MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK
Odbor výstavby
Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Sp.zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Tel.:

110/49636/2011
110/75118/2011/Val
Valdmanová Jitka
325 501 454

Dne 15.12.2011

Obec Kostomlaty nad Labem
Hronětická č.p. 237
289 21 Kostomlaty nad Labem

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Nymburk, odbor výstavby, 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 dělení pozemků a umístění stavby nebo zařízení, kterou dne 8.8.2011 podala
Obec Kostomlaty nad Labem, IČ 00239283, Hronětická č.p. 237, 289 21 Kostomlaty nad
Labem, kterou zastupuje CON.TEC architektonický atelier, Ing.arch. Jiří Vít, IČ 14989191,
28.pluku č.p. 28, 100 00 Praha 10
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 82 a 92 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
r o z h o d n u t í o d ě l e n í n a s t a v b u:
Kostomlaty nad Labem- dělení pozemků a umístění komunikací a inženýrských sítí pro 26
rodinných domů

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 763/1, 836/2, 928, 930, 959, 979 v katastrálním území
Kostomlaty nad Labem
II. Stanoví podmínky pro dělení pozemků:
1. Dělení pozemků bude provedeno v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje
situační výkres současného stavu území v měřítku 1:1000 s vyznačením nových hranic pozemků
a přístupu z veřejně přístupné pozemní komunikace na každý nově vytvořený pozemek.
2. Z pozemku p.č. 836/2 v k.ú. Kostomlaty nad Labem budou odděleny pozemky označené
v situačním výkrese 1 - 26 pro stavbu rodinných domů a pozemek č. 51 pro umístění komunikace.
3. Dělení shora uvedených pozemků v terénu bude provedeno osobou oprávněnou k provedení
zeměměřičských prací podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších
předpisů a vyhlášky vydané k jeho provedení č. 31/1995 Sb.
4. Jednotlivé pozemkové díly budou označeny samostatným parcelním číslem.
5. Pozemkový díl určený k využití jako místní komunikace bude oddělen v minimální šíři 8 m
(nejmenší šířka veřejného prostranství zpřístupňující pozemek rodinného domu).
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Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Kostomlaty nad Labem, Hronětická č.p. 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem

III. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby
Kostomlaty nad Labem- dělení pozemků a umístění komunikací a inženýrských sítí pro 26
rodinných domů
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 763/1, 836/2, 928, 930, 959, 979 v katastrálním území
Kostomlaty nad Labem.
IV. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.


14.
15.

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku 1:1000 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby,
s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
Projektová dokumentace bude zpracována oprávněnou osobou k projektování.
Lokalita bude dopravně napojena na stávající místní komunikaci v ulici Hradišťská.
Vozovka je navržena s povrchem z asfaltového betonu, vjezdy, zpomalovací práh a parkovací stání
bude ze zámkové dlažby. Odvodnění je navrženo do uličních vpustí, které budou napojeny do nové
dešťové kanalizace. Zatravněné plochy budou osety travním semenem.
Telekomunikační rozvody jsou navrhovány od přípojného bodu TO2, po trase stávajícího
metalického kabelu k nové lokalitě. V prostoru nově navrhované zástavby jsou trasy
telekomunikačních rozvodů navrhovány jednostranně s přechody komunikace k protilehlým
společným rozvaděčům. Telekomunikační rozvody budou realizovány pokládkou sdělovacích
metalických kabelů s příloží HDPE tr., přípojky pro jednotlivé RD budou ponechány v místě
sdružených rozvaděčů.
Pitná voda bude přivedena z veřejného vodovodu, napojení bude provedeno na vodovodní řad DN
80 v ulici Hradišťská.
Napojení splaškové kanalizace bude provedeno na podtlakovou kanalizační stoku DN 100 v ulici
Hradišťská.
Bude provedena nová trubní dešťová kanalizace vyústěná třemi samostatnými vyústěni
do povrchového toku Hluboký příkop.
Dodávka zemního plynu bude zajištěna novým STL plynovodem. Napojení bude provedeno
na stávající STL plynovodní řad D 50 mm v ulici Hradišťská.
Zásobování zástavby elektrickou energií bude zajištěno z trafostanice DTS NB 1144 pro lokalitu
Na Křenovce, případným posílením výkonu trafa a úpravou stávajícího rozvaděče NN. Zároveň
z DTS budou provedeny nové kabelové rozvody 1 kV, které zajišťují danou lokalitu.
Z TS bude napojeno veřejné osvětlení.
Budou dodrženy podmínky vyjádření Telefonica O2 č.j.: 175950/2011 ze dne 19.11.2011.
Budou dodrženy podmínky vyjádření MěÚ Nymburk, odbor ŠKaPP č.j.: 060/66809/2009/Van ze dne
7.12.2009.
Upozorňujeme, že vzhledem k tomu, že stavební činnost bude prováděna na území s možnými
archeologickými nálezy, jsou podle ustanovení § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., stavebníci již
od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd České
republiky, Praha, v.v.i., Letenská 4 118 01 Praha 1- Malá Strana, tel. 257 014 310, fax 257 531 855.
Budou dodrženy podmínky vyjádření VaK zn: 3633/2009 ze dne 30.11.2009.
Budou dodrženy podmínky vyjádření Povodí Labe,s.p. zn: PVZ /11/18453/Pq/0 ze dne 27.7.2011.

