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ROZHODNUTÍ 
STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

 

Výroková část: 

Městský úřad Poděbrady, odbor výstavby a územního plánování, jako speciální stavební úřad 
příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební 
zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost 
o stavební povolení, kterou dne 29.11.2022 podalA 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 
00066001, Zborovská 81, 150 00  Praha 5-Smíchov, 
kterou zastupuje HBH Projekt spol. s r.o., IČO 44961944, Kabátníkova 216, Ponava, 
602 00  Brno 2 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

 

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu: 

II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota 

 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 93, 443, 453, 454, parc. č. 54/2, 107, 111, 120/46, 665/2, 
667/2, 667/10, 667/22, 676, 677, 679, 682/4, 689/2, 689/3, 898, 1000/1, 1000/2, 1000/3, 
1000/4, 1000/8, 1016/5, 1018, 1374/7, 1374/11, 1374/13, 1462/1, 1463, 1464/1, 1464/2, 
1464/3, 1465/1, 1465/2, 1465/3, 1465/4, 1465/5, 1465/6, 1465/9, 1465/10, 1523/2, 1524/2, 
1530/3, 1537, 1572/3, 1589, 1590, 1594, 1595, 1604/21 v katastrálním území Kostelní Lhota, 
st. p. 330, 331, 332, parc. č. 455, 478/3, 506/4, 506/35, 630/8, 655/1, 989/2, 994, 1284/1, 
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1284/4, 1284/6, 1284/12, 1284/13, 1288, 1289/1, 1289/5, 1290/1, 1298/7, 1298/8, 1298/12, 
1298/15, 1334/5, 1491/1, 1491/13, 1491/19, 1492, 1493/2, 1493/3, 1493/4, 1493/5, 1493/10, 
1534/1, 1561, 1569/1, 1569/2, 1584/2, 1602, 1642, 1685, 1686 v katastrálním území Písková 
Lhota u Poděbrad, parc. č. 248/7, 248/38, 290/1, 290/2, 421 v katastrálním území Přední Lhota 
u Poděbrad, parc. č. 2494/42, 2494/44, 2494/45, 2494/46, 2496/1, 2496/46, 2524 v katastrálním 
území Sadská. 

 

Stavba obsahuje: 
- změna dokončené stavby 
- předložený projekt řeší rekonstrukci silnice II/611 délky 6 220 m v extravilánu a intravilánu 

obcí Kostelní Lhota a Písková Lhota. Jedná se o dopravní stavbu, které umožňuje zvýšení 
bezpečnosti a zkvalitnění dopravy na silnici II/611. Součástí rekonstrukce jsou také úpravy 
zastávek autobusové dopravy a rekonstrukce stávajících mostních objektů. Stavba je 
připravována v režimu dle §17 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v 
platném znění 

- v intravilánu obce Kostelní Lhota bude snížena niveleta v úseku od km 32,800 do km 33,425 
- bude lokálně upravena niveleta v blízkosti mostů SO 201 a SO 202 tak, aby byl na mostě 

udržen podélný sklon alespoň 0,50% 
- nově navrženy vjezdové brány do obce Kostelní Lhota (ve směru od Sadské a od 

Poděbrad) a do obce Písková Lhota (ve směru od Kostelní Lhoty) 
- nově navržen dělící ostrůvek v km 33,100 pro zajištění bezpečného převedení cyklistické 

dopravy mezi nově navrženými cyklopruhy a stávající cyklostezkou 
- stavební objekty: 
- SO 011 Příprava území pro SO 101 
- SO 012 Příprava území pro SO 102 
- SO 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,858 - 34,850 
- SO 102 Rekonstrukce silnice II/611, km 34,850 - 37,074 
- SO 134 Úprava chodníků a zastávek v k.ú. Kostelní Lhota 
- SO 135 Úprava chodníků a zastávek v k.ú. Písková Lhota u Poděbrad 
- SO 136 Úprava chodníků a zastávek v k.ú. Přední Lhota u Poděbrad 
- SO 201 Rekonstrukce mostu ev. č. 611-012 
- SO 202 Rekonstrukce mostu ev. č. 611-013 
- podle projektové dokumentace pro stavební povolení „II/611 Kostelní Lhota-Přední Lhota" z 

listopadu 2022, projektová kancelář HBH Projekt spol. s r.o., IČO: 44961944; zodpovědný 
projektant Ing. Marek Kačenák (ČKAIT-3000062) 

 

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení 

„II/611 Kostelní Lhota-Přední Lhota" z listopadu 2022, projektová kancelář HBH Projekt 
spol. s r.o., IČO: 44961944; zodpovědný projektant Ing. Marek Kačenák (ČKAIT-3000062); 
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního 
úřadu. 

