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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ č. 60/2011
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Dne 11. 5. 2011 podala společnost KSK BONO, s.r.o., Heřmanice nad Labem 29 IČO 47450720 (dále jen
„žadatel“) žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby – „Balírna B 1“ – stavební úpravy a
přístavba k objektu na pozemku st.p.č. 73, p.p.č. 353/9, 353/3, 353/11, 343/4, 353/6 v katastrálním
území Brod nad Labem.
Městský úřad Jaroměř, 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"),jako správní orgán příslušný věcí a místem v § 10 a § 11 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), vykonávající působnost dle § 190
odst. 1 stavebního zákona (mimo obcí Chvalkovice a Velký Třebešov) v územním řízení posoudil podle
§ 84 až 91 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
územní rozhodnutí o umístění stavby
„Balírna B 1“ – stavební úpravy a přístavba k objektu na pozemku st.p.č. 73, p.p.č. 353/9, 353/3,
353/11, 343/4, 353/6 v katastrálním území Brod nad Labem.
Stavba obsahuje: projektová dokumentace k územnímu řízení řeší stavební úpravy a přístavbu ke
stávajícímu objektu „balírny“ na pozemku st.p.č. 73 v katastrálním území Brod nad Labem. Stavba se
nachází uvnitř areálu společnosti KSK BONO s.r.o. v Brodě nad Labem a je využívána jako balírna
krmných směsí. Stávající objekt balírny nevyhovuje současným požadavkům na balení širokého
sortimentu granulovaných krmiv. Navrhovanými úpravami a přístavbou balírny B1 bude vyřešen plynulý
technologický tok navážení granulí bez křížení s expedicí, rozšíření prostor pro balení, zvětšení
skladovací a manipulační kapacity hotových výrobků a jejich expedice. Přístavby jsou umístěny převážně
na jižní straně, směrem k expedici AX 1. Jedná se o jednopodlažní přístavby zastřešené pultovou
střechou, jejíž nejvyšší hrana je pod úrovní okapu stávající sedlové střechy nad balírnou B1 – cca ve
výšce 4,60 m. Na severní straně je navržena nájezdová rampa do úrovně podlahy balírny B1, střecha této
rampy je cca 2,00 m pod hřebenem střechy, který je ve výšce 9,20 m nad podlahou. Nosnou konstrukci
tvoří ocelové rámy opláštěné sendvičovými panely Kingspan. Přístavba balírny B1 bude obsahovat: velín,
expedice III, rozšíření balírny s dozráváním masovek, manipulace.
Pro umístění stavby se stanovují tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním
stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních
staveb. Podle projektové dokumentace k územnímu řízení, kterou zpracoval Ing. Milan Lískovský,
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby v 02/2011 pod číslem zakázky PS-10-2223.
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2. Musí být dodrženy podmínky ve vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Akademika Bedrny
365, Hradec Králové ze dne 17. 3. 2010 pod č.j.28910/10/CHK/VV0:
2.1.Před zahájením stavebního řízení (před vydáním stavebního povolení či před ohlášením stavby)
předložit společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. k odsouhlasení projektovou dokumentaci
stavby včetně zakreslených stávajících komunikačních sítí a případných opatření.Stačí předložit jen
část PD, která řeší vlastní střet se SEK, nemusí se předkládat PD celé stavby. Kontaktní osoba: Pavel
Remont, Akademika Bedrny 10/365, Hradec Králové, tel. 720752323, e-mail:remont.pavel@o2.com
2.2.Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí
veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,50 m po stranách krajního vedení
2.3.Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení
sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací
(dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo
souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického
vybavení“ v platném znění, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před
nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a
ochranné vodiče“.
2.4.Před započetím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené
polohopisné dokumentace.S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou
stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích, § 3 bod b.1., příloha č. 3, kap.II.čl.1.,4. a 5.).
2.5.V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury –
vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č.
591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.5.,příloha
č. 3 kap. XII. Čl.1.).
2.6.Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili
hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi
skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve
vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných
mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali
nejvyšší opatrnosti.
