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ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad v Českém Brodě, odbor stavební a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle 
§ 13 odst. 1 písm. c) 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 90 
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o 
umístění stavby"), kterou dne 18. 1. 2019 podala 

Blue Properties, s.r.o., IČO 06209289, Služská 39, 250 63 Mratín, 
kterou zastupuje 4D PROSTOR s.r.o., IČO 24260096, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 

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

 

I. Vydává podle § 82 a 86 stavebního zákona 

r o z h o d n u t í   o   d ě l e n í   p o z e m k ů  

parc. č. 657 v  k. ú. Rostoklaty. 

Pozemky budou rozděleny podle pozemkové situace, která je součástí dokumentace pro územní 
rozhodnutí, kterou zpracoval Ing. Jiří Sovina, Ph.D., ČKAIT 0000823. 

 

II. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

Obytná lokalita "Za Hřištěm" 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 657 (orná půda) v katastrálním území Rostoklaty. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- nová plně zasíťovaná obytná lokalita přibližně obdélníkového tvaru (cca 125 x 95 m) pro stavbu 10 
rodinných domů 

- obslužná komunikace (vč. veřejného osvětlení a odvodnění) a chodníky 
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- inženýrské sítě (vodovod, splašková kanalizace, rozvody NN a rozvody elektronických komunikací) 

SO 01 – komunikace vč. vjezdů, parkovacích stání, odvodnění a zeleně 

- nová zklidněná komunikace – obytná zóna tvoří odbočnou větev ze stávající obslužné komunikace 
Rostoklaty – Nová Ves II 

- nová komunikace má hlavní a odbočnou větev 

- hlavní větev je dlouhá 99,4 m; z hlavní větve 28 m před ukončením odbočuje krátká odbočná větev o 
délce 39 m 

- je vymezen jediný komunikační prostor pro společný pohyb vozidel a chodců 

- v nové obytné zóně jsou vymezena parkovací stání pro návštěvníky celkem pro 9 OA 

- parkovací stání budou vyznačena odlišným způsobem zadláždění 

- parkovací stání budou ve stejné úrovni jako okolní plocha komunikačního prostoru 

SO 02 – kanalizace splašková, tlaková – uliční řady a domovní přípojky 

- Nově budovaná kanalizace tlaková uliční D50 v délce 174,6 m 

- Napojení na stávající tlakovou kanalizaci obce Rostoklaty, na řad umístěný při jižním okraji místní 
komunikace Z Rostoklat do Nové Vsi II 

- Napojení bude realizováno dvěma protlaky pod výše uvedenou místní komunikací 

- Za napojením budou zřízeny uzávěry se zemní soupravou s armaturami HAWLE 

SO 03 – vodovod uliční a domovní přípojky 

- Nově budovaný veřejný vodovod PE110 v délce 280,7 m 

- Napojení na stávající vodovod z větve v ulici U Křížku 

- Připojení vodovodu z ulice U Křížku bude provedeno v místě přejezdového prahu do lokality 

- Za napojením nové větve bude zřízena armaturní vodoměrná šachta osazená uzavírací armaturou 

SO 04 – rozvody NN 1kV uliční, domovní kiosky a připojení kiosků 

- Nový přívodní kabel NN 1 kV v délce 299,9 m 

- Napojení bude ve stávajícím kiosku pozemku p.č. 406/11 

SO 05 – rozvody sítí elektronických komunikací a připojení kiosků 

- Nová kabelová trasa elektronických komunikací v délce 257,8 m 

SO 06 – veřejné osvětlení 

- 6 stožárů veřejného osvětlení se svítidly o max. spotřebě 50W; kabelová trasa veřejného osvětlení 
233,4 m 

- Veřejné osvětlení bude napojeno na stávající rozvod VO ve stožáru v ulici U Křížku v místě 
přejezdového prahu do lokality 

- Připojení VO z ulice U Křížku bude provedeno v místě přejezdového prahu do lokality 

 

 

Umístění stavby na pozemku: 

- Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 657 (orná půda), parc. č. 406/8 (orná půda), parc. č. 
664 (ostatní plocha) v katastrálním území Rostoklaty. 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- Stavbou budou dotčeny pozemky parc. č. 657 (orná půda), parc. č.  406/8 (orná půda), parc. č. 664 
(ostatní plocha), parc. č. 406/11 (orná půda) v katastrálním území Rostoklaty. 