2. Vzhledem k tomu, že vodní toky, rybníky a lesy jsou podle § 4 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb. 
významným krajinným prvkem, zajistí investor akce provádění prací tak, aby během nich 
nedošlo k poškozování perspektivních dřevin, břehových porostů, nebo ke zraňování 
živočichů, či ničení jejich biotopů. 

3. V případě kácení dřevin rostoucích mimo les o obvodu kmene měřeném ve výšce 130 cm 
nad zemí větším než 80 cm nebo zapojených porostů větších než 40 m2 je třeba opatřit si 
povolení ke kácení dřevin dle § 8 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
Žádost o povolení ke kácení dřevin podává vlastník či nájemce pozemku na místně 
příslušný obecní úřad. 
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4. Při provádění prací v blízkosti vodních toků a rybníků budou preventivně dodržována 

bezpečnostní opatření k úniku ropných látek ze strojů do okolí. 
5. Termín zahájení a ukončení prací a případné technické zásahy a řešení bude projednáno 

společností Povodí Labe, s.p. – provozní středisko Lysá nad Labem (ing. Jana Malinová). 
Projednání se týká i případného kácení stávajících porostů, popř. výsadby nových 
v blízkosti vodních toků. 

6. Úpravy koryt jednotlivých vodních toků pod stavbou mostů budou součástí stavby 
v majetku vlastníka stavby. Úprava koryta toku pod mostem musí plynule navazovat na 
úpravu toku před a za stavbou. 

7. Stavby úprav koryt vodních toků a stavby ochranných hrází nebudou žádným způsobem 
narušeny. 

8. V záplavovém území nebudou skladovány žádné materiály, případně budou zabezpečeny 
tak, aby v případě zvýšených povodňových průtocích nemohlo dojít k jeho odplavení. 
V blízkosti toků, včetně ochranných hrází na toku Výrovka, nebude skladován žádný 
materiál. 

9. Technologie prací bude volena tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění 
povrchových vod. V případě napadání stavebního či demoličního materiálu do vodního 
toku, dojde k jeho okamžitému odstranění a deponování mimo záplavové území. 

10. Po dobu výstavby bude zajištěn plynulý průchod vod za běžných i zvýšených průtoků. 
Nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu mostu. 

11. Vodní toky nebudou dotčeny vyvolanými přeložkami. 
12. Před zahájením prací bude zpracován a předložen havarijní a povodňový plán stavby (MěÚ 

Nymburk, Odbor životního prostředí). 
13. Stavba bude realizována v období mimo období rozmnožování obojživelníků tj. od 

1.července do 1. března kalendářního roku (týká se stavby SO 202 a SO 201). 
14. Stavebními pracemi nesmí dojít k zásahu do pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo 

k omezení hospodaření na okolních pozemcích určených k plnění funkcí lesa. 
15. Před realizací záměru bude ve smyslu § 16 odst. 1 zákona o lesích požádán správní orgán 

o vydání rozhodnutí o dočasném a trvalém odnětí přímo dotčených částí lesních pozemků 
v k.ú. Sadská, Kostelní Lhota a Písková Lhota z PUPFL se všemi přílohami (Vyhl. Mze č. 
77/1996 Sb.) 

