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Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha
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CR Projekt, s.r.o.
Pod Borkem 319
293 01 MLADÁ BOLESLAV

ROZHODNUTÍ
Veřejná vyhláška
----------------------

Výroková část:
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic
I. třídy dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon) a ustanovení § 40 odst. 3
písm. d) zákona č 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
přezkoumal v souladu s ustanovením § 111 stavebního zákona žádost o stavební povolení na stavbu:
I/38 Libichov – Luštěnice, oprava povrchu a odvodnění, SO.110 - Komunikace, kterou dne
26.9.2018 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, (dále
jen stavebník) a na základě tohoto posouzení
I.

Vydává

podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu:
I/38 Libichov – Luštěnice, oprava povrchu a odvodnění
SO.110 - Komunikace
oprava povrchu vozovky v úseku silnice I/38 mezi obcemi Libichov a Luštěnice v km staničení
37,30 – 41,122 o celkové délce 3,822 km.
na poz. parc.č. 586/1, 352/2, 573/1, 566/1, 609/6, 609/4, 609/3 a 609/5 v k.ú. Libichov; 396, 263, 262 a 395
v k.ú. Němčice u Luštěnic; 261 v k.ú. Voděrady u Luštěnic a 730 v k.ú. Luštěnice
(dále jen stavba),

spočívající v opravě krytu silnice I/38 ve stávající trase bez dalších pozemkových záborů – oprava
konstrukčního vozovkového souvrství včetně úpravy pláně (v intravilánu obce Libichov), v ostatním
úseku oprava vrchních vrstev konstrukčního souvrství, doplnění krajnic, opravě odvodnění silnice a
opravě vyčištění stávajících propustků a vpustí.
II.

Stanoví podmínky pro provedení stavby

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
vypracoval: CR Projekt, s.r.o., se sídlem Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, Autorizovaný
inženýr pro dopravní stavby Jindřich Jirák , ČKAIT 0009708, číslo zakázky 2018-029, datum
08.2018.
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2. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu ustanovení
§ 118 stavebního zákona pouze na základě povolení tohoto speciálního stavebního úřadu.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
4. Stavebník písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
5. Stavebník písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní
prohlídky speciálního stavebního úřadu dle ust. § 132, 133 a 134 stavebního zákona:
- Předání staveniště
- Ukončení jednotlivých etap opravy
- Ukončení stavby pro provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby ke kolaudaci
6. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
7. Stavba bude prováděna oprávněným stavebním podnikatelem vybraným na základě provedeného
výběrového řízení na veřejnou zakázku.
8. Stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu písemně oznámí název a sídlo stavebního podnikatele,
který bude stavbu provádět nejpozději 14 dní před zahájením stavebních prací.
9. Před zahájením výkopových prací je stavebník povinen požádat správce stávajících inženýrských
sítí o jejich vytyčení a stanovení dalších podmínek postupu prací. Tato zařízení nesmí být z titulu
prováděné stavby nijak poškozena.
10. Na viditelných místech začátků staveniště zajistí stavebník umístění informačních tabulí (obdoba
štítku STAVBA POVOLENA dle § 18d vyhl.č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu), na kterých budou uvedeny všechny údaje ze
štítku vyžadované zákonem. Tabule musí být zhotoveny z takového materiálu, aby údaje na nich
uvedené zůstaly čitelné a ponechány na místě do doby kolaudace stavby.
11. Staveniště bude realizováno výhradně na pozemcích stavby. Tedy na pozemcích, ke kterým má
stavebník vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření a nebo
právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku.
12. Termín zahájení a ukončení stavby bude předem oznámen vlastníkům dotčených pozemků.
13. O povolení uzavírky/částečné uzavírky silnice 1. třídy z důvodu výstavby bude požádáno min.
30 dnů před její realizací a bude projednána v rámci samostatného řízení, které povede
místně příslušný silniční správní úřad pro silnice I. třídy, tj. odbor dopravy Krajského úřadu
Středočeského kraje.
14. O stanovení přechodné úpravy provozu na silnici 1. třídy dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., zákon
o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, bude požádáno min. 30 dnů předem
u Odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje.
15. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti
z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení
a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost
a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při
udržovaní a užívání stavby vč. bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu
energie a ochranu tepla. Doklady o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů
a konstrukcí budou stavebnímu úřadu předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby včetně
prohlášení zhotovitele stavby o jejich použití na stavbě.
16. Na stavbě bude vedena průběžná evidence o odpadech a nakládání s nimi. Odpady, které
vzniknout při realizaci stavby budou přednostně nabídnuty k recyklaci a teprve pokud toto
nebude možné, budou řádně odstraněny v souladu s platnými právními předpisy (podle zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění) na úseku nakládání s odpady např. na povolené
skládce odpadů. Doklad o jejich likvidaci bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce
stavby.
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17. Při provádění stavby bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost, zdraví či životy
osob a okolí stavby nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad
přípustnou míru.
18. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
19. V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany dle zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
20. Zjištěné závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, budou
neprodleně po jejich zjištění ohlášeny stavebnímu úřadu.
21. O stanovení místní úpravy provozu na dokončené stavbě dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., zákon
o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů (v případě, že bude rozdílná od stávající),
bude požádáno min. 30 dnů před provedením závěrečné kontrolní prohlídky stavby
u Odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, tak aby ke dni konání závěrečné
kontrolní prohlídky stavby mohlo být provedeno nové dopravní značení
22. Dokončenou stavbu, nebo její část schopnou samostatného užívání, lze užívat dle ust. §