 



Č.j. MUCB 26216/2019 str. 3 

 

III. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací k územnímu řízení, kterou vypracoval Ing. Jiří 
Sovina, Ph.D., autorizovaný inženýr ČKAIT 0000823 a která obsahuje výkres současného stavu 
území v měřítku katastrální mapy se zakreslením pozemků a požadovaného umístění staveb 
s vyznačením vazeb a vlivů na okolí. 

2. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 657 (orná půda), parc. č. 406/8 (orná půda), parc. č. 
664 (ostatní plocha) v katastrálním území Rostoklaty. 

3. Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení všech podzemních inženýrských sítí 
v dotčeném území. Během realizace záměru musí být dodržena všechna ochranná pásma stávající 
technické infrastruktury. 

4. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Český Brod, odbor stavební a územního 
plánování sp.zn. S-MUCB 36267/2018/OSÚP-Ště, č. j. MUCB 42591/2018 ze dne 2. 7. 2018: 

1) Dělení pozemku p.č. 657, v k.ú. Rostoklaty bude v souladu s přiloženým návrhem parcelace, 
který je přílohou závazného stanoviska. 

5. Budou dodrženy podmínky souhlasu MěÚ Český Brod, odbor ŽPaZ sp.zn. S-MUCB 
68928/2018/OŽPZ-Kad, č. j. MUCB 3200/2019, ze dne 17. 1. 2019: 

a) Před zahájením stavebních prací zajistí investor na vlastní náklad provedení skrývky kulturní 
vrstvy půdy do hloubky 25 cm po ploše výměry vynětí zemědělské půdy. Množství skryté ornice 
bude 357 m³, podorničí 253 m³. Ornice a podorničí bude částečně použito do uliční zeleně, 
zbývající část bude rovnoměrně rozložena na ploše pozemků pro rodinné domy v obytné lokalitě 
„Za Hřištěm“ v k.ú. Rostoklaty. 

b) Investor zajistí ochranu skrývané kulturní vrstvy půdy před znehodnocením a ztrátami, řádné 
ošetřování, popř. se postará o účelné využívání povrchu těchto složišť pro zemědělskou výrobu. 
O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, 
ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy vede protokol (pracovní deník), 
v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti 
využívání těchto zemin. 

c) V souladu s ustanovením § 11a odst. 1 písm. b) a g) zákona nebude za trvalé odnětí půdy ze 
zemědělského půdního fondu za účelem výstavby místní komunikace a inženýrských sítí 
předepsán finanční odvod.  

d) Vlastník pozemku je povinný zajistit, aby pozemek parc. č. 657 v k.ú. Rostoklaty byl v evidenci 
katastru nemovitostí nově zapsán jako druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní 
komunikace. 

e) Dojde-li do 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jehož závaznou součástí se stal souhlas 
s odnětím zemědělské půdy ze ZPF pro výše uvedený záměr ke změně účelu využití plochy na 
účel využití, pro který se odvody stanovují, odvody se stanoví podle §11. Při rozhodování o 
odvodech se vychází z právního stavu ke dni právně účinné změny účelu využití. 

f) Pokud dojde ke změně záboru zemědělské půdy, předloží investor orgánu ochrany 
zemědělského půdního fondu geometrický plán oddělující skutečný zábor zemědělské půdy. 

g) Investor zajistí dobrou přístupnost na okolní zemědělské pozemky. 
h) Dojde-li realizací těchto staveb k poškození vodních poměrů na okolních pozemcích, zajistí 

investor na svůj náklad nápravu. 

6. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se 
sídlem v Praze, sp. zn. S-KHSSC 54195/2018, č. j. KHSSC 54195/2018 ze dne 11. 10. 2018: 

a) V dalším stupni projektové dokumentace (ke stavebnímu řízení) bude upřesněn způsob 
zásobování 10 RD vodou. 

7. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Středočeského 
kraje, územní odbor Kolín, Ev.č. KO-1334-2/2018/PD ze dne 8.11.2018: 

Bude předložen k posouzení další stupeň projektové dokumentace včetně požárně bezpečnostního 
řešení stavby zpracovaného dle ustanovení § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek 
požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění 
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vyhlášky č. 221/2014 Sb. a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany 
staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. 

8. Při provádění stavby dojde ke styku se sítěmi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Musí být dodrženy 
podmínky stanovené ve vyjádření zn. 1100870843 ze dne 29. 10. 2018 a sdělení zn. 0101008678 ze 
dne 25. 10. 2018. 

9. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Český Brod, sp.zn. S-MUCB 
65867/2018, č. j. MUCB 73747/2018, ze dne 14. 11. 2018: 

Z hlediska územního plánování: 

Platí závazné stanovisko sp.zn. S-MUCB 36267/2018/OSÚP-Ště, č. j. MUCB 42591/2018 ze dne 2. 7. 
2018. 

