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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

R O Z H O D N U T Í 
 
Odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav jako příslušný 

vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 

a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon) a jako speciální stavební úřad podle 

ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), místně příslušný správní orgán podle 

ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Vám jako 

účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, tj. Radmila Bystrá, nar. 23. 11. 1947, bytem 

č.p. 15, 277 14 Konětopy, Veronika Bystrá, nar. 22. 03. 1999, bytem č.p. 135, 277 14 Konětopy, Josef 

Bystrý, nar. 22. 05. 1972, bytem č.p. 135, 277 14 Konětopy, Josef Čurda, nar. 09. 11. 1956, bytem č.p. 

16, 277 14 Konětopy, Lukáš Gürtler, nar. 10. 08. 1990, bytem č.p. 132, 277 14 Konětopy, Martin 

Gürtler, nar. 29. 07. 1988, bytem č.p. 132, 277 14 Konětopy, Hana Mikušová, nar. 25. 01. 1962, bytem 

Havlíčkova 315/10, 250 01 Brandýs n. L. - St. Boleslav, zastoupeni na základě plné moci panem Jiřím 

Fillerem, IČO: 45739196, bytem Lomnická 296, Hostavice, 198 00 Praha 9, po provedeném 

vodoprávním řízení dle § 115 odst. 1) vodního zákona  

I .  s c h v a l u j e  s t a v e b n í  z á m ě r  

podle ust. § 15 odst. 1) vodního zákona, podle § 94j stavebního zákona 183/2006 Sb., 

k umístění a provedení stavby vodního díla: 

 
Tlaková splašková kanalizace stoka C1-2 PEHD ø63/5,8 PE 100 SDr11 v celkové délce 378,0 m 
na pozemku parc. č. 344/1, 344/18, 417/1 v k.ú. Konětopy 
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Pro účel: odvedení splaškových vod z budoucích přilehlých nemovitostí 
 
ČHR: 1172 

ČHP: 1-05-04-0160 

Souřadnice (S-JTSK): 
 
Stoka C1-2: 
X Y  
1024635,26 
1024745,40 
1024745,00 
1024781,55 

723371,92 
723223,71 
723223,42 
723086,26 

počátek stoky 
PR.S.1 
sekční šoupě 
PR.S.2 

1024781,55 723086,26 konec stoky 
 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:  

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: 
1. Radmila Bystrá, č.p. 15, 277 14 Konětopy 
2. Veronika Bystrá, č.p. 135, 277 14 Konětopy 
3. Josef Bystrý, č.p. 135, 277 14 Konětopy 
4. Josef Čurda, č.p. 16, 277 14 Konětopy 
5. Lukáš Gürtler, č.p. 132, 277 14 Konětopy 
6.  Martin Gürtler, č.p. 132, 277 14 Konětopy 
7. Hana Mikušová, Havlíčkova 315/10, 250 01 Brandýs n. L. - St. Boleslav  

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu: 
1. Obec Konětopy, č. p. 14, 27714 Konětopy 
2. Šeligová Marie, č. p. 90, 27714 Konětopy 
3. Nejedlý Vladislav Mgr., Platanová 632, Benátky nad Jizerou II, 29471 Benátky nad Jizerou 
4. Nejedlý Zdeněk, č. p. 21, 27714 Konětopy 
5. Vinšová Světluše Mgr., Podhájí 373, 47123 Zákupy 
6. Holeček Petr, č. p. 51, 27714 Konětopy 
7. Šeliga Radek, č. p. 138, 27714 Konětopy 
8. Šeligová Alena, č. p. 138, 27714 Konětopy 
9. Jandová Miloslava, Krynická 492/3, Troja, 18100 Praha 8 
10. Bureš Jiří Ing., Točitá 1715/4, Krč, 14000 Praha 4 
11. Burešová Tereza MgA., Točitá 1715/4, Krč, 14000 Praha 4 
12. Hložan Martin, č. p. 32, 27714 Konětopy 
13. Povolný Rudolf, 28916 Přerov nad Labem 
14. AMISTA investiční společnost, a.s., Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 
15. CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 
16. ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 40502 Děčín 
17. Stavokomplet, spol. s r.o., č. p. 251, 250 61 Zápy 
18. Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno 

I I .  s t a n o v u j e  p o d m í n k y  p r o  p r o v e d e n í  v o d n í h o  d í l a  

1. Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem, který je součástí projektové 

dokumentace, kterou vypracovala Jana Fillerová v 09/2020 (autorizace Ing. Cyril Mikyška 



MÚBNLSB-OŽP-19651/2021-CHVZU 

3 

 

– ČKAIT:0003746) a který obsahuje výkres současného stavu území se zakreslením 

stavebních pozemků s požadovaným umístěním stavby. 

2. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, kterou vypracovala 

Jana Fillerová v 09/2020 (autorizace Ing. Cyril Mikyška – ČKAIT:0003746). Ověřené 

vyhotovení dokumentace je pro stavebníka nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.  

3. Stavebník odpovídá za to, že veškerá nadzemní a podzemní vedení nebudou stavbou 

dotčena, z tohoto důvodu zajistí jejich vytyčení v terénu. Při křížení nebo souběhu budou 

dodrženy podmínky podle ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení. 

Výkopové práce v ochranném pásmu sítí budou prováděny ručně bez použití 

pneumatických nebo elektrických nástrojů. Pokud dojde při akci k odkrytí podzemního 

vedení, je nutné zajistit jeho řádné zabezpečení proti poškození. Před záhozem musí být 

k prohlídce stavu podzemního vedení přizván zástupce vlastníka vedení. 

4. Bude dodrženo ochranné pásmo vodovodního řadu a kanalizační stoky dle § 23 zák. č. 

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 

zákonů, v platném znění. 

5. Budou dodrženy podmínky jednotlivých vlastníků a správců podzemních vedení týkající 

se oznámení předání staveniště a technologického postupu zemních prací. 

6. Stavba bude dokončena do 02/2023 

7. Stavba bude provedena dodavatelským způsobem oprávněnou osobou nebo organizací 
k provádění vodohosp. staveb. Zdejšímu odboru bude předem oznámen termín zahájení 
stavby. 

8. Uložení plastového potrubí v místě stávajícího betonového potrubí dešťové kanalizace 

bude provedeno protlakem 

9. Budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti CETIN a.s. ze dne 29. 09. 2020 pod č. j.: 

772290/20: 

• Zahájení prací bude min. 5 pracovních dní oznámeno o na e-mail POS, zához odkrytých 

sítí musí být odsouhlasen pracovníkem ochrany sítí (POS). 

• Bude postupováno tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového 

uspořádání SEK. 

10. Budou dodrženy podmínky z vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 2.11.2020 pod č.j: 

65/001111019816/20: 

• Při budování kanalizace v místě křížení s kabely NN bude dodržena minimální 

vzdálenost 0,3 m. Při souběhu bude dodržena minimální vzdálenost 0,5 m.  

• Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy je platné 

sdělení o existenci zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. 

• Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, 

komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické 

infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami 

a předpisy ( ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50423-3, 

PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050. 



MÚBNLSB-OŽP-19651/2021-CHVZU 

4 

 

• V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové 

vzdálenosti (min. 1 m od základové části podpěrného bodu). 

• V případě stavby v blízkosti elektrického vedení bude dotčený prostor ze všech stran 

možného přístupu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí. 

11. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Středočeské vodárny, a.s. ze dne 19.10.2020 

pod značkou: P20710023255: 

• Požadujeme přizvat ke kontrole příslušný provoz SVAS na místo před záhozem, pokud 

dojde k odkrytí vodovodního potrubí při stavbě 

• Požadujeme nepokládat betonové panely a nezpevňovat povrch nad vodními díly 

armovaným betonem. 

• Požadujeme před zahájením prací na stavbě/ rekonstrukci komunikace předat všechny 

povrchové prvky vodovodu/kanalizace příslušnému provozu SVAS. V okruhu 1 m od 

povrchového prvku je nezbytné provádět veškeré zemní práce ručně. Po skončení 

prací bude proveden zápis o předání povrchových prvků ve stavebním deníku nebo 

protokolu. 

12. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Stavokomplet spol. s r.o. ze dne 03.11.2020 

pod značkou: 004V /2020/Ko: 

• Kanalizace bude vedena v pozemcích trvale volně přístupných pro potřeby 

provozování a údržby. V případě vedení po soukromých pozemcích musí být zřízena 

smlouva o zřízení služebnosti pro vstup na pozemky ve prospěch provozovatele 

kanalizace. 

