práce a technickými normami. Zaháleni prací v OP, předpokládané
ukončení prací v OP a kontaktní osoba (vedoucí stavby) včetně tel. spojení musí být nejméně 15 dnů
před jejich zahájením písemně oznámeny ČEPS a.s, na adresu Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, Praha
10, nebo emailem n
Ukončení prací bude do 5 dnů od ukončení prací písemně
oznámeno rovněž na uvedenou adresu.
11) V případě nepříznivého počasí( bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na elektrickém
vedení musí být činnost v OP přerušena a OP opuštěno.
12) Po dokončení prací v OP vyhotoví osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu činností
v OP písemnou zprávu a předá ji ČEPS a.s. na adresu Elektrárenská 774/2, 101 52, Praha 10 nebo na výše
uvedenou e-mailovou adresu. Zpráva musí obsahovat rozsah provedených prací a úprav dotčeného území
v OP (technická zpráva, přehledná situace místění výše uvedené stavby v poměru k trase osy vedeni a
hranic ochranného pásma dle skutečného provedení, zákres v souřadnicích JTSK, příp. podélný profil,
situace příjezdových cest).,
13) Osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP, odpovídá za jakékoliv
škody na přenosové soustavě vzniklé v souvislosti s prováděnou činností.
V OP je v souladu s § 46 odst. 8 až 10 energetického zákona zejména zakázáno :
- zřizovat bez souhlasu ČEPS a.s. vedení vvn/zvn stavby a umísťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení včetně provádění zemních prací,
- vršit materiály a zeminu tak, že by se osoby mohly přiblížit tělem, nářadím nebo strojem blíže,_než je
bezpečná vzdálenost podle ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, 2. znění;
- pojíždět pod el. vedením vozidly nebo stroji jejichž výška, náklad nebo manipulační plocha by se
mohla přiblížit k vodičům blíže než stanoví ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6 , 2. znění;
- používat mechanismů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění lan při jejich
přetržení;
- používat zařízení pro rozstřikování vody, u kterých je možnost nebezpečného přiblížení vodního
paprsku k fázovým vodičům vedení;
- uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky, používat trhaviny;

-5- sklápění automobilů nebo používání mechanismů i s pracovní polohou vyšší než 4 m:
- nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Dřeviny a zeleň v prostoru OP budou navrženy, vysázeny a
udržovány v souladu s § 46 energetického zákona. Proto doporučujeme v tomto prostoru v případě
zájmu osadit dřeviny, které svým vzrůstem třímetrovou výšku v průběhu svého života nedosáhnou.
Kromě těchto vyjmenovaných podmínek je nutno dodržovat při činnostech v OP požadavky dalších
obecně závazných právních předpisů a technických norem, vztahujících se k prováděné činnosti.
Porušení podmínek uvedených v tomto souhlasu s činností v OP může mít za následek zrušení souhlasu,
povinnost uvedení veškerých změn v OP do původního stavu na náklady osoby provádějící činnost, která
je předmětem souhlasu s činností v OP.
ČEPS, a.s., jako vlastník a provozovatel přenosové soustavy, je oprávněn kontrolovat dodržování v tomto
souhlasu stanovených podmínek.
19) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky Povodí Labe, st. podnik ze dne 17.9.2020, pod č.j.:
PLA/2020/039919
a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí
Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze
předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu
dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu kvantitativního stavu útvarů podzemních vod,
a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.
Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými
dokumenty.
b) Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku Týnický potok (IDVT
10185581) souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:
- Kamenná rovnanina nesmí zasahovat do průtočného profilu toku.
- Nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu toku.
- Opevnění výustního objektu bude součástí stavby příkopu v majetku vlastníka stavby.
- Zahájení a ukončení prací požadujeme oznámit na Povodí Labe, státní podnik – PS Lysá nad
Labem
- Při výstavbě nesmí dojít k ohrožení kvality podzemní a povrchové vody
- Veškerý stavební materiál požadujeme skladovat tak, aby v případě zvýšených průtoků nemohlo
dojít k jeho odplavení.
- Před zahájením správního řízení požadujeme provést majetkoprávní vypořádání.
