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Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, 
oddělení stavební úřad

Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště

Č.j: MH–VŽP/2817/2018-2-Št Mnichovo Hradiště 22.2.2018
JID: 7118/2018/MH
Vyřizuje: Eva Štancíková 
E-mail: eva.stancikova@mnhradiste.cz 
Telefon: 326776746

Žadatel:
Obec Mukařov (IČO - 00509132), Mukařov 12, 295 01  Mnichovo Hradiště

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A

O Z N Á M E N Í
O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Dne 15.12.2017 podal subjekt Obec Mukařov (IČO - 00509132), Mukařov 12, 295 01  Mnichovo Hradiště 
prostřednictví zástupce: RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52  Pardubice, žádost o vydání územního rozhodnutí o 
umístění stavby: Mukařov – ČOV a splašková kanalizace na pozemcích stavební parcely parcelní číslo 67 (zastavěná 
plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 511/6 (ostatní plocha), 512/4 (ostatní plocha), 581/45, 618 (vodní 
plocha), 621 (zahrada), 635/2 (ostatní plocha), 744/4 (ostatní plocha), 796/5 (ostatní plocha), 796/1 (ostatní plocha), 800 
(ostatní plocha), 816/3 (vodní plocha), 820/2 (ostatní plocha), 820/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Borovice, 
pozemkové parcely parcelní číslo 430/11, 693 (vodní plocha) v katastrálním území Jivina, stavební parcely parcelní číslo 
10 (zastavěná plocha a nádvoří), 26 (zastavěná plocha a nádvoří), 30 (zastavěná plocha a nádvoří), 31 (zastavěná plocha a 
nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 64/3 (trvalý travní porost), 65 (vodní plocha), 97/4 (ostatní plocha), 452/8 
(zahrada), 452/2 (zahrada), 469/9, 512/3 (ostatní plocha), 742/3 (ostatní plocha), 742/2 (ostatní plocha), 742/1 (ostatní 
plocha), 744/2 (ostatní plocha), 744/3, 746/1 (ostatní plocha), 746/3 (ostatní plocha), 754/1, 755 (ostatní plocha), 813/1 
(ostatní plocha), 824  v katastrálním území Mukařov u Jiviny, pozemkové parcely parcelní číslo 521 (ostatní plocha) v 
katastrálním území Vicmanov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby.

Předmětná stavba obsahuje:
Stavební objekty 
SO 1 – Čistírna odpadních vod (ČOV)– jednolinková mechanicko-biologická ČOV pro 289 EO obdélníkového půdorysu
                                        o rozměrech 8,4 x 5,1 m. Dvoupodlažní objekt bude rozdělen na 5 
místností –
                                        dmychárnu, rozvodnu, pracovní prostor pro obsluhu kalového a 
chemického
                                        hospodářství, oddělený prostor pro obsluhu SBR reaktoru s rozvaděči a 
sociální
                                        zázemí s umyvadlem a WC.
        SO 1.10 – Provozně-technické objekty a oplocení ČOV
        SO 1.20 – Zpevněné plochy – příjezd k ČOV bude řešen výstavbou nové větve účelové komunikace a
                                      vybudováním manipulační plochy v areálu čistírny odpadních vod.
        SO 1.30 – Trubní vedení 
        SO 1.40 – Přípojka NN pro ČOV – pro napojení ČOV bude provedeno nové osazení pojistkové skříně SP100 
na
                                           stávajícím podpěrném bodě NN č.77. Z této pojistkové skříně bude 
veden
                                           kabel AYKY 4x35mm² do nové pojistkové skříně SS100, umístěné 
vedle
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                                           vjezdové brány v oplocení. Dále bude kabel veden do rozvaděče 
umístěného
                                           uvnitř technologického objektu ČOV.
        SO 1.50 – Vodovodní přípojka pro ČOV – bude provedena z PE100RC v dimenzi D32 ukončena vodoměrnou
                                                   šachtou umístěnou v areálu ČOV.
        SO 1.60 – Terénní a sadové úpravy

SO 2 – Splašková kanalizace – bude provedena z plastových trub PVC DN 250 mm (SN 12), ve výškových a směrových
                               lomech v max.odstupech 50m budou osazeny typové prefabrikované revizní 
šachty. Dále
                               budou osazeny odbočkové tvarovky pro napojení jednotlivých přípojek o DN 
150mm
                               ukončeny na hranici pozemků ve vlastnictví obce revizní šachtou průměru DN 400 
mm.
SO 3 – Čerpací stanice odpadních vod a výtlak splaškových vod 
SO 4 – Přípojky NN pro čerpací stanici odpadních vod

Provozní soubory:
PS 1 – Technologická část ČOV
PS 2 – Technologická část ČSOV

Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako stavební 
úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona 
zahájení územního řízení o umístění stavby a jelikož jsou-li mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje 
dostatečný podklad pro posouzení záměru, u p o u š t í  ve smyslu § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání.

Závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 stavebního zákona a námitky účastníků řízení musí být 
uplatněny ve stanovené lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení, jinak se k nim nepřihlíží. K 
závazným stanoviskům dotčených orgánů a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací 
dokumentace, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 
účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v § 89 odst. 4 stavebního 
zákona, se nepřihlíží. 

Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 
Účastník řízení, kterým je vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-

li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, a dále osoby, jejichž vlastnické nebo 
jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním 
rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je jeho právo 
přímo dotčeno.

Účastník řízení, kterým je osoba dle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení uplatňovat námitky 
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního 
předpisu zabývá. 

K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Účastníci řízení a jejich zástupci mohou nahlédnout do spisu a pořizovat si z něho výpisy. Do spisu je možné 

nahlédnout u Městského úřadu Mnichovo Hradiště, Odboru výstavby a životního prostředí, oddělení stavební úřad 
(pondělí, středa 8 - 17 hodin, v jiné dny po předchozí telefonické domluvě). Nechá-li se některý z účastníků řízení 
zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení stavební úřad současně v 
souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům 
rozhodnutí, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů od výše stanovené lhůty pro námitky účastníků řízení. Po uplynutí této 
lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s ustanovením § 72 správního řádu oznámeno. Do 
podkladů rozhodnutí mohou v případě potřeby účastníci řízení a jejich zástupci nahlédnout u Městského úřadu Mnichovo 
Hradiště, Odboru výstavby a životního prostředí, oddělení stavební úřad. Jedná se o lhůtu pro seznámení se spisem před 
vydáním rozhodnutí ve věci, nikoli o další lhůtu pro námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami 
opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží.

Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz 
totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum 
narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, 
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popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného 
držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.
Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce 
se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku 
neuplatnil.
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení stavební úřad tímto opatřením splňuje 
svou povinnost stanovenou mu v ustanovení § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny tím, že 
oznamuje občanským sdružením nebo jejich organizačním jednotkám, jejichž hlavním posláním podle stanov je ochrana 
přírody a krajiny (dále jen „občanská sdružení“), pokud mají právní subjektivitu, zahájení předmětného řízení, při němž 
mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona. Dle ustanovení § 70 odst. 3 
citovaného zákona se občanské sdružení stane účastníkem předmětného správního řízení, pokud svou účast písemně 
oznámí zdejšímu stavebnímu úřadu, a to do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo předmětné oznámení o zahájení řízení 
doručeno. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí první den jejího zveřejnění na úřední desce správního 
orgánu (tj. první den vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce zdejšího úřadu) a současně způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 

Otisk úředního razítka
Podepsáno elektronicky

Eva Štancíková 
vedoucí odd.stavební úřad
oprávněná úřední osoba

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: …………………................ Datum sejmutí: …………………................
…………………………………..................... ………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko: Razítko:

V elektronické podobě V elektronické podobě
zveřejněno od: …………………................ zveřejněno do: …………………................
…………………………………..................... ………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko: Razítko:

R o z d ě l o v n í k
Účastníci řízení -       
Doručení jednotlivě: 

Obec Mukařov, Mukařov 12, 295 01  Mnichovo Hradiště, prostřednictvím zástupce: RECPROJEKT s.r.o., 
Fáblovka 404, 533 52  Pardubice, IdDS: j6bakdp   

Doručení veřejnou vyhláškou (jmenovitě): 
Pavel Beran, Nad Stráněmi 1118, 294 01  Bakov nad Jizerou
Petra Beranová, Nad Stráněmi 1118, 294 01  Bakov nad Jizerou
Matylda Bergmanová, Mukařov 58, 295 01  Mnichovo Hradiště
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, IdDS: qa7425t, vyjádření 
ze dne 4.10.2017 pod č.j. 733202/17
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, IdDS: v95uqfy, vyjádření ze dne 
21.11.2017 pod zn. 1095694827, ze dne 12.10.2017 pod zn. 001095037142, ze dne 5.10.2017 pod zn.0100814993
Rudolf Hradecký, Borovice 3, Mukařov, 295 01  Mnichovo Hradiště
Ing. Zbyněk Hýzler, Jílová 1316, 295 01  Mnichovo Hradiště
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00  
Praha 5, IdDS: a6ejgmx, vyjádření ze dne 13.11.2017 pod zn. 7317/17/KSUS/MHT/BAR
Lesy ČR s.p. - Lesní správa, Ještědská 46, 460 08  Liberec 19, vyjádření ze dne 16.11.2017 pod č.j. 
LCR953/004944/2017