Z hlediska státní památkové péče: 

1) V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22, odst. 2 zákona 
č. 20/1987 Sb. už od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV 
ČR Praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na 
dotčeném území záchranný archeologický výzkum.  

2) V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým 
nálezům, je stavebník ve smyslu § 23, odst. 5, zákona č. 20/87 Sb., povinen ihned podat oznámení 
stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR 
Praha a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§ 127 stavebního zákona). 

3) V případě, že by se v trase stavby nacházela nějaká neevidovaná drobná stavba (boží muka, 
mezník, atd.), je stavebník povinen ji v dostatečné vzdálenosti obejít, tak aby nebyla poškozena. 
Pokud by to nebylo možné, bude stavebník jiný postup předem konzultovat se zástupcem 
památkové péče. 

Z hlediska dopravy: 

1) Napojení nové lokality na pozemní komunikaci Vám povolí Obec Rostoklaty. 

2) Speciálním stavebním úřadem pro vydání stavebního povolení na novou komunikaci bude Odbor 
dopravy a obecní živnostenský úřad MěÚ Český Brod. Žádost o vydání SP bude podána na 
předepsaném formuláři dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 526/2006 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. K žádosti se připojí 
přílohy uvedené v § 110 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb. Stavební zákon. V případě, že stavba bude 
probíhat na cizím pozemku, je třeba věnovat pozornost zejména přiložení souhlasu k provedení 
stavebního záměru podle § 184a !! Dále je nutné vyřešit vynětí pozemku, na kterém se 
komunikace nachází z půdního fondu. 

3) O případné úpravy dopravního značení nebo dopravní omezení na přilehlých pozemních 
komunikacích, které si vyžádají stavební práce, je nutné požádat před započetím odbor dopravy 
a obecní živnostenský úřad MěÚ Český Brod. 

Z hlediska nakládání s odpady: 

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 
73740/2018 dne 14. 11. 2018. 

Z hlediska ochrany ovzduší: 

Ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (zákon o ochraně ovzduší), nemáme námitek.   
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.). 
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Z hlediska vodního hospodářství: 

Připomínáme, že stavební povolení ke stavbě vodovodních a kanalizačních řadů bude vydávat 
odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní úřad podle §15 zákona 
č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů. 

K žádosti o stavební povolení k vodním dílům (formulář č. 8 vyhlášky MZE č. 432/2001 Sb. o 
dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření 
vodoprávních úřadů ve znění pozdějších předpisů) je třeba doložit všechny přílohy uvedené 
v seznamu příloh, který je součástí uvedeného formuláře žádosti. 

V případě, že stavba a umístění vodovodního a kanalizačního řadu bude povolována příslušným 
stavebním úřadem ve společném stavebním řízení se stavbou obytného souboru staveb, bude 
OŽPaZ – vodoprávní úřad vydávat ve věci stavby vodních děl závazné stanovisko. Nutným 
podkladem k vydání závazného stanoviska je projektová dokumentace staveb. 

Upozorňujeme, že v současné době v uvedené lokalitě nelze odběratele připojovat na vodovodní 
řad z kapacitních důvodů. Více na www.vodoskolin.cz. 

Formulář lze získat na internetových stránkách města Český Brod www.cesbrod.cz – Městský úřad - 
odbory MěÚ – odbor životního prostředí a zemědělství – dokumenty ke stažení – vodoprávní úřad. 

10. Při provádění stavby dojde ke styku se sítěmi společnosti NET4GAS, s.r.o. Musí být dodrženy 
podmínky stanovené ve vyjádření zn. 6438/18/OVP/Z ze dne 6. 8. 2018. 

11. Při provádění stavby dojde ke styku se sítěmi společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. 
Musí být dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření č. j. 646305/18 ze dne 22. 6. 2018 

12. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Český Brod, odbor ŽPaZ sp.zn. S-MUCB 
71766/2018, č. j. MUCB 73740/2018, ze dne 14. 11. 2018: 

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.: (více 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). 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Blue Properties, s.r.o., Služská 39, 250 63  Mratín 
 

Odůvodnění: 

Dne 18. 1. 2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným 
orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože 
mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, 
a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své 
námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se 
schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

Stanoviska sdělili: 

- Obec Rostoklaty ze dne 29. 3. 2018 

- Obecní úřad Rostoklaty ze dne 28. 11. 2018 

- Obec úřad Rostoklaty, silniční správní úřad ze dne 8. 1. 2019 

http://www.cesbrod.cz/
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- Obec úřad Rostoklaty, silniční správní úřad ze dne 15. 1. 2019 