Upozorňujeme na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené
průchodem povodňových průtoků.
c) Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu
(pozemek parc. č. 480/4, k.ú. Břežany II), k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní
podnik, a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru
podle vodního nebo stavebního zákona. Podmínkou pro udělení souhlasu vlastníka pozemku (nebo
stavby) se stavebním záměrem, v souladu s ustanovením §184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, je majetkoprávní vypořádání záměrem
(stavbou, činností) dotčeného majetku státu.
Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto
stanoviska) obraťte na Povodí Labe, státní podnik - Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice
přičemž Vaše žádost musí být doplněna o
následující doklady:
- kontaktní údaje žadatele,
- identifikační údaje smluvní strany, případně zplnomocnění pro zastupující osobu,
- katastrální situační výkres z projektové dokumentace se zákresem trvalého a dočasného záboru
pozemku, včetně vyčíslení těchto záborů
- geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku (min. 2x originál), včetně
vyčíslení plochy věcného břemene.
Podmínky udělení souhlasu vlastníka pozemků se stavebními záměry cizích stavebníků realizovaných
na určeném majetku (pozemcích nebo stavbách) Povodí Labe, státní podnik (dle §184a stavebního
zákona) v návaznosti na nezbytné majetkoprávní vypořádání jsou popsány na stránkách www.pla.cz
často kladené dotazy -informace pro žadatele.
20) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření NET4GAS s.r.o. ze dne 11.9.2020 pod č.j.:
8540/20/OVP/Z
Dotčené sítě;
Plynárenská zařízeni;
VTL plynovod nad 40 barů DN 1000
2x VTL plynovod nad 40 barů DN 900
Podmínky;

-61. Toto vyjádření je podkladem pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.
2. Na základě předložené dokumentace a žádosti ze dne 9.9.2020 Vám sdělujeme, že s realizací akce
"Polní cesta HC6 v k.ú. Břežany II" souhlasíme za dodržení následujících závazných podmínek;
3. Místa případných přejezdů plynovodů a sdělovacích kabelů těžkou technikou v době stavby musí být
zpevněna rozebíratelnými silničními panely s přesahem min. 3 m od půdorysu plynovodu a 1.5 m od
sdělovacího kabelu na obě strany a je třeba zřídit taková opatření, aby jiný přejezd nebyl možný. Jízdy
v podélném směru plynovodu a kabelu nejsou dovoleny.
4. Protože práce budou zasahovat do bezpečnostního pásma NET4GAS, požádejte min. 7 dní před
zahájením prací o stanovení podmínek pro práce v bezpečnostním pásmu (víz. odkaz níže).
5. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě
NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS. s.r.o. si můžete vyžádat na
e-mailové adrese
6. Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody
Stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na 200 m kolmé vzdálenosti od půdorysu
plynovodu na obě strany.
7. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou
plánovanou akci jednotlivě.
8. V případě nedodržení podmínek našeho vyjádření se Vaší činností dopouštíte přestupku /správního
deliktu/ dle energetického zákona.
9. V zájmovém území, které je přílohou tohoto stanoviska, se nacházejí plynárenská zařízení
provozovaná společností NET4GAS. s.r.o.
Upozorňujeme, že na daném území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců a
zařízení nefunkční/neprovozovaná.
21) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření ČEPRO a.s. ze dne 9.10.2020 pod č.j.: 147/FR/2020
Uvedená stavba kříží a nachází se ochranném pásmu produktovodu provozovatele ČEPRO, a.s. které je
v šíři 300m na každou stranu od osy potrubí.
V ochranném pásmu produktovodu je každý povinen dodržovat podmínky stanovené zákonem č.
189/1999 Sb., (zej. § 3 odst. 4 až 11) a další podmínky s přihlédnutím k ustanovením technických norem,
podle kterých je produktovod provozován, zejména ČSN 650204 a ČSN EN 14161.
V zabezpečovacím pásmu produktovodu nesmí být prováděny žádné práce nebo činnosti, jenž by mohly
vést k poškození produktovodu ( jde zejména o provádění zemních prací, hloubení rýh, studní a vrtů.)