4 

Josef Morc, Nová Ves 61, 294 02  Kněžmost
Miloslava Morcová, Nová Ves 61, 294 02  Kněžmost
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3, IdDS: dbyt8g2, 
vyjádření z 24.10.2017 pod č.j. PVZ/17/43442/Kv/0
Ivana Prokopová, Mukařov 58, 295 01  Mnichovo Hradiště
Květa Retychová, Mukařov 57, 295 01  Mnichovo Hradiště
Milada Říhová, Mukařov 14, 295 01  Mnichovo Hradiště
Evžena Venclíčková, Mukařov 56, 295 01  Mnichovo Hradiště
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 01  Mladá Boleslav, IdDS: 5eigx2d, vyjádření 
ze dne 14.11.2017 pod zn. 3602/17/Ge
MUDr. Lukáš Vogl, Libáňská 2336/6, Horní Počernice, 193 00  Praha 913
MUDr. Petra Voglová, Libáňská 2336/6, Horní Počernice, 193 00  Praha 913   

Doručení veřejnou vyhláškou (účastníci řízení, identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru 
nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru): 

pozemková parcela parcelní číslo 430/1 v katastrálním území Jivina
stavební parcela parcelní číslo 3 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
stavební parcela parcelní číslo 14/3 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
stavební parcela parcelní číslo 15 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
stavební parcela parcelní číslo 17 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
stavební parcela parcelní číslo 18/1 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
stavební parcela parcelní číslo 20 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
stavební parcela parcelní číslo 25 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
stavební parcela parcelní číslo 29 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
stavební parcela parcelní číslo 33 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
stavební parcela parcelní číslo 35 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
stavební parcela parcelní číslo 36 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
stavební parcela parcelní číslo 39 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
stavební parcela parcelní číslo 41 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
stavební parcela parcelní číslo 42 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
stavební parcela parcelní číslo 46 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
stavební parcela parcelní číslo 49 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
stavební parcela parcelní číslo 50 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
stavební parcela parcelní číslo 51 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
stavební parcela parcelní číslo 52 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
stavební parcela parcelní číslo 53 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
stavební parcela parcelní číslo 54 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
stavební parcela parcelní číslo 55 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
stavební parcela parcelní číslo 95/1 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
stavební parcela parcelní číslo 96 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
stavební parcela parcelní číslo 99 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
stavební parcela parcelní číslo 106 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
stavební parcela parcelní číslo 107 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
stavební parcela parcelní číslo 108 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
stavební parcela parcelní číslo 109 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
stavební parcela parcelní číslo 113 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
stavební parcela parcelní číslo 114 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
stavební parcela parcelní číslo 115 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
stavební parcela parcelní číslo 128 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
stavební parcela parcelní číslo 132 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 1/2 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 1/3 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 4 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 8 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 10 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 12/2 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 14/2 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 14/1 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 15/1 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
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pozemková parcela parcelní číslo 16/2 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 19 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 21/2 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 21/1 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 23 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 24 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 28 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 42 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 51/14 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 51/24 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 51/23 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 51/27 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 51/18 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 51/31 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 51/36 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 52/6 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 52/3 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 52/9 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 53 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 56/1 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 57/7 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 57/6 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 58/1 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 58/2 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 58 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 63/4 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 63/5 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 64/9 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 64/6 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 64/1 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 64/4 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 64/8 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 64/7 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 64/2 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 66/1 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 66/2 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 97/5 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 135 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 452/5 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 452/10 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 452/11 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 463/1 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 464/1 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 466/2 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 467/1 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 467/2 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 469/4 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 469/1 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 742/10 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 742/4 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 742/9 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 744/1 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 750 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 818 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 822 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
pozemková parcela parcelní číslo 823 v katastrálním území Mukařov u Jiviny
stavební parcela parcelní číslo 61 v katastrálním území Borovice
stavební parcela parcelní číslo 62 v katastrálním území Borovice
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stavební parcela parcelní číslo 69 v katastrálním území Borovice
stavební parcela parcelní číslo 70 v katastrálním území Borovice
stavební parcela parcelní číslo 71 v katastrálním území Borovice
stavební parcela parcelní číslo 72 v katastrálním území Borovice
stavební parcela parcelní číslo 75/1 v katastrálním území Borovice
stavební parcela parcelní číslo 75/2 v katastrálním území Borovice
stavební parcela parcelní číslo 77 v katastrálním území Borovice
stavební parcela parcelní číslo 78 v katastrálním území Borovice
stavební parcela parcelní číslo 79 v katastrálním území Borovice
stavební parcela parcelní číslo 81 v katastrálním území Borovice
stavební parcela parcelní číslo 82 v katastrálním území Borovice
stavební parcela parcelní číslo 119/1 v katastrálním území Borovice
stavební parcela parcelní číslo 125 v katastrálním území Borovice
stavební parcela parcelní číslo 226 v katastrálním území Borovice
pozemková parcela parcelní číslo 79 v katastrálním území Borovice
pozemková parcela parcelní číslo 100 v katastrálním území Borovice
pozemková parcela parcelní číslo 119/2 v katastrálním území Borovice
pozemková parcela parcelní číslo 500/10 v katastrálním území Borovice
pozemková parcela parcelní číslo 500/9 v katastrálním území Borovice
pozemková parcela parcelní číslo 500/7 v katastrálním území Borovice
pozemková parcela parcelní číslo 500/28 v katastrálním území Borovice
pozemková parcela parcelní číslo 500/11 v katastrálním území Borovice
pozemková parcela parcelní číslo 500/13 v katastrálním území Borovice
pozemková parcela parcelní číslo 500/12 v katastrálním území Borovice
pozemková parcela parcelní číslo 503/2 v katastrálním území Borovice
pozemková parcela parcelní číslo 504/1 v katastrálním území Borovice
pozemková parcela parcelní číslo 505 v katastrálním území Borovice
pozemková parcela parcelní číslo 507 v katastrálním území Borovice
pozemková parcela parcelní číslo 509/3 v katastrálním území Borovice
pozemková parcela parcelní číslo 512/4 v katastrálním území Borovice
pozemková parcela parcelní číslo 513/1 v katastrálním území Borovice
pozemková parcela parcelní číslo 610/2 v katastrálním území Borovice
pozemková parcela parcelní číslo 610/1 v katastrálním území Borovice
pozemková parcela parcelní číslo 634 v katastrálním území Borovice
pozemková parcela parcelní číslo 635/1 v katastrálním území Borovice
pozemková parcela parcelní číslo 640/2 v katastrálním území Borovice
pozemková parcela parcelní číslo 647 v katastrálním území Borovice
pozemková parcela parcelní číslo 744/3 v katastrálním území Borovice
pozemková parcela parcelní číslo 796/3 v katastrálním území Borovice
pozemková parcela parcelní číslo 797 v katastrálním území Borovice
pozemková parcela parcelní číslo 816/3 v katastrálním území Borovice
pozemková parcela parcelní číslo 821 v katastrálním území Borovice
pozemková parcela parcelní číslo 168 v katastrálním území Vicmanov
pozemková parcela parcelní číslo 169 v katastrálním území Vicmanov
pozemková parcela parcelní číslo 525 v katastrálním území Vicmanov    