119 stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního
rozhodnutí Kolaudační souhlas vydá na základě žádosti stavebníka příslušný speciální
stavební úřad. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu se podává na předepsaném formuláři
Účastníci řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4. Město Dobrovice, Palackého nám.
28, 294 11 Dobrovice, Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 00 Praha 5 Smíchov, Mgr. Stanislav
Cihelník, Tyršova 375, 294 21 Bělá pod Bezdězem, Pavel Havlík, U Kasáren 1379, 293 01 Mladá
Boleslav, Jana Havlíková, V Horní Stromce 2372/6, 130 00 Praha 3 Vinohrady, Tereos TTD, a.s.,
Palackéjho nám. 1, 294 11 Dobrovice, Obec Němčice, Němčice 8, 294 42 Němčice, Václav Hložek,
Němčice 14, 294 42 Němčice, Marie Hložková, Němčice 14, 294 42 Němčice, ČEZ Distribuce a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno Zábrdovice,
CETIN, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, VaK Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151,
293 22 Mladá Boleslav
Odůvodnění:
Dne 26.9.2018 obdržel Krajský úřad Středočeského kraje žádost stavebníka, zastoupeného v jednánín
a základě plné moci fou. CR Projekt, s.r.o., se sídlem Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav,
o vydání stavebního povolení na uvedenou stavbu.
Speciální stavební oznámil zahájení stavebního řízení účastníkům řízení a dotčeným správním
orgánům. Ve smyslu ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od místního šetření, neboť mu jsou
dobře známy poměry na staveništi a stanovil lhůtu k uplatnění námitek a připomínek účastníků řízení
a stanovisek dotčených správních orgánů.
Okruh účastníků řízení stanovil speciální stavební úřad podle § 109 stavebního zákona, tj. stavebník
a vlastníci sousedních pozemků, kterých vlastnické právo by mohlo být prováděním stavby přímo
dotčeno. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení (více než 30) dle
ustanovení § 144 odst. 1 správního řádu, se v souladu s § 144 odst. 2 správního řádu oznamuje
účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. Účastníci řízení - další dotčené osoby (identifikace účastníků
řízení v případě řízení s velkým počtem účastníků parcelními čísly) - k.ú. Libichov 260, 181/11, 310,
315, 316/1, 603/8, 603/21, 317/2, 317/, 318, 319, 329/12, 330, 580, 331/3, st. 50/1, 334/2, 336/2,
336/6, st. 71, 340/3, st. 74, 342/1, 342/5, 336/12, 334, 629, 348, 336/10, 352/3, st. 69/2, 586/2, 633,
379, 619, 366/20, 378, 366/10, 336/14, 336/5, 372, 371, 262, 307, 308, 309/8, 324, 320, 321, 322,
323, 325, 326, 327, 328, 309/1, 594, 590, 586/4, 597, 346, 586/3, 347/1, 347/4, 349/1, 350/4, 381/2,
381/3, 377/2, 375/2, 375/1, 375/3, 374, 373, 352/4 a 566/1; k.ú. Němčice u Luštěnic 394, 227/1,
261/1, 254, 252, 251, 249, st. 81, 235, 233, 231, 261/7, 407/2, 407/1, 198/6, 259, 282/8, 255, 253,
250, 248, 236, 405/11, 238, 406/2, 406/1 a 239; k.ú. Voděrady u Luštěnic 207/2, 194, 192/1, 119/17,
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119/1, 203/1 a 176/1 a k.ú. Luštěnice 728/1, 261, 263/1, 264, 263, 235, 229, 228, 222, 218, 725,
789/12, 789/1, 789/9, 789/10, 163/1, 159, 763, 259, 254, 255, 256/1, 256/2, 240, 237, 234, 232, 233,
231/1, 223, 217, 726, 213/6, 761/30, 164/1, 170/12 a 157/1.
V průběhu stavebního řízení využila možnosti nahlédnout do spisu starostka obce Němčice p. Marie
Hložková a následně uplatnila námitku proti projektové dokumentaci spočívající v neřešení
bezpečného příchodu občanů k autobusové zastávce Němčice, hl. silnice. Občané jsou nuceni
každodenně nejprve přímo vstoupit do velmi frekventované silnice I/38 a cca po 10 m mohou přejít
na plochu vyhrazenou k nástupu do dopravního prostředku. V souvislosti s úpravami a odvodněním
v tomto místě žádáme o zakrytí otevřeného příkopu pochůzným povrchem, který by občanům umožnil