Při křížení místní nebo účelové komunikace musí být hloubka uložení dálkovodu do zemně taková, aby
dálkovod byl kryt vrstvou o tloušťce nejméně 1,5m a místo křížení musí být v celé šířce vedlejší
komunikace zpevněno tak, aby dálkovod nemohl být provozem na této komunikací poškozen. Před
zahájením stavby, musíme být požádáni o vytyčení našich zařízení. Při vytýčení bude předán protokol
Zápisu o projednání a stanovení dalších podmínek.
22) Při provádění stavby bude dodrženo závazné stanovisko OŽPaZ MěÚ Český Brod ze dne 16.9.2020
pod č.j.: MUCB 46487/2020
Před vydáním kolaudačního souhlasu (v případě, že souhlas nebude vydáván, nejpozději do 30ti dnů od
ukončení akce) předložit MěÚ Český Brod, Odboru ŽPZ doklady o zneškodnění odpadů vzniklých
stavební činností., vydané oprávněnou osobou ve smyslu zákona o odpadech § 4, odst. 1, písm. y.
Pozn.: (vice info. www.cesbrod.cz/ Úřad/Odbory/Odbor životního prostředí a zemědělství/Dokumenty ke
stažení/Formuláře ke stažení - Odpady a ovzduší/Nakládání s odpady- požadavky na investora).
23) Při provádění stavby bude dodrženo závazné stanovisko OŽPaZ MěÚ Český Brod ze dne 23.10.2020
pod č.j.: MUCB 46138/2020
Z hlediska ochrany přírody (vyřizuje;
:
Souhlasíme s realizací odvodňovacího příkopu za podmínky realizace navržených přehrážek v korytě
příkopu, které zajistí zpomalení odtoku srážkových vod.
Z hlediska nakládání s odpady (vyřizuje:
Ve smyslu zákona č.185/01 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů /dále jen zákon o odpadech, nemáme námitek.
Závazné stanovisko v souladu s § 79 odst. 4 zákona o odpadech, bylo vydáno pod č.j.: MUCB
46489/2020 dne 16.09.2020. Odesláno IDDS.
Z hlediska ochrany ovzduší (vyřizuje:
Ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (zákon o ochraně ovzduší), nemáme námitek.
Pro realizaci akce platí následující podmínka:
Investor - dodavatel provede při realizaci akce, při postupech, které mohou vyvolat zvýšenou prašnost
taková technická opatření, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel vnášením znečišťujících látek do
ovzduší (např. údržbu přístupových komunikací, zkrápění, zajištění sypkých materiálů při přepravě,
eventuelně při jeho skladování, apod.).
Z hlediska vodního hospodářství (vyřizuje:

-7S ohledem na zásady hospodaření s dešťovou vodou vodoprávní úřad preferuje zasakování srážkových
vod na místě. Dle provedeného inženýrskogeologického průzkumu nejsou na dané lokalitě příznivé
podmínky pro vsakování a proto bude částečný vsak zajištěn alespoň vybudováním přehrážek
v odvodňovacím příkopu. Zbytek srážkových vod bude odveden do recipientu - Týnického potoka, kde se
stavba dotýká pozemku pare. č. 480/4 v k. ú. Břežany II (vodní plocha). Z hlediska zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů upozorňujeme
investora, že před vydáním stavebního povolení je nutné získat souhlas ke stavbám na pozemcích, na
kterých se nachází koryto vodního toku.
Souhlas vydává MěÚ Český Brod, odbor ŽPaZ podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona. Souhlas je
závazný pro orgány, které rozhodují v řízení o povolení stavby. K vyplněné žádosti o udělení souhlasu
(formulář lze získat na internetových stránkách města Český Brod www/cesbrod.cz formuláře online) je
nutné přiložit stanovisko správce vodního toku.
Při realizaci nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody a nesmí být negativně
ovlivněna funkce melioračního systému v souladu s § 56 odst. 4 písm. b) vodního zákona.
Z hlediska ochrany ZPF (vyřizuje:
Bez připomínek, nebudou dotčeny zájmy zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, ve znění pozdějších předpisů.