2.7.Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a
věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě
Pavel Remont, tel. 720752323, dále jen „POS. V prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po
projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.
2.8.Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupujte tak, aby nedošlo ke změně hloubky
uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen zabezpečit proti
poškození, odcizení a prověšení.
2.9.V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup, apod je povinností
vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti
sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability
(Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1., příloha č. 3 kap. IV.čl.3a4).
2.10.Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedení
před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.
2.11.Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací
soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly, apod.), které jsou součástí vedení, není oprávněn ani
dočasně využívat k jiným účelům, a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.
2.12.Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do
doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy
PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou
NVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.
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2.13.Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat
trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů,
aj.)
2.14.Manipulační a skladové plochy je povinností zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při
výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost
menší než 1 m (čl. 275, ČSN 342100).
2.15.Je povinností obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec
těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
2.16.Je povinností každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK
neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní
číslo 800184084.
3. Musí být dodrženy podmínky ve vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín ze
dne 18. 4. 201 pod zn: 001033799372:
3.1.V zájmovém území se nachází nebo zasahuje Ochranné pásmo energetického zařízení v majetku
ČEZ Distribuce, a.s. Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č.
458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301
a ČSN EN 50423-1. V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před
započetím zemních prací pět dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky
840 840 840, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
3.2.V případě, že uvažovaná stavba nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení,
nebo bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné
požádat prostřednictvím Zákaznické linky o souhlas s činností v ochranném pásmu.
3.3.Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, je nutno
kontaktovat Poruchovou linku 840850860, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
4. Ve skladu nebudou skladovány závadné látky (viz § 39 vodní zákon) a nebude s nimi manipulováno.
5. Nejpozději k uvedení stavby do provozu bude správnímu úřadu předložen ke schválení aktualizovaný
plán opatření pro případy havárie a areálu provozovny KSK BONO s.r.o., Brod nad Labem.
6. Při případném křížení inženýrských sítí je nutné dodržet pravidla uvedená v ČSN 73 6005 „Prostorové
uspořádání sítí technického vybavení“ a zejména § 12 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
ve znění pozdějších předpisů.
7. Při provádění a užívání staveb jsou stavebníci povinni podle charakteru těchto staveb je zabezpečit
odváděním, čištěním, popřípadě jiným zneškodňováním odpadních vod z nich v souladu se zákonem č.
254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění a zajistit vsakování
nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto
stavby v souladu se stavebním zákonem.
8. V dostatečném předstihu před zahájením stavby bude příslušnému vodoprávnímu úřadu předložen
havarijní plán stavby pro období výstavby ke schválení se stanoviskem správce toku Labe – Povodí
Labe, státní podnik, Hradec Králové k havarijnímu plánu.
9. Součástí havarijního plánu bude aktualizovaný pasport areálové kanalizace s kanalizačním řádem.
10.Veškeré splaškové vody budou svedeny do stávajících bezodtokových jímek a pravidelně odváženy na
ČOV tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod a na výzvu vodoprávního
úřadu nebo České inspekce životního prostředí investor musí prokázat jejich zneškodnění v souladu se
vodním zákonem.
11.Znečištění srážkových vod závadnými látkami z pozemních komunikací musí být řešeno technickými
opatřeními podle vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
v platném znění.
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12.Zabezpečení dešťových stok odvádějících vody s rizikem kontaminace ropnými látkami, tzn. ze
stanovišť osobních a nákladních vozidel je zapotřebí řešit v souladu s aktualizovanou ČSN 756551
Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek, platnou od 1. 1. 2009.
13.Stavba se nachází v areálu společnosti KSK BONO s.r.o., provoz Heřmanice nad Labem – Brod nad
Labem, bude využit stávající vjezd do areálu.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: KSK BONO, s.r.o., Heřmanice nad
Labem 29, 552 12 Heřmanice nad Labem, Obec Heřmanice nad Labem.