bezpečný přístup na autobusovou zastávku Němčice, hl. silnice.
S námitkou se speciální stavební úřad vypořádává takto: Prvotním investičním záměrem stavebníka
je oprava stávajícího stavu silnice I/38, tedy i oprava stávajícího stavu v blízkosti autobusové
zastávky Němčice, hl. silnice. Takto byl záměr předložen a speciálním stavebním úřadem projednán.
V případě, že v průběhu stavby dojde mezi obcí Němčice a stavebníkem k dohodě o změně
investičního záměru spočívající v provedení odlišné úpravy prostoru u autobusové zastávky Němčice,
hl. silnice, je možno tuto změnu ze strany stavebníka ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu jako
změnu stavby před jejím dokončením a speciální stavební úřad tuto změnu může odsouhlasit
v souladu se stavební zákonem. Dále zaslala a.s. Tereos TTD souhlas s provedením opravy
komunikace I/38 a podmínky pro provedení stavby mimo termíny období řepné kampaně (1.9. –
31.1.) Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu dle ustanovení § 17 zákona
č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou
nejsou vyžadovány. Speciální stavební úřad v podmínkách pro provedení stavby v souladu se
zákonem určuje pouze termín dokončení stavby, nikoliv konkrétní datum.
Speciální stavební úřad ve stavebním řízení déle přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 111 stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou
ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními
předpisy.
Vzhledem k tomu, že v průběhu stavebního řízení speciální stavební úřad neshledal důvody, které by
bránily povolení stavby, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Zároveň
prostudováním projektové dokumentace zjistil, že jsou splněny požadavky týkající se ochrany
veřejného zájmu především na úseku životního prostředí, ochrany života a zdraví osob.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu.
K žádosti o vydání stavebního povolení byly doloženy doklady:
- informace o parcelách
- souhlas obecného stavebního úřadu Mladá Boleslav podle ustanovení § 15 stavebního zákona
- vyjádření Mag. Mladá Boleslav OŽP č.j. ŽP-336.2-43881/2018 z 23.8.2018
- závazné stanovisko Mag. Mladá Boleslav OŽP č.j.56468/2018/OPLOO/daze z 5.10.2018
- závazné stanovisko KHS č.j. KHSSC 43123/2018 z 13.8.2018
- souhlasné stanovisko HZS Střč. kraje ev.č. MB-653-2/2018-PD z 16.8.2018
- vyjádření PČR OSDP Praha č.j. KRPS-261059-1/ČJ-2018-0100DP z 9.9.2018
- souhlas ŘSD č.j. I-Ko/193-2016 z 26.9.2016rozhodnutí MD-OPK č.j. 495/2016-120-SSU/6
z 31.10.2016
- vyjádření Povodí Labe, a.sp., č.j. PVZ/18/34545/Mf/O z 30.8.2018
- souhlasné závazné stanovisko MO Sem č.j. 102204/2018-1150-oˇUZ-PHA z 12.7.218
vyjádření k existenci inž. sítí
- Telco Pro Services, a.s. č.j. 0200745706 z 27.4.2018, 0200745710 z 27.4.2018, 0200745712
z 27.4.2018, 0200745717 z 27.4.2018, 0200745722 z 27.4.2018, 0200745725 z 27.4.2018,
0200745729 z 27.4.2018
- ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 1099957278 z 31.8.2018, 0100915728 z 27.4.2018, 0100915735
z 27.4.2018, 0100915745 z 27.4.2018, 0100915751 z 27.4.2018, 0100915754 z 27.4.2018,
0100915761 z 27.4.2018
- Grit Services, s.r.o., č.j. 5001779784 z 7.9.2018
- CETIN, a.s., č.j. 702902/18 z 27.8.2018
- VaK Mladá Boleslav č.j. 0325/18/Ko z 7.9.2018
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- FiberNet,a.s., č.j.2863/2018 z 3.5.2018
- CRA, a.s., č.j. UPTS/OS/193350/2018 z 1.5.2018
- T-Mobile CR, a.s., č.j. E16318/18 z 27.4.2018
- Vodafone CR, a.s., č.j. 180427-195778772 z 27.4.2018
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených správních
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického
vybavení k napojení na ně. Stanoviska a požadavky zapracoval zpracovatel do projektové
dokumentace popř. je speciální stavební úřad zahrnul do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.