Z hlediska státní správy lesů (vyřizuje;
bez připomínek
24) Při provádění stavby bude dodrženo závazné stanovisko KŘP Policie ČR DI Kolín ze dne 10.9.2020,

pod č.j.: KRPS-224577-1/Čj-2020-010406-DOŽ

25) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření Energie AG Kolín a.s. ze dne 16.9.2020 pod
č.j.: 020070128202
• Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčeni sítí provozovaných Energie AG
Kolín a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede Energie AG Kolín a.s. - pro
vytyčení vodovodních řadů p.
(vytyčení je potřeba
objednat nejméně deset dní předem).
• Požadujeme zachování funkčnosti a přístupnosti všech hydrantu, šoupat, zemních souprav a šachet
námi provozovaných vodohospodářských sítí v průběhu výstavby a jejich výškovou úpravu pokud dojde
dojde v průběhu stavby ke změnám nivelety povrchů. Následně požadujeme přizvání ke kontrole této
podmínky i po dokončení akce.
• Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet
ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální odstup 0,6 m od vnějšího líce potrubí a řešit zvýšenou
ochranu navrženého vedení uložením do chráničky. Výkopové práce v ochranných pásmech
vodohospodářských sítí musí být prováděny ručně. V místech křížení navrženého vedení a vodovodních
přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korýtek
popřípadě chráničky.
• V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, je potřeba před uložením plánovaných sítí
předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi Energie AG Kolín a.s. a před
dokončením akce musí být vydán písemný souhlas se záhozem • V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované
řešení předložit k odsouhlasení.
• Křížení je nutno řešit kolmá.
• Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřípustné.
Pokud dojde při realizací k poškození vodohospodářských síti či přípojek, bude konečná oprava
provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska nebo pracovníka jím pověřeného a podle
jeho pokynů.
• V případě odkrytí nebo poškození vodohospodářských sítí okamžitě tuto skutečnost oznámit na tel.
800 778 833 a to i v případě, že zařízení je bez viditelného úniku média nebo nedošlo k přerušení
dodávek studené vody.
• V případě změny stavby je stavebník povinen tuto změnu projednat s vydavatelem vyjádření, nebo jím
pověřeným technikem před zahájením prací.
• Pokud V průběhu činností vykonávaných stavebníkem vzniknou na vodohospodářských sítí nebo třetím
osobám škody na zdraví a majetku, odpovídá za tyto škody stavebník.
• K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení Energie AG Kolín a.s. o splnění podmínek
tohoto vyjádření.
26) Při provádění stavby bude dodrženo závazné stanovisko OŽPaZ MěÚ Český Brod ze dne 23.10.2020
pod č.j.: MUCB 46115/2020
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27) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření Ústavu archeologické památkové péče střed. Čech ze
dne 1.4.2021 pod č.j.: 1520/2021.

Veškeré zemní zásahy ve výše uvedeném prostoru je nutné posuzovat jako zásahy v území s
archeologickými nálezy. Z hlediska archeologické památkové péče nemáme žádné námitky, které by
znemožnily provedení stavebních akcí a terénních úprav v zamýšleném rozsahu. Samozřejmou
podmínkou realizace stavby je respektování příslušných paragrafů památkového zákona.
Doporučujeme:
1. Sdělení předpokládaného termínu realizace stavby (lze e-mailem na adresu
2. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, zhruba tři týdny před jejich realizací
(prostřednictvím formuláře Oznámení o zahájení zemních prací na www.uappsc.cz).
3. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum
provedený odbornou organizací. (Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je
třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací.
Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do
terénu, narušeny archeologické struktury). Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen
investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvu s oprávněnou
archeologickou organizací.
4. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude ukončením akce z hlediska archeologické památkové
péče.
27) Po skončení stavby požádá investor o kolaudační souhlas. Žádost o vydání kolaudačního
souhlasu stavebník podá na formuláři dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.503/2006
Sb., příl.č.12 o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
Účastníci řízení :
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka
Kolín, Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 02
Obec Břežany II, Břežany 67, Český Brod, 282 01
Povodí Labe, st.podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové, 500 03
Odůvodnění:
Dne 3.2.2021 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu.
