MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav
Spis. zn.: 27580/2022/ VH/ BaKo
Č.j.: 27580/2022/ VH/ BaKo
Oprávněná úřední osoba: Barbora Kortusová
Tel.: 326 716 197
E-mail: kortusova@mb-net.cz
Datum: 19.05.2022
Luštěnice, Brodce – Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. - odvedení odpadních vod do Brodců –
společné povolení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný
podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný vodoprávní úřad
podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále
jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, žadateli,
kterým je:
Název subjektu:
IČ:
Sídlo:

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
46356983
Čechova 1151, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1

vydává společné povolení
podle ustanovení § 94p stavebního zákona a ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona, ke stavebnímu
záměru:
,,Luštěnice, odvedení odpadních vod do Brodců“
skládajícího se z:


Kanalizační řad ,,A - úsek 1“ z materiálu PE 100 RC + DOQ 3 - vrstvy SDR 11 D160
v celkové délce 1203,5 m



Kanalizační řad ,,A - úsek 2“ z materiálu PE 100 RC + DOQ 3 - vrstvy SDR 11 D160
v celkové délce 412,7 m

Údaje o předmětu rozhodnutí:
Název kanalizačního systému: splašková kanalizace Luštěnice
Povolovaná vodní díla: stoková síť
Kanalizační soustava: kanalizace pro veřejnou potřebu
Druh stokové sítě: tlaková
Charakter kanalizační soustavy: oddílná
Účel užívání povolené stavby vodního díla: odvádění odpadních vod na centrální ČOV
Celková délka stok: 1625,2 m
Jmenovitá světlost řadu: D 160
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Určení prostorového a technického řešení stavby:
 Kanalizační řad ,,A - úsek 1“ z materiálu PE 100 RC + DOQ 3 - vrstvy SDR 11 D160 v celkové
délce 1203,5 m bude proveden a umístěn na pozemcích parc. č. 5001/4 v k. ú. Újezdec u Luštěnic,
parc. č. 5019/1, 5048/1, 5013/1, st. 5116 a 5010/13 v k. ú. Luštěnice. Orientační souřadnice stavby
(S-JTSK): začátek stavby: X: 1023389, Y: 704065; konec stavby: X: 1022416, Y: 704406.
 Kanalizační řad ,,A - úsek 2“ z materiálu PE 100 RC + DOQ 3 - vrstvy SDR 11 D160
v celkové délce 412,7 m bude proveden a umístěn na pozemcích parc. č. 734/5, 925/3
a 1220/4 v k. ú. Brodce nad Jizerou. Orientační souřadnice stavby (S-JTSK): začátek stavby:
X: 1021008, Y: 706817; konec stavby: X: 1020746, Y: 707132.
 Jedná se o dostavbu výtlaku D160 mezi ČOV Luštěnice a poslední revizní šachtou gravitační
kanalizace Brodce nad Jizerou. Kanalizační řad ,,A-úsek 1“ PE 100 RC+DOQ 3 – vrstvy SDR 11
D160 v 1203,5 m bude napojen na pozemku parc. č. 5001/4 v k. ú. Újezdec u Luštěnic na dříve
vybudovaný výtlak PE D110 z ČS Luštěnice na ČOV. Vlastní napojení je navrženo v revizní šachtě
RŠ. Šachta je navržena železobetonová, prefabrikovaná průměru 2000 mm se vstupní částí DN
1000, zakončena 500 mm nad upraveným terénem. Z uvedené šachty je navržený řad trasován
západním směrem po pozemku parc. č. 5001/4 v k. ú. Újezdec u Luštěnic mimo obecní zpevněnou
štěrkovou komunikaci. Dále ve staničení km 0,1129 vstupuje na lesní pozemek parc č. 5019/1
v k. ú. Luštěnice a ve staničení km 0,2224 tento pozemek opouští a vstupuje do zpevněné místní
komunikace na pozemku parc. č. 5048/1 v k. ú. Luštěnice. Na pozemku parc. č. 5013/1 v k. ú.
Luštěnice je navržen lom trasy severním směrem, převážně v živičném krytu. Ve staničení
km 1,1353 je projektována vzdušníková šachta VZŠ1. Ve staničení km 1,11836 na pozemku
parc. č. 5013/1 v k. ú. Luštěnice je navržen lom trasy západním směrem a předmětný řad
,,A – úsek 1“ bude ukončen přepojením na stávající úsek kanalizačního řadu D160. Kanalizační řad
,,A – úsek 2“ PE 100 RC + DOQ 3 - vrstvy SDR 11 D160 v celkové délce 412,7 m bude napojen
na pozemku parc. č. 734/5 v k. ú. Brodce nad Jizerou na dříve vybudovaný úsek kanalizačního řadu
PE D160. Napojení je navrženo v těsné blízkosti směrového lomu na stávajícím vodovodním řadu
PE D160. Navržený řad pak bude trasován severozápadním směrem. Ve staničení km 0,3030
až 0,3720 je potrubí navrženo v chráničce D315 SDR 11 dl. 69,9 m a uložené bezvýkopovou
technologií – protlakem pod násypovým tělesem dálnice D10. Kanalizační řad ,,A-úsek 2“ bude
ukončen ve stávající revizní šachtě gravitační kanalizace v ulici Drahelka na pozemku parc. č.