Upozorňujeme stavebníka na nutnost dodržování povinností vyplývajících z ustanovení
§ 152 stavebního zákona (při nedodržení se stavebník dopouští přestupku či správního
deliktu dle § 178 nebo 180 stavebního zákona a může mu být uložena pokuta) a § 157
stavebního zákona.
V případě, že pro prostor zařízení staveniště bude nutný dočasný zábor jiného než silničního
pozemku, než na kterém se stavba nachází, zábor je nutné předem projednat a odsouhlasit
s vlastníkem pozemku. Doklad o projednání bude uložen na místě stavby k nahlédnutí

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení
k Ministerstvu dopravy ČR, odboru pozemních komunikacích, nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha
1, prostřednictvím podání u Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru dopravy.
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.
Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle/předá stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené
stavbě.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo
právní moci. Dobu platnosti může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka
podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.
otisk úředního razítka

Helena Lacková
Odborná referentka silničního hospodářství
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu středočeského kraje

Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po
posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty.

6/6
Písemnost se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup
Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského
úřadu Středočeského kraje.
Příloha pro stavebníka: (bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí)
- ověřená projektová dokumentace
Příloha pro obce (bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí)
- ověřená projektová dokumentace
Obdrží:
Město Dobrovice, Palackého nám. 28, 294 11 Dobrovice
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 00 Praha 5 Smíchov, zast,
K SÚS Střč. kraje, Zborovská 11, 150 00 Praha 5 Smíchov
Mgr. Stanislav Cihelník, Tyršova 375, 294 21 Bělá pod Bezdězem
Pavel Havlík, U Kasáren 1379, 293 01 Mladá Boleslav
Jana Havlíková, V Horní Stromce 2372/6, 130 00 Praha 3 Vinohrady
Tereos TTD, a.s., Palackéjho nám. 1, 294 11 Dobrovice
Obec Němčice, Němčice 8, 294 42 Němčice
Václav Hložek, Němčice 14, 294 42 Němčice
Marie Hložková, Němčice 14, 294 42 Němčice
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno Zábrdovice
CETIN, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov
VaK Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
Účastníci řízení veřejnou vyhláškou:
identifikace účastníků řízení v případě řízení s velkým počtem účastníků parcelními čísly –
k.ú. Libichov 260, 181/11, 310, 315, 316/1, 603/8, 603/21, 317/2, 317/, 318, 319, 329/12, 330, 580, 331/3, st.
50/1, 334/2, 336/2, 336/6, st. 71, 340/3, st. 74, 342/1, 342/5, 336/12, 334, 629, 348, 336/10, 352/3, st. 69/2,
586/2, 633, 379, 619, 366/20, 378, 366/10, 336/14, 336/5, 372, 371, 262, 307, 308, 309/8, 324, 320, 321, 322,
323, 325, 326, 327, 328, 309/1, 594, 590, 586/4, 597, 346, 586/3, 347/1, 347/4, 349/1, 350/4, 381/2, 381/3,
377/2, 375/2, 375/1, 375/3, 374, 373, 352/4 a 566/1; k.ú., Němčice u Luštěnic 394, 227/1, 261/1, 254, 252, 251,
249, st. 81, 235, 233, 231, 261/7, 407/2, 407/1, 198/6, 259, 282/8, 255, 253, 250, 248, 236, 405/11, 238, 406/2,
406/1 a 239; k.ú. Voděrady u Lušrtěnic 207/2, 194, 192/1, 119/17, 119/1, 203/1 a 176/1 a k.ú. Luštěnice 728/1,
261, 263/1, 264, 263, 235, 229, 228, 222, 218, 725, 789/12, 789/1, 789/9, 789/10, 163/1, 159, 763, 259, 254,
255, 256/1, 256/2, 240, 237, 234, 232, 233, 231/1, 223, 217, 726, 213/6, 761/30, 164/1, 170/12 a 157/1
město Dobrovice, Palackého nám. 28, 294 41 Dobrovice
obec Němčice, Němčice 8, 294 42 Luštěnice
obec Luštěnice, Boleslavská 171, 294 42 Luštěnice
(obec je povinna v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu písemnost bezodkladně vyvěsit na své
úřední desce na dobu nejméně 15 dnů)
Dotčené orgány a ostatní:
HZS Středočeského kraje, ÚO Mladá Boleslav
KHS Středočeského kraje, ÚP Mladá Boleslav
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí
Policie ČR, správa Stř. kraje, odbor dopravní policie, Na Baních 1304, 156 00 Praha 5
Policie ČR, OŘ DI Madá Boleslav
Agentura logistiky, Reg. stř. voj. dopravy Hradec Králové, Velké nám. 33, 500 01 Hradec Králové
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králová
spis