Rozhodnutí o návrhu komplexních pozemkových úprav k k.ú. Břežany II bylo vydáno Státním
pozemkovým úřadem,Krajským pozemkovým úřade pro středočeský kraj,Pobočka Kolín dne 8.6.2015
pod č.j.: SPU 266475/2015. Dne 12.3. 2021 oznámil silniční správní úřad zahájení stavebního řízení
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Silniční správní 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
15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá
stanoviska.
Silniční správní 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 a podmínky územního
rozhodnutí o umístění stavby. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily
povolení stavby.
Stanoviska sdělili:
ČEPRO, a.s. ze dne 9.10.2020, pod č.j.: 147/FR/2020 a ze dne 8.10.2020, pod č.j.: 10992/20
ČEPS,a.s. ze dne 2.10.2020, pod č.j.: 1045/20/KOC/Ha/9, ze dne 3.11.2020 pod č.j.: 1046b/20/KOC/Ro/3
ČR Hasičský záchranný sbor Střed.kraje územní odbor Kolín ze dne 8.10.2020, č.j. KO-921-2/2020/PD
CETIN a.s. ze dne 5.10.2020, pod č.j.: 751752/20 a ze dne 9.9.2020, pod č.j.:751747/20
MERO ČR, a.s. ze dne 8.9.2020, pod č.j.: 2020/000919/1 a ze dne 14.9.2020, pod č.j.:2020/000804/1 a ze
dne 12.3.2021, pod č.j.: 2020/000919/2
NET4GAS, s.r.o. ze dne 11.9.2020, pod č.j.: 8540/20/OVP/Z a ze dne 9.9.2020, pod č.j: 8539/20/OVP/N
Vodafone Czech Republic, a.s. ze dne 9.9.2020, pod č.j.:200909-0837208139 a ze dne 9.9.2020, pod č.j.:
200909-0824208133
ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 9.9.2020, pod č.j.: 0101376779 a ze dne 8.9. 2020, pod č.j.: 0101376787
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pod č.j.: MUCB 46487/2020 a ze dne 16.9.2020, pod č.j.: MUCB 46489/2020 a ze dne 23.10.2020, pod
č.j: MUCB 46138/2020 a ze dne 8.3.2021, pod č.j.: MUCB/12522/2021
Povodí Labe, st. podnik ze dne 17.9.2020, pod č.j.: Pla/2020/039919 a ze dne 2.3.2021, pod č.j.:
PLa/2021/010419
Státní pozemkový úřad ze dne 22.9.2020, pod č.j.: SPU 326084/2020 a ze dne 22.9.2020, pod č.j.: SPU
326087/2020
KŘP Střed. kraje DI Kolín ze dne 10.9.2020, pod č.j.: KRPS-224577-1/Čj-2020-010406-DOŽ
Ústav archeologické památkové péče středních Čech ze dne 18.9.2020, pod č.j.: 4365/2020 a ze dne
18.9.2020, pod č.j.: 4364/2020 a ze dne 1.4.2021 pod č.j.: 1520/2021
ČEZ ICT Services a.s. ze dne 8.9.2020, pod č.j: 0700263006, a ze dne 8.9.2020, pod č.j.: 0700263014
TELCO Pro Services a.s. ze dne 8.9.2020, pod č.j.: 0201122964, a ze dne 8.9.2020, pod č.j.: 0201122972
T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 9.9.2020, pod č.j.: E38229/20 a ze dne 9.9.2020, č.j.: E38232/20
ENERGIE AG Kolín a.s. ze dne 16.9.2020, pod č.j.: 0200701282020
GridServices s.r.o., ze dne 9.9.2020, pod č.j.: 5002219275 a ze dne 21.9.2020, pod č.j.: 5002219273
Obec Břežany II ze dne 6.10.2020, pod č.j.: 619/2020 a ze dne 9.9.2020, pod č.j.:551/2020 a ze dne
9.9.2020, pod č.j.:550/2020
Krajská správa a údržba silnic Střed.kraje,p.o. ze dne 19.3.2021, pod č.j.: 2067/21/KSÚS/KHT/KUK
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.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení – další dotčené osoby:
Vlastnící sousedních pozemků: poz. č. st. :32/1, 105 v katastrálním území Břežany II,
poz.p.č.: 1196, 1197, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1209, 1210, 1211, 1212,
1214, 1215, 1217, 1223, 1225, 1226, 1227, 1228, 1499, 1501, 1502, 1524, 1525, 1527, 1529, 1530, 1531,
1532, 1533, 1534, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1565, 1566,
459/1, 1034/6, 1034/7, 1034/8, 58/1, 58/2, 62/1, 472/2, 478/1, 478/4, 478/5, 478/6, 478/7, 478/9, 478/11,
480/3, 512/11, 512/12, 512/13, 512/14, 1004/1, 1004/2, 1004/3, 1023/3, 1224, 1312, 1333, 1334, 1355
v katastrálním území Břežany II
Poz. p.č.: 474, 493, 494 v katastrálním území Tlustovousy
Poz. p.č.: 961, 962 v katastrálním území Tuklaty
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 lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k odboru dopravy
Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 21, podáním učiněným u zdejšího odboru dopravy a
OŽÚ MěÚ Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01.