1220/4 v k. ú. Brodce nad Jizerou. Výstavba obou kanalizačních řadů bude probíhat bezvýkopově.
 Záměr se nachází v obci Luštěnice, Brodce, Smilovice, v kraji Středočeském, č.h.p. 1-04-07-02300-00, 1-05-03-0130-0-00,HGR 4430 Jizerská křída levobřežní, útvar povrchových vod: HSL_1660
Vlkava od pramene po ústí do Labe, HSL_2050 Jizera od toku Strenický potok po ústí do Labe,
útvar podzemních vod: 44300 Jizerská křída levobřežní.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
K bezprostřední ochraně kanalizačních řadů před poškozením se vymezují ochranná pásma
kanalizačních řadů a to ve vodorovné vzdálenosti 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou
stranu (§ 23 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění).
Pro umístění a provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního
zákona v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 vodního zákona stanoví tyto podmínky
a povinnosti:
1. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace s názvem „Luštěnice, odvedení
odpadních vod do Brodců“ která byla vypracována Ing. Petrem Čepickým, autorizovaným
inženýrem pro vodohospodářské stavby v měsíci listopadu 2020, pod č. zakázky 2014 a která
byla ověřena ve společném řízení. Případné změny budou odsouhlaseny projektantem,
projednány s vodoprávním úřadem a budou zaznamenány v dokumentaci podle skutečného
provedení stavby.
2. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn
štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník spolu se schválenou projektovou dokumentací,
jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy,
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aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do závěrečné kontrolní
prohlídky stavby.
3. Stavební stroje a mechanizmy budou zabezpečeny proti úniku závadných látek do terénu.
Případné havarijní úniky závadných látek budou bezodkladně ohlášeny vodoprávnímu úřadu
prostřednictvím HZS ÚO Mladá Boleslav.
4. Vodoprávnímu úřadu bude v dostatečném předstihu oznámen termín zahájení stavby a zhotovitel
stavby.
5. Bude respektováno vedení stávajících inženýrských sítí. Před zahájením stavby stavebník zajistí
vytyčení prostorové polohy stavby, veškerých podzemních a nadzemních staveb, technické
infrastruktury a zařízení, a při provádění stavby se bude řídit pokyny jednotlivých vlastníků
podzemních a nadzemních staveb technické infrastruktury a jiných zařízení k ochraně těchto
staveb a zařízení, uvedenými zejména ve (jednotlivá stanoviska jsou součástí spisu):
 souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 15.06.2021, zn. 1116774313/763,
 sděleních společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 17.02.2022, zn. 0101687947,
zn. 0101687948 a zn. 010684949,
 vyjádření společnosti CETIN, a.s. , ze dne 17.01.2022, čj. 516184/22,
 stanovisku společnosti GasNet , s. r. o., ze dne 16.06.2021, zn. 5002400505,
 vyjádření společnosti FIBERNET, a.s., ze dne 22.03.2021, zn. 4307/2021.
6. Vlastníci přilehlých pozemků budou o zahájení stavebních prací informováni v dostatečném
předstihu před započetím stavby. Během provádění stavebních prací musí být zachován přístup
k přilehlým pozemkům pro potřeby jejich vlastníků a dále pro vozidla integrovaného záchranného
systému.
7. Budou dodrženy podmínky vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové
organizace ze dne 07.06.2021, zn. RSD-328862/2021-1.
8. Budou dodrženy podmínky vyjádření Lesů České republiky, s. p., ze dne 29.11.2021,
čj. LCR947/087487/2021.
9. Budou dodrženy podmínky vyjádření Ústavu archeologické památkové péče středních Čech
ze dne 01.04.2022, zn. 1671/2022.
10. Stavba bude provedena dodavatelsky osobou oprávněnou k výstavbě vodních děl.
11. Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl.
12. Odpady vznikající na stavbě budou likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
13. Pro dokončení stavby se stanovuje termín do 30.11.2026.
14. Po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do řádného nebo předchozího
stavu, případné škody budou uhrazeny podle platných právních předpisů.
15. Po dokončení stavby bude příslušnému vodoprávnímu úřadu předložena žádost o vydání
kolaudačního souhlasu. Žádost bude doložena doklady, na základě kterých bude možno
posoudit dokončení stavby včetně dokladů o splnění výše uvedených podmínek a souhlasy
dotčených orgánů s kolaudací.