Odůvodnění:
Dne 11.05.2011 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - „Balírna B 1“ – stavební
úpravy a přístavba k objektu na pozemku st.p.č. 73, p.p.č. 353/9, 353/3, 353/11, 343/4, 353/6
v katastrálním území Brod nad Labem. V souladu s ustanovením § 87 stavebního zákona stavební úřad
oznámil zahájení územního řízení účastníkům řízení dle § 85 odstavec 1 a 2 stavebního zákona a
dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání, které se konalo dne 19.
7. 2011 a zároveň vyzval žadatele, aby bezodkladně zajistil na pozemku, na němž se má záměr
uskutečnit, vyvěšení informace o svém záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí. O
průběhu veřejného ústního jednání byl sepsán protokol, z něhož vyplynulo, že účastníci řízení nevyjádřili
k navrhovanému umístění stavby žádné námitky ani připomínky.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obce Heřmanice nad Labem
a vyhovuje požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využití území a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.
Umístění stavby není v rozporu s žádným předchozím rozhodnutím o území, neboť pro vymezený
pozemek nebylo vydáno žádné jiné rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o využití území, rozhodnutí
o dělení nebo scelování pozemků, stavba není v území, pro které bylo rozhodnuto o stavební uzávěře.
Žádost byla doložena (i v průběhu řízení) těmito doklady, vyjádřeními a stanovisky: Telefónica O2 Czech
Republic, a.s., Akademika Bedrny 365, Hradec Králové vyjádření ze dne 17. 3. 2010 pod
č.j.28910/10/CHK/VV0, ČEZ Distribuce, a.s.. Teplická 874/8, Děčín vyjádření ze dne 18. 4. 2011 pod
zn. 001033799372, Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí závazné stanovisko ze dne 4. 5.
2011 pod čj.OŽP-2937-2/2011-Kž,U-V, souhlas dle § 17 odst. 1 písm. e) vodního zákona ze dne 2. 6.
2011 pod čj.OŽP-3341-3/2011-Kž-S, Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové stanovisko
ze dne 30. 5. 2011 pod zn. PVZ/11/12624/Vn/0, Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje,
územní odbor Náchod, N8chodská 530, Velké Poříčí závazné stanovisko ze dne 30. 3. 2011 pod
č.j.HSHK-254/NA-OP-2011, Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště
Náchod, Českoskalická 254, Náchod závazné stanovisko ze dne 2. 5. 2010 pod č.j.:S-KHSHK
11214/2011/2/HP.NA/Ho, Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj, Inspektorát Náchod,
Českoskalická 1836, Náchod závazný posudek ze dne 18. 4. 2011 pod č.j.:2011/3444/KVSH, Oblastní
inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj, Říční 1195, Hradec Králové vyjádření ze
dne 18. 4. 2011 pod zn. č.j.1703/8.40/11/15.7, Obec Heřmanice nad Labem vyjádření ze dne 20. 4. 2011,
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, Hradec Králové vyjádření ze dne
22. 9. 2010 pod zn. ŘSD/1937/37000/2010/Dou, byly doloženy souhlasy majitelů sousedních nemovitostí
a pozemků, dále byl doložen protokol o měření stanovení průměrných hodnot objemové aktivity radonu –
č. 1111 A zpracovaný dne 4. 4. 2011 Zdravotním ústavem se sídlem v Hradci Králové, Centrum
hygienických laboratoří, ul. Jana Černého 361/46, Hradec Králové.
Při posuzování, zda stavba vyhovuje technickým požadavkům na stavby, stanoveným vyhláškou č.
268/2009 Sb., stavební úřad zjistil, že podle ustanovení § 1 tato vyhláška stanoví základní požadavky na
územně technické řešení staveb a na účelové stavebně technické řešení staveb, které náleží do působnosti
obecních stavebních úřadů. Zároveň stavební úřad zjistil, že podle ustanovení § 2 se tato vyhláška
uplatňuje mimo jiné při navrhování a umísťování staveb.
Při posuzování, zda stavba vyhovuje obecným požadavkům na využívání území se stavební úřad řídil
vyhláškou č. 501/2006 Sb. v platném znění, kde podle § 1 tato vyhláška stanovuje požadavky na
využívání území mimo jiné i při umísťování staveb.