• Před zahájením stavby požádá investor o vytýčení zařízení ve správě Stavokomplet 

spol. s r.o. na tel. 777 167 187, p. Hrbolka 

• Vlastní napojení nové stoky na potrubí stávající tlakové kanalizace bude provedeno 

provozovatelem tlakové kanalizace (STAVOKOMPLET spol.s r.o.) 

• Při kolaudaci díla bude doložena dohoda (smlouva) vlastníků provozně souvisejících 

kanalizací. 

• Stavba bude při pokládce potrubí průběžně výškově a polohopisně zaměřována. 

Na základě tohoto zaměření bude vypracován projekt skutečného provedení stavby. 

13. Vzhledem k přetížení hydraulické kapacity ČOV Konětopy, bude kolaudační souhlas se 

stavbou vydán až po realizaci navrhovaného opatření dle I. Etapy „Vyhodnocení 

aktuálního zatížení technologické linky a zhodnocení kapacitní rezervy“ z roku 2016 

a po vyhodnocení účinnosti výše uvedeného opatření. 

14. V případě, že provozovatel nově navržených sítí bude jiný, než provozovatel sítí, 

na které nově navržené sítě navazují, bude se zdejším vodoprávním úřadem projednána 

změna stavby před dokončením, týkající se doplnění předávacích míst. 

15. Provozovatel kanalizace bude přizván ke kontrolám uložení a obsypu potrubí kanalizace, 

dále k tlakovým zkouškám, proplachu, k odběru kontrolních vzorků a ke zkoušce 

intenzifikačního vodiče. Dále ke zkoušce vodotěsnosti stok.  
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16. Při práci v ochranném pásmu stávající kanalizace je nutno překopy provádět ručně 

s maximální opatrností. 

17. Veškeré poklopy a poklopy armatur musí být vyzvednuty do nivelety vozovky, případně 

chodníku. 

18. Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny ve smyslu předloženého plánu kontrolních 

prohlídek. 

19. Přibližný termín zahájení stavby bude oznámen nejméně 14 dní předem Regionálnímu 

muzeu Mělník a jeho upřesnění 3 dny před zahájením akce s popisem místa stavební 

aktivity v rámci kat. území. V případě potřeby bude umožněn záchranný archeologický 

výzkum. 

20. Stavba se nesmí dotknout zájmů vlastníků sousedních pozemků a nemovitostí, budou 

řádně zajištěny současné vstupy i vjezdy. 

21. 30 dní před zahájením výkopových prací v komunikaci si stavebník zažádá příslušný 

silniční správní orgán o povolení ke zvláštnímu užívání silnice, provádění stavebních prací 

podle ust. § 25, odst. 6, písm. c) zák. č. 13/1997 Sb. 

22. Vyžádá-li si stavba uzavření komunikací, je potřeba požádat odbor dopravy MěÚ Brandýs 

nad Labem-Stará Boleslav o povolení uzavírky minimálně 30 dní před realizací stavby. 

23. Vytěžená zemina, která nebude využita v místě úpravy terénu a jiné stavební materiály 

a odpady budou uloženy podle druhu a kategorie odpadů a na základě jejich skutečných 

vlastností na schválené úložiště, odpady využitelné jako druhotné suroviny budou 

nabídnuty k využití. V průběhu prací bude dodavatelem vedena evidence odpadů podle 

zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. tak, 

aby byla kdekoliv přístupná kontrolním orgánům, a to včetně dokladů. Doklady 

o nezávadném zneškodnění všech při stavbě vzniklých odpadů budou předloženy 

k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. 

24. Při realizaci stavby nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody. 

25. Povolení jednotlivých přípojek je v kompetenci místně příslušeného stavebního úřadu 

a nejsou součástí tohoto povolení. 