Strana 3 z 8

Čj.: 27580/2022/VH/BaKo

Účastníci řízení:
Podle § 27 odst. 1 správního řádu:
 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IČ 00238597
Podle § 27 odst. 2 správního řádu:
 Městys Brodce, IČ 00237540
 Obec Luštěnice, IČ 00238252
 Obec Smilovice, IČ 00238635
 CETIN, a. s., IČ 04084063
 ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035
 FIBERNET, a.s., IČ 27196763
 GasNet Služby, s. r. o., IČ 27935311
 Lesy České republiky, s. p., IČ 42196451
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390

ODŮVODNĚNÍ
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí obdržel žádost ze dne 24.02.2022
společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IČ 46356983, se sídlem Čechova 1151,
Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1, o vydání společného územního a stavebního povolení
podle § 94j stavebního zákona, čímž bylo ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno
řízení.
Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o vydání společného povolení z hledisek
uvedených § 94o stavebního zákona. V řízení bylo dále zkoumáno, zda stavebním záměrem mohou
být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků
sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku tohoto zkoumání byl stanoven okruh účastníků
společného řízení ve smyslu § 94k stavebního zákona. Vodoprávní úřad také posuzoval, zda
uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva
a oprávněné zájmy všech účastníků řízení.
Podle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona, v souladu se
správním řádem, oznámil příslušný vodoprávní úřad oznámením o zahájení řízení všem známým
účastníkům řízení i dotčeným orgánům státní správy oznámením o zahájení řízení ze dne 16.03.2022,
čj. 37051/2022/VH/BaKo, kterým bylo zároveň sděleno, že vodoprávnímu úřadu jsou známy poměry
na dané lokalitě a upustil podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona, v souladu s § 115 odst. 8
vodního zákona, od ústního jednání a místního šetření. Účastníci řízení a dotčené orgány státní správy
a organizace mohli své námitky uplatnit do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
Jelikož se záměr nachází v území, v němž dosud nebyl vydán územní plán, je vodoprávní úřad
povinen podle § 94m odst. 1 stavebního zákona vést celé řízení formou veřejné vyhlášky.
Žádost byla doložena povinnými doklady podle ustanovení § 94l stavebního zákona a podle
ustanovení § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního
úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími
doklady, a to:
 3 x projektovou dokumentací
 rozhodnutím Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru životního prostředí, odd. ochrany půdy,
lesa, ovzduší a odpadů ze dne 15.02.2022, čj. 6259/2021/OPLOO/luka
 vyjádřením Lesů České republiky, s.p. ze dne 09.02.2022, čj. LČR 177/000537/2022
 koordinovaným stanoviskem Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru stavebního a rozvoje
města, odd. stavebního úřadu ze dne 19.07.2021, čj. OStRM/47065/2021/STFO
 závazným stanoviskem Magistrátu města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, myslivosti
a rybářství ze dne 13.12.2021, čj. 147246/2021/OPMR/MaMar
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vyjádřením společnosti CETIN, a.s. ze dne 17.01.2022, čj.516184/22
stanoviskem společnosti GasNet Služby, s. r. o. ze dne 16.06.2021, zn. 5002400505 a ze dne
14.03.2021 zn. 5002333675
stanoviskem společnosti GasNet Služby, s. r. o. ze dne 14.03.2021, zn. 5002333685
souhlasem společnosti ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 15.06.2021, zn. 1116774313/763
sděleními společnosti ČEZ Distribuce, a.s . ze dne 17.02.2022, zn. 0101687947, zn. 0101687948
a zn. 010687949
souhlasem Městyse Brodce ze dne 08.06.2021, čj. 00338/2021/ÚmB
rozhodnutím Městyse Brodce ze dne 18.06.2021, čj. 00361/2021/ÚmB
vyjádřením Obce Luštěnice ze dne 25.06.2021, čj. 299/2021
souhlasem Obce Smilovice ze dne 24.06.2021
vyjádřením Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace ze dne 07.06.2021,
zn. RSD-328862/2021-1
smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti uzavřenou mezi společností
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou
organizací
rozhodnutím Ministerstva dopravy, odboru liniových staveb a silničního správního úřadu ze dne
30.06.2021, čj. MD-19334/2021-930/5
stanoviskem Povodí Labe, státní podnik ze dne 04.02.2022, čj. Pla/2022/004627
vyjádřením společnosti České Radiokomunikace, a.s. ze dne 15.03.2021, zn.
UPTS/OS/269834/2021 a zn. UPTS/OS/269834/2021
stanoviskem společnosti ALFA TELECO s. r. o. ze dne 07.04.2021
vyjádřením společnosti FiberNet, a. s. ze dne 22.03.2021, zn. 4307/2021
vyjádřením společnosti Vodafone Czech Republic, a. s. ze dne 20.03.2021, zn. 210320 -221027
2781
vyjádřením společnosti T- Mobile Czech Republic a. s. ze dne 20.03.2021, zn. E14782/21
sděleními společnosti ČEZ ITC Services, a.s. ze dne 14.03.2021, zn. 070034776, zn. 0700347768
a zn. 0700347772
sděleními společnosti Telco Pro Services, a.s. ze dne 14.03.2021, zn. 0201208524,
zn. 0201208523 a zn. 0201208527
doklad o vytyčení veřejného osvětlení od pana Václava Novotného
souhlasy na situaci majitelů stavbou dotčených pozemků
dokladem o zaplacení správního poplatku