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Stavební úřad zkoumal, zda bude umístění navrhované stavby splňovat uvedené požadavky ve spolupráci
s dotčenými orgány státní správy spolupůsobícími v řízení a hájící zájmy společnosti na úseku svých
speciálních předpisů, k nimž patří i otázky životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany
povrchových a podzemních vod, ochrany památek, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany,
požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování pohody bydlení, které jsou i v přímém vztahu se
soukromými zájmy fyzických osob a ovlivňují pohodu bydlení. Stavební úřad je oprávněn vydat
rozhodnutí jen v souladu s těmito stanovisky dotčených orgánů státní správy.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů a posoudil vyjádření
účastníků řízení. S dotčenými orgány, jejichž rozhodnutí nebo opatření k podané žádosti byla získána
před oznámením zahájení územního řízení, omezil projednání podle míry, v jaké byly jejich požadavky
splněny.
Umístění stavby a její přezkoumání z hledisek svých zájmů chráněných dle zvláštních předpisů bylo
provedeno dotčenými orgány. Jejich kladná stanoviska byla k žádosti doložena a žádné z nich není ve
vzájemném rozporu. Je tedy zajištěn soulad těchto stanovisek, ale i žádost o vydání rozhodnutí o umístění
stavby tato stanoviska respektuje. Žádost o vydání územního rozhodnutí byla doložena dokumentací pro
územní řízení s dokladovou částí, obsahující stanoviska a vyjádření správců technické infrastruktury,
doklady o vlastnictví stavbou dotčených pozemků, souhlasy vlastníků pozemků a další doklady nezbytné
k posouzení žádosti a k vydání rozhodnutí.
Stavební úřad neshledal důvody, pro které by územní rozhodnutí o umístění stavby nemohl vydat.
Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 85 stavebního zákona. Přitom vzal v úvahu
druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejich provádění, dopad na zájmy
chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být
přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich těch osob, které jsou uvedeny
v rozdělovníku územního rozhodnutí a proto jim přiznal postavení účastníka řízení.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke
Krajskému úřadu Královehradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu 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. Územní
rozhodnutí pozbývá platnosti, nebude-li ve lhůtě platnosti podána žádost o stavební povolení, ohlášení
nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato
s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo
byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá
platnosti též dnem, kyd stavební úřad obdrží sdělení žadatele, že upustil od záměru ke kterému se
rozhodnutí vztahuje. To neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

otisk úředního razítka
Ing. Blanka Porcalová, v.r.
vedoucí odboru výstavby
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí

Vyvěšeno na elektronické úřední desce:
Razítko a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí

Zajistí vyvěšení: Obec Heřmanice nad Labem
Město Jaroměř

Obdrží:
Účastníci (dodejky, datové schránky)
KSK BONO, s.r.o., Heřmanice nad Labem 29, 552 12 Heřmanice nad Labem
Obec Heřmanice nad Labem
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
Dotčené orgány: (dodejky, datové schránky)
Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí
Majitelé sousedních pozemků a nemovitostí: (veřejnou vyhláškou)
Benčeková Jitka, Kuks 56, 544 43 Kuks
Jirka Bohuslav, Na Třešňovce 202, 552 11 Velichovky
Jirková Emilie, Brod nad Labem 7, 552 12 Heřmanice nad Labem
Martinek Vladimír, Brod nad Labem 32, 552 12 Heřmanice nad Labem
Marek Jindřich, Brod nad Labem 33, 552 12 Heřmanice nad Labem
Míl Jaroslav, Brod nad Labem 29, 552 12 Heřmanice nad Labem
Mílová Hana, Brod nad Labem 29, 552 12 Heřmanice nad Labem
Pozemkový Fond České republiky, Krajské pracoviště pro Královéhradecký kraj, Hořická 283,
500 02 Hradec Králové
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
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a dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům anebo sousedním
pozemkům a stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (veřejnou vyhláškou)

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích dle položky č. 18 odst. a) písm. a)
ve výši 1000, - Kč byl zaplacen dne 11. 5. 2011.