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor vnitřních věcí, Masarykovo náměstí 1, 295 21  Mnichovo Hradiště
Obecní úřad Mukařov, Mukařov 12, 295 01  Mnichovo Hradiště     

Dotčené orgány (doručení jednotlivě):
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, Laurinova 1370, Mladá Boleslav 
III, 293 01  Mladá Boleslav 1, IdDS: 8cuhpqx, stanovisko ze dne 1.11.2017 pod ev.č. MB-1189-2/2017/PD
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Mladé Boleslavi, Bělská 
151, Mladá Boleslav I, 293 01  Mladá Boleslav 1, IdDS: hhcai8e, stanovisko ze dne 16.11.2017 pod č.j. KHSSC 
55490/2017
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav, Dopravní inspektorát, Štefánikova 
1304, Mladá Boleslav III, 293 01  Mladá Boleslav 1, IdDS: 2dtai5u,vyjádření ze dne 6.11.2017 pod zn. KRPS-
312569/ČJ-2017-010706
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Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00  
Praha 5, IdDS: keebyyf, vyjádření z 8.11.2017 od č.j. 120333/2017/KUSK, ze dne 20.10.2017 pod č.j. 
120431/2017/KUSK
Městský úřad Mnichovo Hradiště, OVŽP - odd. životního prostředí, Ochrana ovzduší, Masarykovo náměstí 1, 
295 21  Mnichovo Hradiště, ZS ze dne 20.11.2017 pod č.j. MH-VŽP/12971/2017/Hz
Městský úřad Mnichovo Hradiště, OVŽP - odd. životního prostředí, Ochrana přírody a krajiny, Masarykovo 
náměstí 1, 295 01  Mnichovo Hradiště, ZS ze dne 29.11.2017 pod č.j. MH-VŽP/13284/2017/Ši, ze dne 
29.11.2017 pod č.j. MH-VŽP/13391/2017/Ši
Městský úřad Mnichovo Hradiště, OVŽP - odd. životního prostředí, Orgán státní správy lesů, Masarykovo 
náměstí 1, 295 21  Mnichovo Hradiště, ZS ze dne 7.12.2017 pod č.j. MH-VŽP/13783/2017/Šj
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