Č.j. 110/75118/2011/Val






16.
17.
18.
19.


20.
21.

22.

23.

str. 3

Požadujeme, aby realizací vyústěních objektů nedošlo k omezení průtočného profilu koryta, osu
potrubí požadujeme situovat mírně šikmo po směru proudění.
Požadujeme, aby za stabilitu břehů koryta, které budou dotčeny vyústěním (i protilehlého břehu)
trvale odpovídal vlastník (provozovatel) kanalizace.
V další fázi projektové dokumentace požadujeme předložit k odsouhlasení detaily vyústěních objektů
na Povodí Labe, s.p.- provozní středisko Mladá Boleslav (tel: 326 324 294).
Realizací výše uvedené stavby nesmí dojít k poškození stávajícího charakteru koryta vodního toku
Hluboký příkop.
Požadujeme zachovat podél koryta volný nezastavěný pruh v šířce minimálně 6m.
Budou dodrženy podmínky NIPI ČR, o.s. zn: 859/11-09 Ně ze dne 25.11.2009.
Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce,a.s. zn: 001035101050 ze dne 13.6.2011.
Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce,a.s. zn1033166392 ze dne 10.5.2011.
Budou dodrženy podmínky vyjádření MěÚ Nymburk, odboru SMM č.j.: 050/63280/2011/Jeř
Na nové slepé pozemní komunikaci o šířce 6 m bude na vjezdu umístěn osvětlený široký příčný práh.
Dopravní značení bude provedeno dle vyjádření Policie ČR-DI Nymburk ze dne 16.12.2009 č.j..
KRPS-153090/ČJ-2009-010806. Dopravní značky budou provedeny podle vyhl. č. 30/2001 DZ musí
být rozměrem a barevným provedením v souladu s ČSN a musí být osazeny ve stanovené výšce a
vzdálenosti podle TP 65 (II.vydání) Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. Svislé
dopravní značky osazené na pozemních komunikacích musí být na rubu označeny kromě štítku
výrobce i nálepkou technické způsobilosti. Vodorovné dopravní značení bude provedeno dle TP 133
(II. vydání) Zásady pro vodorovné dopravní značení. Obytná zóna bude provedena v souladu s TP
103 (II. vydání). Zpomalovací pruhy budou v souladu s TP 85 (II vydání). Před vlastní instalací bude
umístění dopravního značení projednáno na místě s pracovníkem MěÚ Nymburk, odboru SaRMM
nebo Policie ČR-DI Nymburk.
Uliční oplocení bude do maximální výšky 1,5 m. Vjezdová vrata a vchodová dvířka mohou být
otevíraná pouze dovnitř pozemku nebo posuvná.
Rodinné domy budou vždy izolované, přízemní s možností využití podkroví nebo maximálně
se dvěma nadzemními podlažími bez využití podkroví, střechy na hlavní hmotě stavby sedlové,
valbové, stanové. Výšková úroveň podlahy přízemí (osazení nad terén) nesmí být výše než 0,4 m nad
úrovní vstupu z ulice.
Regulační čára- dle ověřené situace, jde o doporučenou linii mezi dvěma sousedícími stavebními
parcelami, kterou by neměla hmota objektu RD překročit. Jde o závaznou linii vůči veřejné
komunikaci nebo sousedící parcele jiné než stavební, kterou nesmí hmota objektu RD překročit.
Koeficient zastavění je u pozemků do 1000 m2 max. 22% u pozemků větších 20%.