26. Dešťové vody z komunikace a objektů nebudou odváděny do této kanalizace.  

27. Po dokončení stavby požádá stavebník zdejší odbor o kolaudační souhlas vydaný dle 

§ 122 stavebního zákona a předloží veškeré potřebné doklady, včetně PD skutečného 

provedení stavby (dojde-li ke změnám stavby), geodetického zaměření splaškové 

kanalizace v kopii katastrální mapy, včetně polohopisných souřadnic X a Y v systému S-

JTSK, zápisu o předání a převzetí stavby, stavebních deníků, atestů použitých 

materiálů, tlakové zkoušky kanalizačního potrubí, zkoušky nepropustnosti 

kanalizačního potrubí, dokladu o nezávadném uložení výkopové zeminy a ostatního 

nepotřebného materiálu, dokladu o funkčnosti signal. vodiče, dokladu o splnění 

podmínek ohledně archeologického výzkumu, dokladů o vytýčení zařízení přísl. 

správců, dokladu o vytýčení stavby a dokladů prokazujících splnění podmínek tohoto 

stavebního povolení. Zpracován bude kanalizační řád nebo bude aktualizován 

kanalizační řád obce. 
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Stručný popis projektu:  
 
Stavba stoky „C1-2“ tlakové kanalizaceje navržena ve východní části obce Konětopy. 
Projektovaná stoka bude napojena na stávající stoku „C1“ tlakové kanalizace z potrubí PEHD 
ø63 v blízkosti čp 91. Bude ukončena po 378,0 m v nezpevněné cestě. Na stoce „C1-2“ budou 
osazeny 2 ks proplachovací soupravy. 
Projektovou dokumentaci splaškové kanalizace zpracovala Jana Fillerová a Ing. Cyril Mikyška 
v září 2020. 

O  d  ů  v  o  d  n  ě  n  í  

Stavebník Radmila Bystrá, nar. 23. 11. 1947, bytem č.p. 15, 277 14 Konětopy, Veronika 
Bystrá, nar. 22. 03. 1999, bytem č.p. 135, 277 14 Konětopy, Josef Bystrý, nar. 22. 05. 1972, 
bytem č.p. 135, 277 14 Konětopy, Josef Čurda, nar. 09. 11. 1956, bytem č.p. 16, 277 14 
Konětopy, Lukáš Gürtler, nar. 10. 08. 1990, bytem č.p. 132, 277 14 Konětopy, Martin Gürtler, 
nar. 29. 07. 1988, bytem č.p. 132, 277 14 Konětopy, Hana Mikušová, nar. 25. 01. 1962, 
bytem Havlíčkova 315/10, 250 01 Brandýs n. L. - St. Boleslav, zastoupeni na základě plné 
moci panem Jiřím Fillerem, IČO: 45739196, bytem Lomnická 296, Hostavice, 198 00 Praha 9 
požádal dopisem doručeným zdejšímu odboru dne 02. 12. 2020 pod č.j.: MÚBNLSB-OŽP-
122030/2020-CHVZU , o povolení stavby výše uvedeného vodního díla. Dne 20.01.2021 bylo 
posláno oznámení o zahájení řízení a výzva k uplatnění připomínek pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-
122030/2020-CHVZU. Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky. 
Bylo proto rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

K vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení k vodnímu dílu se kladně 
vyjádřili tito účastníci vodoprávního řízení: 

1. STAVOKOMPLET spol. s r.o., Zápy, Královická 251, 250 01 Brandýs nad Labem ze dne 
03. 11. 2020 pod zn. 004V/2020/Ko. 

2. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 ze dne 29. 9. 2020 pod č. j.: 772290 
3. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín ze dne 01. 10. 2020 pod zn. 

0101390065 
4. Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno ze dne 19. 10. 2020 

pod zn. P20710023255 
5. Ing. Jiří Bureš a MgA. Tereza Burešová, Točitá 1715/4, 140 00 Praha 4 

 

a tyto dotčené orgány státní správy a organizace: 
1. MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu, územního plánování 

a památkové péče, Masarykovo náměstí 1,2, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 
ze dne 1.10.2020 pod č. j.:OSÚÚPPP-100622/2020-KUSAR 

2. MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor životního prostředí, Mariánské náměstí 
28, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav ze dne 23.11.2020 pod č. j. MÚBNLSB-
OŽP-101720/2020-LEGVE 

3. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, Laurinova 
1370, 293 01 Mladá Boleslav ze dne 14.10.2020 pod ev.č.: SB-535-2/2020/PD 

4. Stavební úřad městyse Všetaty , T. G. Masaryka 69, 277 16 Všetaty ze dne 5.11.2020 
pod č.j. ÚVŠ/Výst./902/2020/N 
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5. Regionální muzeum Mělník, náměstí Míru 54/20, 27601 Mělník ze dne 6.10.2020 
pod zn. 983/A/2020 

 

Toto rozhodnutí má platnost dva roky od nabytí právní moci. V případě, že udělené povolení 
nebude v tomto termínu využíváno, pozbývá platnosti a je třeba o povolení znovu žádat. Dále 
upozorňujeme, že stavebník je povinen škody, prokazatelně vzniklé touto stavbou, uhradit 
podle platných předpisů. Dále musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření dotčených 
orgánů státní správy k tomuto záměru a správců podzemních zařízení. 
 
Bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Stavba může být zahájena 
po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

 

P o u č e n í  ú č a s t n í k ů  

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., 

v platném znění, správní řád, 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 podáním učiněným u zdejšího 

odboru a to ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. 

 

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 

 
Otisk úředního razítka 

   

 

Ing. Zuzana Chvostíková, v.r. 
referentka odboru životního prostředí 
oprávněná úřední osoba 
Rozdělovník: 
 
Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: 
1. Radmila Bystrá, č.p. 15, 277 14 Konětopy 
2. Veronika Bystrá, č.p. 135, 277 14 Konětopy 
3. Josef Bystrý, č.p. 135, 277 14 Konětopy 
4. Josef Čurda, č.p. 16, 277 14 Konětopy 
5. Lukáš Gürtler, č.p. 132, 277 14 Konětopy 
6.  Martin Gürtler, č.p. 132, 277 14 Konětopy 
7. Hana Mikušová, Havlíčkova 315/10, 250 01 Brandýs n. L. - St. Boleslav  
Zastoupeni  Jiřím Fillerem, Lomnická 296, Hostavice, 198 00 Praha 9 
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Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu: 
1. Obec Konětopy, č. p. 14, 27714 Konětopy 
2. Šeligová Marie, č. p. 90, 27714 Konětopy 
3. Nejedlý Vladislav Mgr., Platanová 632, Benátky nad Jizerou II, 29471 Benátky nad Jizerou 
4. Nejedlý Zdeněk, č. p. 21, 27714 Konětopy 
5. Vinšová Světluše Mgr., Podhájí 373, 47123 Zákupy 
6. Holeček Petr, č. p. 51, 27714 Konětopy 
7. Šeliga Radek, č. p. 138, 27714 Konětopy 
8. Šeligová Alena, č. p. 138, 27714 Konětopy 
9. Jandová Miloslava, Krynická 492/3, Troja, 18100 Praha 8 
10. Bureš Jiří Ing., Točitá 1715/4, Krč, 14000 Praha 4 
11. Burešová Tereza MgA., Točitá 1715/4, Krč, 14000 Praha 4 
12. Hložan Martin, č. p. 32, 27714 Konětopy 
13. Povolný Rudolf, 28916 Přerov nad Labem 
14. AMISTA investiční společnost, a.s., Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 
15. CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 
16. ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 40502 Děčín 
17. Stavokomplet, spol. s r.o., č. p. 251, 250 61 Zápy 
18. Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno 
 
 
Na vědomí 
1. Stavební úřad městyse Všetaty , T. G. Masaryka 69, 277 16 Všetaty 
2. Odbor životního prostředí, OOH MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 
3. Odbor SÚ, ÚP a PP MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 
4. Povodí Labe, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové 
5. Regionální muzeum Mělník, náměstí Míru 54/20, 27601 Mělník 

 

Toto rozhodnutí bude doručeno „veřejnou vyhláškou“, která bude vyvěšena v souladu 
s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu po dobu 15 dnů ode dne následujícím po dni 
vyvěšení na úředních deskách (včetně elektronických s dálkovým přístupem) těchto úřadů: 
MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, OÚ Konětopy. Vývěsní lhůta začíná den následující 
po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (15.) dni 
vyvěšení lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena 
zpět odboru životního prostředí. Zároveň žádáme o zveřejnění písemností způsobem 
umožňujícím dálkový přístup a o potvrzení této skutečnosti. 

V souladu s § 25 odst. 1 správního řádu se toto oznámení doručuje osobám s vlastnictvím 
nebo jiným věcným právům k pozemku p. č. 341/10 v k. ú. Konětopy. 

 

 

 

Úřední deska MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav: 

Vyvěšeno dne: 

Sejmuto dne: 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí 
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Úřední deska OÚ Konětopy: 

Vyvěšeno dne: 

Sejmuto dne: 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí 
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