16.  V dostatečném předstihu před zahájením stavby zažádá zhotovitel o povolení zvláštního 
užívání silnice č. II/611 v k.ú. Přední Lhota, Písková Lhota a k.ú. Kostelní Lhota a Sadská 
z důvodu provádění stavebních prací v silničním pozemku a o částečnou nebo úplnou 
uzavírku dotčeného úseku. Žádost bude doložena souhlasným vyjádřením DI Policie ČR – 
KŘ Nymburk; součástí bude schválený projekt použitého dopravního značení. Zároveň je 
nutno zažádat o stanovení přechodné úpravy provozu na dobu nezbytně nutnou (MěÚ 
Poděbrady, Odbor dopravy pro k.ú. Písková Lhota a Přední Lhota a MěÚ Nymburk, Odbor 
dopravy pro k.ú. Kostelní Lhota a Sadská). 

17. Před uvedením do provozu rekonstruovaného úseku požádá vlastník o stanovení místní 
úpravy provozu pro instalaci nového svislého a vodorovného dopravního značení na území 
správního obvodu Poděbrady a Nymburk. Žádost bude doložena vyjádřením DI Policie ČR 
– KŘ Nymburk, součástí bude schválený projekt nového dopravního značení (MěÚ 
Poděbrady, Odbor dopravy pro k.ú. Písková Lhota a Přední Lhota a MěÚ Nymburk, Odbor 
dopravy pro k.ú. Kostelní Lhota a Sadská). 

18. V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde 
k archeologickým nálezům, je stavebník 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. 

19. V případě, že by se v trase stavby nacházela nějaká neevidovaná drobná stavba (Boží 
muka, mezník, milník, kříž, kaplička, zvonička, socha, pomník atd.), je stavebník povinen ji 
v dostatečné vzdálenosti obejít tak, aby nebyla poškozena. Pokud to není možné, bude 
stavebník jiný postup předem konzultovat se zástupcem památkové péče na odboru 
správních činností MěÚ Poděbrady. 



Č.j. MEUPDY/0004044/VUP/2023/JZí str. 4 

 
20. Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku Policie ČR – KŘ DI Nymburk ze dne 

14.11.2022 č.j. KRPS-261717-3/ČJ-2022-010806. 
21. Před zahájením stavby bude zaslán termín realizace min. 3 týdny předem včetně 

navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření na adresu: Regionální 
středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové; 
kontaktní osoba Kateřina Obermajerová, tel. 973 251 519. 

22. Budou splněny podmínky uvedené ve stanoviscích a vyjádřeních: 
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, dopravní 

inspektorát stanovisko dne 14.11.2022 č.j. KRPS-261717-3/ČJ-2022-010806 
Souhlas s podmínkami. 

- ČEZ Distribuce, a. s. souhlas dne 13.7.2022 č.j. 001126803825 
- CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. vyjádření dne 30.6.2022 č.j. 

699498/22 
- NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. stanovisko dne 26.7.2022 č.j. 118220266 
- Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace stanovisko dne 

13.6.2022 č.j. 02900/22 
- Městský úřad Poděbrady, Odbor správy a rozvoje města vyjádření dne 15.7.2022 č.j. 

MEUPDY/0054078/OSM/2022/PŠt 
- GasNet Služby, s.r.o. stanovisko dne 26.7.2022 č.j. 5002645605 
- Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. souhlas dne 27.7.2022 č.j. 2371/2022 

23. Za dodržení výše uvedených podmínek a podmínek daných rozhodnutími, stanovisky a 
vyjádřeními uvedenými v tomto rozhodnutí je zodpovědný investor. 

 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 
81, 150 00  Praha 5-Smíchov 
Alice Groenenbergová, nar. 7.7.1974, Březovická 1360, Praha 9-Horní Počernice, 193 00  
Praha 913 
Eva Hlavničková, nar. 19.3.1973, Jednostranná 840, Praha 9-Hloubětín, 198 00  Praha 98 
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec 
Králové 8 
Město Sadská, Palackého nám. 1, 289 12  Sadská 
Václav Němeček, nar. 11.9.1962, Kostelní Lhota 7, 289 12  Sadská 
Obec Písková Lhota, Poděbradská 17, Písková Lhota, 290 01  Poděbrady 1 
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec 
Králové 3 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Obec Kostelní Lhota, Kostelní Lhota 6, 289 12  Sadská 
Ing. Josef Martinek, nar. 13.9.1950, Kostelní Lhota 67, 289 12  Sadská 
Jana Podlešáková, nar. 25.5.1967, Jesemany 218, 289 12  Sadská 
Josef Zalabák, Kostelní Lhota 196, 289 12  Sadská 
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Bobnická 712, 288 02  Nymburk 2 
Město Poděbrady, Jiřího náměstí 20, Poděbrady I, 290 01  Poděbrady 1 
Jiří Marek, nar. 23.4.1975, Kostelní Lhota 201, 289 12  Sadská 
Ing. Aleš Pekárek, nar. 16.12.1961, Na Třebešíně 2419, 100 00  Praha 10-Strašnice 
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Odůvodnění: 