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.
Po dni nabytí právní moci stavebního povolení speciální stavební úřad zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy
nabylo právní moci.
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oprávněná úřední osoba
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: …………..

Sejmuto dne : …………………..

Razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
Poplatek:
Toto rozhodnutí je ve smyslu § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, osvobozeno od správního poplatku
Obdrží:
Účastníci (dodejky)
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka
Kolín, Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 02
Obec Břežany II, Břežany 67, Český Brod, 282 01
Povodí Labe, st.podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové 500 03
Účastníci řízení vlastníci sousedních pozemků dle § 109 písm. e) stavebního zákona identifikováni
označením pozemků a staveb evidovaných v KN
Poz. č. st. :32/1, 105 v katastrálním území Břežany II,
poz.p.č.: 1196, 1197, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1209, 1210, 1211, 1212,
1214, 1215, 1217, 1223, 1225, 1226, 1227, 1228, 1499, 1501, 1502, 1524, 1525, 1527, 1529, 1530, 1531,
1532, 1533, 1534, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1556, 1557, 1558, 1559,
1560, 1565, 1566, 459/1, 1034/6, 1034/7, 1034/8, 58/1, 58/2, 62/1, 472/2, 478/1, 478/4, 478/5, 478/6,
478/7, 478/9, 478/11, 480/3, 512/11, 512/12, 512/13, 512/14, 1004/1, 1004/2, 1004/3, 1023/3, 1224,
1312, 1333, 1334,1355 v katastrálním území Břežany II
poz. p.č.: 474, 493, 494 v katastrálním území Tlustovousy
poz. p.č.: 961, 962 v katastrálním území Tuklaty
RSJ Land I s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město, Praha 1, 110 00
AVINEA s.r.o., Koterovská 2482/156a, Východní Předměstí, Plzeň, 326 00
Krajská správa a údržba silnic p.o. , Zborovská 11, Praha 5, 150 21
Dotčené správní orgány:
Obec Tuklaty, Na Valech 19, Tuklaty, Úvaly, 250 82
MěÚ Český Brod, odbor ŽP a Z, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01
Policie ČR KŘP Stř. kraje DI Kolín, Václavská 11, Kolín III, 280 16, IDDS: 2dtai5u
MěÚ Český Brod, odbor stavební a územ.pl. – památková péče, nám. Husovo 70, Český Brod, 282 01
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Kolín, Polepská 634, Kolín 2, 280 02
Ostatní:
ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy, Teplická čp. 874/8, Děčín 4, 405 02
Grid Services, s.r.o. Plynárenská 499/1, Zábrodovice, Brno, 602 00
ČEPS, a.s. Elektrárenská 774/2, Praha 10, 101 52
MERO ČR a.s., Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou, 278 01
NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4, 140 21
Energie AG Kolín a.s.,Legerova 21, Kolín, 280 00
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšinami 3/488,Praha 10, 100 00
CETIN a.s., IDDS: qa7425t, Českomoravská 2510/19, Praha, 190 00
Povodí Labe, st.podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové, 500 03
Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, Praha 5, 155 00
T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, 148 00
GasNet, s.r.o. Plynárenská 499/1, Brno, 602 00
ČEPRO a.s., Dělnická 213/12, Praha 7, 170 00