IIV. Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Stavební úřad obdržel tyto námitky:
-

Karel Brynych podal námitku dne 6.12.2011 č.j. 110/74249/2011:

Karel Brynych podává námitku jako spolumajitel pozemku p.č. 836/3 proti vydání územního rozhodnutí
o dělení pozemků a umístění staveb na pozemku parc.č. 836/2 v katastrálním území Kostomlaty nad
Labem. Mimo jiné by tím byl zamezen přístup pro zemědělskou techniku na výše zmíněný pozemek parc. č.
836/3, který je využíván pro zemědělské účely. Na tento pozemek není samostatný vjezd a to ne vinou
vlastníků pozemku. Vjezd zde původně byl (můstek přes příkop ze silnice), ale ze známých historických
důvodů (kolektivizace, scelování pozemků atd.) tomu tak v současnosti není. Pozemek bez vjezdu by tak
nemohl být využíván pro účely, ke kterým je určen a zásadně by tak klesla jeho hodnota.
Námitku mám i k vydání územního rozhodnutí k pracím na pozemcích parc.č. 928 a 979. Není zaručeno,
že investor zajistí nedotknutelnost mých vlastnických práv k pozemkům, které sousedí s výše uvedenými
parcelami, na kterých by mělo dojít k výkopovým pracím - tzn. neoprávněné vstupy na pozemky se
stavební mechanizací, k narušení ornice a tím i následně možný vznik majetkových škod.
Námitky se zamítají.
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Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Kostomlaty nad Labem, Hronětická č.p. 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem

Odůvodnění:
Dne 8.8.2011 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o dělení pozemku a umístění stavby. Protože
žádost neměla předepsané náležitosti a neobsahovala všechny potřebné podklady, stavební úřad vyzval
navrhovatele, aby doplnil chybějící údaje a podklady a zároveň řízení přerušil. Potřebné podklady byly
doplněny dne 5.10.2011.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 8.12.2011, o jehož výsledku byl sepsán
protokol.
Dělení pozemků a umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění
stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.
Stanoviska sdělili:
- Telefonica O2 č.j.: 175950/2011 ze dne 19.11.2011 a č.j.. 140013/09/CSC/V00 ze dne 1.12.2009.
- Rozhodnutí Obecního úřadu Kostomlaty nad Labem č.j.: 883/2011 ze dne 18.10.2011.
- Vyjádření MěÚ Nymburk, odboru SMM č.j.: 050/63280/2011/Jeř ze dne 25.10.2011 a
č.j.:050/67244/2009/Jeř. ze dne 28.12.2009.
- Policie ČR KRPS-153090/ČI-2009-010806 ze dne 16.12.2009.
- Souhlas obce Kostomlaty nad Labem ze dne 29.9.2011 a č.j.: 34/2010 ze dne 13.1.2010.
- KHS Stč. kraje zn: 19005-216/09/Nb/Mm ze dne 8.12.2009.
- HZS Stč. kraje č.j..HSKL-1132/NY-2009 ze dne 2.12.2009.
- MěÚ Nymburk,odbor ŽP č.j.: 100/66810/2009/Šan ze dne 4.12.2009
- MěÚ Nymburk, odbor ŠKaPP č.j.: 060/66809/2009/Van ze dne 7.12.2009.
- Vyjádření VaK zn: 3633/2009 ze dne 30.11.2009.
- Vyjádření VUSS Praha č.j. 7953-ÚP/2009-7103/41 ze dne 1.12.2009.
- Souhlas Ministerstva zdravotnictví ČR č.j.. ČIL 18.11.2009/53243-Pr ze dne 20.11.2009.
- Vyjádření Povodí Labe,s.p. zn: PVZ /11/18453/Pq/0 ze dne 27.7.2011.
- Vyjádření NIPI ČR, o.s. zn: 859/11-09 Ně ze dne 25.11.2009.
- Vyjádření ČEPRO zn: S1/3172/09 ze dne 18.11.2009.
- Vyjádření MERO ČR, a.s. č.j.: 2009.11.117-1 ze dne 18.11.2009.
- Vyjádření RWE Distribuční služby zn: 2887/11/175 ze dne 27.6.2011
- Vyjádření RWE Gas Net,s.r.o. zn.1198/09/280 ze dne 18.12.2009.
- Vyjádření ČEZ Distribuce,a.s. zn: 001035101050 ze dne 13.6.2011.
- Vyjádření ČEZ ICT Services,a.s. zn.011-19-PR06 ze dne 8.6.2011.
- Vyjádření ČEZ Distribuce,a.s. zn1033166392 ze dne 10.5.2011.
- Závazné stanovisko MěÚ Nymburk, odboru ŽP č.j.: 100/38389/2011/Šan-3 ze dne 13.6.2011.
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.
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Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Vlasta Studená, Luděk Studený, Jan Brynych, Karel Brynych, Eva Brynychová, Eva Kolářová,
Jaroslava Türkeová, Ing. Jiří Malypetr, Josef Michovský, Pozemkový fond České republiky,
Zemědělská vodohospodářská správa, Dennis Van Driel, Alena Nováková, Radek Neugebauer,
Marie Křížová, Ivan Berka, Iveta Dvořáková, Petr Nechanický, Jana Drátovská, Artur Pospíšil,
Kateřina Pospíšilová, Jiří Zvěřina, Šárka Zvěřinová, Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., RWE
Distribuční služby s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Povodí Labe,
státní podnik
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
-