- MěÚ Český Brod, odbor stavební a územního plánování sp.zn. S-MUCB 36267/2018/OSÚP-Ště, č. j. 
MUCB 42591/2018 ze dne 2. 7. 2018 

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, sp. zn. S-KHSSC 54195/2018, č. j. 
KHSSC 54195/2018 ze dne 11. 10. 2018 

- VODOS, s.r.o., č.j. O18070072891 ze dne 20. 6. 2018 

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín, Ev.č. KO-1334-2/2018/PD ze dne 
8.11.2018 

- ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření zn. 1100870843 ze dne 29. 10. 2018 a sdělení zn. 0101008678 ze dne 
25. 10. 2018 

- MěÚ Český Brod, sp.zn. S-MUCB 65867/2018, č. j. MUCB 73747/2018, ze dne 14. 11. 2018 

- Telco Pro Services, a. s., zn. 0200769592 ze dne 20. 6. 2018 

- GridServices, s.r.o., zn. 5001744884 ze dne 20. 6. 2018 

- NET4GAS, s.r.o., zn. 6438/18/OVP/Z ze dne 6. 8. 2018 

- Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., č. j. 646305/18 ze dne 22. 6. 2018 

- MěÚ Český Brod, odbor ŽPaZ sp.zn. S-MUCB 71766/2018, č. j. MUCB 73740/2018, ze dne 
14. 11. 2018 

- Státní pozemkový úřad, odbor vodohospodářských staveb zn: SPU 526568/2018 ze dne 
17. 12. 2018 

 

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. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

ROBO INVEST s r.o., Jiří Jelínek, Lenka Jelínková, MUDr. Ivana Procházková, Martina Reichová, 
Tomáš Bartyzal, Josef Svatoň, Alena Svatoňová, Obec Rostoklaty 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje 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 dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o 
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 
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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  
Ing. Radana Marešová v. r.  
vedoucí odboru 
oprávněná úřední osoba 
Za správnost vyhotovení Adam Turecký 
 
Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 
20000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč, 
položky 17 odst. 3 ve výši 1000 Kč, celkem 27000 Kč byl zaplacen. 
 
Obdrží: 

účastníci (dodejky): 
4D PROSTOR s.r.o., IDDS: z4ckn8x 
 sídlo: Ostrovského č.p. 253/3, 150 00  Praha 5-Smíchov 
ROBO INVEST s r.o., IDDS: 8eixw56 
 sídlo: Ptice č.p. 179, 252 18  Ptice 
Jiří Jelínek, Chvalínská č.p. 2288, Podlusky, 413 01  Roudnice nad Labem 
Lenka Jelínková, Chvalínská č.p. 2288, Podlusky, 413 01  Roudnice nad Labem 
MUDr. Ivana Procházková, Franty Kocourka č.p. 2235/11, 150 00  Praha 5-Smíchov 
Martina Reichová, Rostoklaty č.p. 153, 281 71  Rostoklaty 
Tomáš Bartyzal, Bezručova č.p. 736/91, 664 64  Dolní Kounice 
Josef Svatoň, Rostoklaty č.p. 15, 281 71  Rostoklaty 
Alena Svatoňová, Rostoklaty č.p. 15, 281 71  Rostoklaty 
Obec Rostoklaty, IDDS: zysbihw 
 sídlo: Rostoklaty č.p. 32, 281 71  Rostoklaty 
  
dotčené správní úřady: 
Městský úřad Český Brod, odbor stavební a územního plánování - úřad územního plánování, náměstí 
Husovo č.p. 70, 282 01  Český Brod 
Městský úřad Český Brod, odbor ŽPaZ, náměstí Husovo č.p. 70, 282 01  Český Brod 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště Kolín, IDDS: hhcai8e 
 sídlo: Karlovo náměstí č.p. 44, 280 02  Kolín 2 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73 
 sídlo: Polepská č.p. 634, 280 02  Kolín 2 
Městský úřad Český Brod, odbor stavební a územního plánování, památková péče, nám. Husovo č.p. 70, 
282 01  Český Brod 
Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, náměstí Husovo č.p. 70, 282 01  
Český Brod 
  
ostatní: 
VODOS s.r.o., IDDS: 7tdtvte 
 sídlo: Legerova č.p. 21, Kolín III, 280 02  Kolín 2 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9 
 sídlo: Na hřebenech II č.p. 1718/8, Nusle, 147 00  Praha 47 
CETIN  Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3 
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