Vzhledem k tomu, že vydání společného rozhodnutí závisí na posouzení jím vyvolané změny v území,
bylo třeba k žádosti doložit závazné stanovisko orgánu územního plánování k projednávanému
záměru. Z předloženého koordinovaného stanoviska Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru
stavebního a rozvoje města, odd. stavebního úřadu ze dne 19.07.2021, čj. OStRM/47065/2021/STFO
vyplývá, že záměr je přípustný.
Stavba je navržena na pozemcích parc. č. 5001/4 v k. ú. Újezdec u Luštěnic, na pozemcích
parc. č. 5019/1, 5048/1, 5013/1, 5010/13 a st. 5116 v k. ú. Luštěnice a na pozemcích parc. č. 734/5,
925/3 a 1220/4 v k. ú. Brodce nad Jizerou.
Předložená projektová dokumentace řeší dostavbu výtlaku D160 mezi ČOV Luštěnice a poslední
revizní šachtou gravitační kanalizace Brodce nad Jizerou. Kanalizační řad ,,A-úsek 1“ PE 100
RC+DOQ 3 – vrstvy SDR 11 D160 v 1203,5 m bude napojen na pozemku parc. č. 5001/4
v k. ú. Újezdec u Luštěnic na dříve vybudovaný výtlak PE D110 z ČS Luštěnice na ČOV. Vlastní
napojení je navrženo v revizní šachtě RŠ. Šachta je navržena železobetonová, prefabrikovaná průměru
2000 mm se vstupní částí DN 1000, zakončena 500 mm nad upraveným terénem. Z uvedené šachty je
navržený řad trasován západním směrem po pozemku parc. č. 5001/4 v k. ú. Újezdec u Luštěnic mimo
obecní zpevněnou štěrkovou komunikaci. Dále ve staničení km 0,1129 vstupuje na lesní pozemek
parc č. 5019/1 v k. ú. Luštěnice a ve staničení km 0,2224 tento pozemek opouští a vstupuje do
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zpevněné místní komunikace na pozemku parc. č. 5048/1 v k. ú. Luštěnice. Na pozemku
parc. č. 5013/1 v k. ú. Luštěnice je navržen lom trasy severním směrem, převážně v živičném krytu.
Ve staničení km 1,1353 je projektována vzdušníková šachta VZŠ1. Ve staničení km 1,11836
na pozemku parc. č. 5013/1 v k. ú. Luštěnice je navržen lom trasy západním směrem a předmětný řad
,,A – úsek 1“ bude ukončen přepojením na stávající úsek kanalizačního řadu D160. Kanalizační řad
,,A – úsek 2“ PE 100 RC + DOQ 3 - vrstvy SDR 11 D160 v celkové délce 412,7 m bude napojen
na pozemku parc. č. 734/5 v k. ú. Brodce nad Jizerou na dříve vybudovaný úsek kanalizačního řadu
PE D160. Napojení je navrženo v těsné blízkosti směrového lomu na stávajícím vodovodním řadu PE
D160. Navržený řad pak bude trasován severozápadním směrem. Ve staničení km 0,303.0 až 0,372.0
je potrubí navrženo v chráničce D315 SDR 11 dl. 69,9 m a uložené bezvýkopovou technologií –
protlakem pod násypovým tělesem dálnice D10. Kanalizační řad ,,A-úsek 2“ bude ukončen
ve stávající revizní šachtě gravitační kanalizace v ulici Drahelka na pozemku parc. č. 1220/4
v k. ú. Brodce nad Jizerou. Výstavba obou kanalizačních řadů bude probíhat bezvýkopově.
Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního
a středního Labe je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho provedením nedojde
ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu či potenciálu dotčených útvarů povrchových vod
a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod a že nebude znemožněno dosažení
jejich dobrého stavu nebo potenciálu (§ 24 – § 26 vodního zákona). Záměr rovněž není v rozporu s cíli
ochrany vod jako složky životního prostředí (§ 23a vodního zákona).
Z výsledků řízení a předložených dokladů vyplynulo, že umístěním a provedením výše uvedeného
stavebního záměru a jeho budoucím užíváním nedojde k ohrožení vodohospodářských, ani jiných
zájmů nad únosnou míru, proto odbor životního prostředí Magistrátu města Mladá Boleslav rozhodl
tak, jak je uvedeno ve výroku.
Správní poplatek ve výši 3000 Kč vyměřený podle položky 18 odst. 1 písm. h) zákona č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, v platném znění, byl zaplacen dne 21.03.2022