Karel Brynych podal námitku dne 6.12.2011 č.j. 110/74249/2011:

Karel Brynych podává námitku jako spolumajitel pozemku p.č. 836/3 proti vydání územního rozhodnutí
o dělení pozemků a umístění staveb na pozemku parc.č. 836/2 v katastrálním území Kostomlaty nad
Labem. Mimo jiné by tím byl zamezen přístup pro zemědělskou techniku na výše zmíněný pozemek parc. č.
836/3, který je využíván pro zemědělské účely. Na tento pozemek není samostatný vjezd a to ne vinou
vlastníků pozemku. Vjezd zde původně byl (můstek přes příkop ze silnice), ale ze známých historických
důvodů (kolektivizace, scelování pozemků atd.) tomu tak v současnosti není. Pozemek bez vjezdu by tak
nemohl být využíván pro účely, ke kterým je určen a zásadně by tak klesla jeho hodnota.
Námitku mám i k vydání územního rozhodnutí k pracím na pozemcích parc.č. 928 a 979. Není zaručeno,
že investor zajistí nedotknutelnost mých vlastnických práv k pozemkům, které sousedí s výše uvedenými
parcelami, na kterých by mělo dojít k výkopovým pracím - tzn. neoprávněné vstupy na pozemky se
stavební mechanizací, k narušení ornice a tím i následně možný vznik majetkových škod.
Stavební úřad při místním šetření dne 8.12.2011 přítomné seznámil s námitkami účastníka řízení p. Karla
Brynycha ze dne 6.12.2011 č.j.: 74249/2011, námitky s nimi projednal a učinil zápis do protokolu.
Pan Brynych není spoluvlastníkem pozemku parc. č. 836/3 v kat. území Kostomlaty nad Labem, jak
uvádí ve své námitce. Tato parcela není zapsána na listu vlastnictví. Pan Brynych je spoluvlastníkem
pozemku ve zjednodušené evidenci – PK č. 709/1 v kat. území Kostomlaty nad Labem, který se nachází
přibližně v té ploše, která je v mapě katastru nemovitostí vedena pod parcelním číslem 836/3. Pozemek
ve zjednodušené evidenci – PK č. 709/1 sousedí v délce více než 60 m s místní komunikací v obci
Kostomlaty nad Labem – s ulicí Hradišťská. Je tedy zjevné, že pozemek je v současné době přístupný
z veřejně přístupné pozemní komunikace. Již v současné době není k pozemku vybudován žádný
samostatný sjezd z této komunikace. Umístěním ani provedením staveb komunikací a inženýrských sítí
pro 26 rodinných domů na sousedním pozemku a rozdělením sousedního pozemku na pozemky určené
pro stavbu těchto rodinných domů a komunikace se na tomto stavu nic nezmění.
Na pozemku parc. č. 836/2 v kat. území Kostomlaty nad Labem není v katastru nemovitostí zapsáno
žádné věcné břemeno ani jiné právo, které by vlastníky opravňovalo využívat tento pozemek pro přístup
na jejich pozemek. Oba pozemky jsou dnes využívány jako orná půda. Samostatný sjezd není vybudován
ani k pozemku ve vlastnictví obce, na kterém je navrhováno dělení a umístění staveb. Obec si na svůj
pozemek vybuduje samostatný sjezd. Vlastníci sousedního pozemku mají také možnost, pokud budou mít
zájem, si zřídit samostatný sjezd na svůj pozemek.
Druhá námitka se netýká skutečností, které se řeší při územním řízení.
Na pozemku parc. č. 979 je navržena pouze zatrubněná dešťová kanalizace, která je zaústěna
do stávajícího vodního toku Hluboký příkop na pozemku parc. č. 928. Do části tohoto toku, která se
nachází na pozemku parc. č. 928, je navrženo ještě druhé zaústění dešťové kanalizace. Při územním řízení
jsou tyto stavby pouze umisťovány. Konkrétní podmínky pro provádění těchto staveb, ze kterých bude
mimo jiné zřejmý rozsah staveniště, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště,
budou řešeny až v dokumentaci ke stavebnímu řízení (v části E. Zásady organizace výstavby projektové
dokumentace podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb). Ochrana vlastnických práv je
řešena v občanském zákoníku (§ 127). Rovněž pro náhradu škody platí obecné právní předpisy.
Uplatněná námitka je spekulativní, nevychází z žádných skutečností řešených projektovou dokumentací a
ani se netýká požadavků pro umístění stavby, ale spíše se obává možných důsledků při provádění stavby.
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Stavební úřad o těchto námitkách rozhodl na základě obecných požadavků na výstavbu – navrhované
dělení pozemků a umístění staveb na nich je v souladu se schváleným územním plánem obce Kostomlaty
nad Labem. Dále je toto dělení pozemků a umístění staveb v souladu s požadavky vyhlášky č. 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů, - s požadavky
na vymezování pozemků a umisťování staveb na nich. U podaných námitek se nejedná o námitky, které
by se týkaly existence práva nebo rozsahu vlastnických práv. Stavební úřad proto v souladu s požadavky
§ 89 odst. 5 stavebního zákona uplatněné námitky zamítl.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Veřejnost nevznesla žádné připomínky.
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, Praha 5 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 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 umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
otisk úředního razítka