Dne 29.11.2022 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou 
stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí 
o umístění stavby spis. zn. MEUPDY/0043212/VUP/2021/MEr dne 26.10.2021. 

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a 
dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 
16.1.2023, o jehož výsledku byl sepsán protokol.  

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z 
hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými 
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné 
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová 
dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí 
o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily 
povolení stavby. 

Stanoviska sdělili: 
- Městský úřad Nymburk, Odbor životního prostředí vyjádření dne 21.7.2022 č.j. MUNYM-

100/51332/2022/Saj 
- Městský úřad Nymburk, Odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 19.5.2021 č.j. 

MUNYM-100/36188/2021/Ste; souhlas k zásahu do významného krajinného prvku 
s podmínkami 

- Městský úřad Nymburk, Odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 27.1.2021 č.j. 
MUNYM-100/5949/2021/Kra; souhlas dle vodního zákona s podmínkami 

- Městský úřad Nymburk, odbor ŠKaPP vyjádření dne 12.7.2022 č.j. MUNYM-
ŠKaPP/060/51331/2022/Mar 

- Městský úřad Poděbrady, Odbor dopravy vyjádření dne 7.7.2022 č.j. 
MEUPDY/0051512/DOP/2022/SGL 

- Městský úřad Poděbrady, Odbor životního prostředí vyjádření dne 27.7.2022 č.j. 
MEUPDY/0056824/ZP/2022/ESe 

- Městský úřad Poděbrady, Odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 12.11.2020 
č.j. MEUPDY/0060241/ZP/2020/HVe; souhlas k zásahu do krajinného rázu 

- Městský úřad Poděbrady, Odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 12.11.2020 
č.j. MEUPDY/0060231/ZP/2020/HVe; souhlas k zásahu do významného krajinného prvku 
s podmínkami 

- Městský úřad Poděbrady, Odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 29.1.2021 č.j. 
MEUPDY/0006251/ZP/2021/PSo; souhlas dle vodního zákona s podmínkami 

- Městský úřad Poděbrady, Odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 24.2.2021 č.j. 
MEUPDY/0067669/ZP/2020/ESe; souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF 

- Městský úřad Poděbrady, odbor správních činností - památková péče vyjádření dne 
19.7.2022 č.j. MEUPDY/0054697/SC/2022/JKr 

- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem závazné stanovisko dne 19.7.2022 č.j. 
140624/2022-1322-OÚZ-PHA 

- Lesy České republiky, s.p. souhlas dne 19.10.2020 č.j. LČR 177/050694/2020 
- Povodí Labe, státní podnik stanovisko dne 6.9.2022 č.j. PLa/2022/031531 
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, dopravní 

inspektorát stanovisko dne 14.11.2022 č.j. KRPS-261717-3/ČJ-2022-010806 
Souhlas s podmínkami 

- ČEZ Distribuce, a. s. souhlas dne 13.7.2022 č.j. 001126803825 
- CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. vyjádření dne 30.6.2022 č.j. 699498/22 
- NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. stanovisko dne 26.7.2022 č.j. 118220266 
- Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace stanovisko dne 

13.6.2022 č.j. 02900/22 
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- Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství vyjádření dne 

28.7.2022 č.j. 083880/2022/KUSK 
- Městský úřad Poděbrady, Odbor správy a rozvoje města vyjádření dne 15.7.2022 č.j. 