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního
řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo,
ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podáním učiněným u Magistrátu města Mladá Boleslav. Odvolání
se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
po jednom stejnopisu obdržel i každý účastník řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Mladá Boleslav. Podané odvolání má
v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Barbora Kortusová
odborný referent oddělení vodního hospodářství
elektronicky podepsáno
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Statutárního města Mladá
Boleslav, Obce Luštěnice, Obce Smilovice a Městyse Brodce. Patnáctým dnem po vyvěšení
písemnosti na úřední desce Statutárního města Mladá Boleslav se považuje písemnost za doručenou,
byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: …………………………

Sejmuto dne: …………………………

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto rozhodnutí:

…………………………………………
Přílohy pro stavebníka:
1. Ověřená projektová dokumentace
- po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
2. Štítek „Stavba povolena“
- po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
Rozdělovník:
Účastníci řízení na doručenku:
 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IDDS: 5eigx2d
 Městys Brodce, IDDS: tjwbssy
 Obec Luštěnice, IDDS: 7xxbpp4
 Obec Smilovice, IDDS: 7pramff
 CETIN, a.s, IDDS: qa7425t
 ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
 FIBERNET, a.s., IDDS: wwbd4f2
 GasNet Služby s.r.o., IDDS: jnnyjs6
 Lesy České republiky, s. p., IDDS: e8jcfsn
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
Ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou:
 Osoby a subjekty s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k pozemkům, sousedním pozemkům
a stavbám na nich umístěných (parc. č. 5001/15, 5005/1, 5005/8, 5004, 5003/1, 5001/31
v k. ú. Újezdec u Luštěnic, st. 5013/1, 5024/1, 5024/7, 5024/5, 5024/2, 5047, 5012/2, 5012/326,
5012/327, 5012/328, 5012/329, 5012/330, 5012/331, 5045, 5012/3, 5030/2, 5030/1, 5010/14,
5010/134, 5010/135, 5010/133, 5010/61, 5010/62, 5010/164, 5010/162, 5010/155, 553, 552, 503,
505, 550, 549, 557/8, 557/9, 557/7, st. 5116, 547, 5014/16, 5013/3, 5016, 5013/2 v k. ú. Luštěnice,
parc. č. 730/1, 729, 727/5, 727/6, 726, 725, 724, 723/2, 925/11, 925/9, 925/16, 734/4, 734/9,
802/20, 728/2, 925/38, 734/13, 734/24 v k. ú. Brodce nad Jizerou)
Dotčené orgány státní správy na doručenku:
 Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, odd. územního plánování, ZDE
 Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, odd. ochrany půdy, lesa, ovzduší
a odpadů, ZDE
 Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, odd. ochrany přírody, myslivosti
a rybářství, ZDE
 Ministerstvo dopravy, odbor liniových staveb a silničního správního řádu, IDDS: n75aau3
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Obce s žádostí o vyvěšení na úřední desce:
 Statutární město Mladá Boleslav, ZDE
 Městys Brodce, IDDS: tjwbssy
 Obec Luštěnice, IDDS: 7xxbpp4
 Obec Smilovice, IDDS: 7pramff
Na vědomí:
 Archeologický ústav AV ČR, v. v. i., IDDS: fxcng6z
 Ústav archeologické péče středních Čech, IDDS: eaig3gd
 Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, odd. stavebního úřadu, ZDE
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