Jitka Valdmanová
referentka odboru výstavby

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. b) ve výši 500
Kč, položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč, celkem 1500 Kč byl zaplacen.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
CON.TEC architektonický atelier, 28.pluku č.p. 28, 100 00 Praha 10
účastníci řízení dle § 85 odst 2 (veřejnou vyhláškou)
Vlasta Studená, Luděk Studený, Jan Brynych, Karel Brynych, Eva Brynychová, Eva Kolářová, Jaroslava
Türkeová, Ing. Jiří Malypetr, Josef Michovský, Pozemkový fond České republiky, Dennis Van Driel,
Alena Nováková, Radek Neugebauer, Marie Křížová, Ivan Berka, Iveta Dvořáková, Petr Nechanický,
Jana Drátovská, Artur Pospíšil, Kateřina Pospíšilová, Jiří Zvěřina, Šárka Zvěřinová, Vodovody a
kanalizace Nymburk, RWE Distribuční služby s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., Telefónica O2 Czech
Republic, a.s., Povodí Labe, státní podnik.
dotčené správní úřady
Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, Náměstí Přemyslovců č.p. 163, 288 28 Nymburk
Městský úřad Nymburk, odbor školství, kultury a památkové péče, Náměstí Přemyslovců č.p. 163, 288 28
Nymburk
Městský úřad Nymburk, odbor správy městského majetku, Náměstí Přemyslovců č.p. 163, 288 28
Nymburk
Ministerstvo zdravotnictví ČR ,Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého nám. č.p. 4, Praha 2
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje Praha, Územní pracoviště Nymburk, IDDS: hhcai8e
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, IDDS: dz4aa73
Obecní úřad Kostomlaty nad Labem, IDDS: r8pbdgy
Národní institut pro integraci osob s omezenou, schopností pohybu a orientace, o.s., Karla Čapka č.p. 794,
290 01 Poděbrady
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Odbor správy nemovitého majetku, IDDS: hjyaavk
ostatní
Policie ČR, Krajské ředitelství Středočeského kraje, DI, Boleslavská třída č.p. 1831/13, 288 02 Nymburk