MEUPDY/0054078/OSM/2022/PŠt 
- GasNet Služby, s.r.o. stanovisko dne 26.7.2022 č.j. 5002645605 
- Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. souhlas dne 27.7.2022 č.j. 2371/2022 
- Městský úřad Poděbrady, Odbor výstavby a územního plánování vyjádření dne 25.7.2022 

č.j. MEUPDY/0056082/VUP/2022/JZí 
souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona 

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených 
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 
 

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení 
právních předpisů ve výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

  Vlastníci sousedních pozemků podél pozemní komunikace II/611 v daném úseku, km 
30,858 až km 37,074. 

 

 

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. 

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o 
povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, 
pokud není stavebníkem. 

Při provádění stavby je stavebník povinen 
- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo 

stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno 
a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v 
těchto skutečnostech oznámí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu, 

- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení 
stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního 
souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů 
ze štítku. 

- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a 
všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie, 
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- ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek 

stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této 
prohlídky se zúčastnit, 

- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují 
životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, 

- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení 
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
 
 
 
 

Ing. Jana Zítová 
vedoucí odboru výstavby a územního plánování 

  
 
 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů se nevyměřuje. 
 
Obdrží: 
 
účastníci (dodejky) 
HBH Projekt spol. s r.o., IDDS: e5y9wa6 
 zastoupení pro: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 
organizace, Zborovská 81, 150 00  Praha 5-Smíchov 
Alice Groenenbergová, Březovická č.p. 1360/23, Praha 9-Horní Počernice, 193 00  Praha 913 
Eva Hlavničková, Jednostranná č.p. 840/20, Praha 9-Hloubětín, 198 00  Praha 98 
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 
Město Sadská, IDDS: trubtz7 
Václav Němeček, Kostelní Lhota č.p. 7, 289 12  Sadská 
Obec Písková Lhota, IDDS: hstjdvm 
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
Obec Kostelní Lhota, IDDS: 6rpbqqp 
Ing. Josef Martinek, Kostelní Lhota č.p. 67, 289 12  Sadská 
Jana Podlešáková, Jesemany č.p. 218, 289 12  Sadská 
Josef Zalabák, Kostelní Lhota č.p. 196, 289 12  Sadská 
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33 
Město Poděbrady, Jiřího náměstí č.p. 20/1, Poděbrady I, 290 01  Poděbrady 1 
Jiří Marek, Kostelní Lhota č.p. 201, 289 12  Sadská 
Ing. Aleš Pekárek, Sokolovská č.p. 270/201, 190 00  Praha 9-Vysočany 
  
Dalším účastníkům stavebního řízení uvedených v § 109 písm. e) a f)  stavebního zákona 
v souladu s ust. § 144 odst. 6 zák. č.500/2004 Sb. (správní řád) o řízení s velkým počtem 
účastníků  se doručuje veřejnou vyhláškou. 
 
dotčené orgány státní správy 
Městský úřad Nymburk, Odbor životního prostředí, IDDS: 86abcbd 
Městský úřad Nymburk, odbor ŠKaPP, IDDS: 86abcbd 
Městský úřad Poděbrady, Odbor dopravy, Jiřího nám. č.p. 20, 290 01  Poděbrady I 
Městský úřad Poděbrady, Odbor životního prostředí, Jiřího náměstí č.p. 20/1, Poděbrady I, 290 
01  Poděbrady 1 
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Městský úřad Poděbrady, odbor správních činností - památková péče, Jiřího náměstí č.p. 20/1, 
Poděbrady I, 290 01  Poděbrady 1 
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, IDDS: hjyaavk 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, dopravní inspektorát, 
IDDS: 2dtai5u 
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf 
Městský úřad Poděbrady, Odbor výstavby a územního plánování, Jiřího náměstí č.p. 20/1, 290 
31  Poděbrady I 
  
ostatní 
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
Obecní úřad Písková Lhota, IDDS: hstjdvm 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IDDS: qa7425t 
Městský úřad Sadská, IDDS: trubtz7 
Obecní úřad Kostelní Lhota, IDDS: 6rpbqqp 
Obecní úřad Písková Lhota, IDDS: hstjdvm 
Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: pdrwknv 
Městský úřad Poděbrady, Odbor správy a rozvoje města, Jiřího náměstí č.p. 20/1, 290 31  
Poděbrady I 
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33 
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