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- pozemky p.č. 637/1, 1143/2, 1253/1, k.ú. Ovčáry u Kolína, pozemky p.č. 1142/3, 1142/4, 1254, 1193/2,
1194, 979/4, 1151/2, 1151/3, 1153, 1159/2, 1161/9, 1161/12, 1161/15, 1164/2, 1164/3, 1164/5, 1269, 1271,
892/1 PK, 1158 PK, 1161/1 PK, 1161/14 PK, k.ú. Volárna
- vodovodní síť, včetně vyřešení zdroje vody v obci Volárna
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Dne 27.6.2012 podala Obec Volárna, IČ 00235911, Volárna, 280 02 Kolín 2 žádost vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby „vodovodní síť, včetně vyřešení zdroje vody v obci Volárna, pozemky p.č.
637/1, 1143/2, 1253/1, k.ú. Ovčáry u Kolína, pozemky p.č. 1142/3, 1142/4, 1254, 1193/2, 1194, 979/4,
1151/2, 1151/3, 1153, 1159/2, 1161/9, 1161/12, 1161/15, 1164/2, 1164/3, 1164/5, 1269, 1271, 892/1 PK,
1158 PK, 1161/1 PK, 1161/14 PK, k.ú. Volárna.“
Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f)
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební
zákon"), posoudil návrh podle ustanovení § 76 a dále podle ustanovení § 79 stavebního zákona a na
základě tohoto posouzení a provedeného místního šetření vydává podle ustanovení § 92 odstavec 1
stavebního zákona a podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní
smlouvy a územního opatření, v platném znění
rozhodnutí o umístění stavby
„vodovodní síť, včetně vyřešení zdroje vody v obci Volárna, pozemky p.č. 637/1, 1143/2, 1253/1, k.ú. Ovčáry
u Kolína, pozemky p.č. 1142/3, 1142/4, 1254, 1193/2, 1194, 979/4, 1151/2, 1151/3, 1153, 1159/2, 1161/9,
1161/12, 1161/15, 1164/2, 1164/3, 1164/5, 1269, 1271, 892/1 PK, 1158 PK, 1161/1 PK, 1161/14 PK, k.ú.
Volárna.“
Stavba obsahuje:
SO 01 – Zásobní vodovodní řad: Na stávající vodovodní řad PE225 v průmyslové zóně Ovčáry bude
napojen nový zásobní vodovodní řad „A“ HDPE 160, na trase zásobního vodovodního řadu bude osazeno
šoupě pro budoucí napojení Velkého Oseka, vodoměrná šachta, kde bude osazen fakturační vodoměr pro
obec Volárna s impulzním výstupem a dále radiová stanice pro přenos dat na dispečink provozovatele
VODOS Kolín, s.r.o. Zásobní vodovodní řad za šachtou pokračuje v profilu PVC 110, až k obci Volárna.
SO 02 – Hlavní a rozvodné vodovodní řady: Hlavní vodovodní řad „B“ bude z materiálu PVC 110, rozvodné
vodovodní řady budou z materiálu PVC 90, zakončené hydrantem plnícím funkci kalníku nebo vzdušníku.
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Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba vodovodní sítě, včetně vyřešení zdroje vody v obci Volárna, umístěná na pozemcích p.č.
637/1, 1143/2, 1253/1 v katastrálním území Ovčáry u Kolína a na pozemcích p.č. 1142/3, 1142/4,
1254, 1193/2, 1194, 979/4, 1151/2, 1151/3, 1153, 1159/2, 1161/9, 1161/12, 1161/15, 1164/2,
1164/3, 1164/5, 1269, 1271, 892/1 PK, 1158 PK, 1161/1 PK, 1161/14 PK v katastrálním území
Volárna, jak je zakresleno Ing. Romanem Nešporem, autorizovaných inženýrem pro stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0009670, v situačních výkresech v měřítku 1:1000.
2. Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou
3. Stavební povolení na výše uvedenou stavbu vydá na základě žádosti navrhovatele speciální
stavební úřad, v tomto případě Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín
4. Každá změna proti schválené projektové dokumentaci bude projednána s dotčenými orgány státní
správy a účastníky řízení
5. Při projektové přípravě stavby budou respektovány a splněny podmínky uvedené ve vyjádření
správců sítí, obsažené v projektové dokumentaci stavby, v její dokladové části a technické zprávě:
ČEPRO, a.s., č.j. S1-2/307/11 ze dne 1.11.2011 a č.j. S1-2/176/12 ze dne 10.7.2012
ČEZ Distribuce a.s., č.j. 001037987530 ze dne 19.10.2011
RWE Distribuční služby, s.r.o., č.j. 5000546020 ze dne 9.11.2011
Telefónica Czech Republic a.s., č.j. 166183/11 ze dne 1.11.2011
VODOS s.r.o., č.j. 1125/11/Fu/283/11 ze dne 1.11.2011:
− Napojovací bod je určen v průmyslové zóně TPCA na stávající vodovodní řad
− Vodovodní řady požadujeme provést z PVC, PE či LTH. Vlastní technické řešení napojení,
případných armaturních šachet a jejich vystrojení bude součástí stupně PD ke stavebnímu řízení,
který požadujeme předložit k posouzení.
− Společně s potrubím vodovodního řadu (u nekovových materiálů) požadujeme umístit
signalizační vodič pro možnost pozdějšího vytyčení trasy.
− Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s ČSN 75 5401, ČSN 75 5402, ČSN 75
5410, ČSN 75 5411, uložení sítí v zemi podle ČSN 73 6005.
− V dalším stupni projektové dokumentace požadujeme jasné stanovisko o provozovateli nového
vodovodu. Pokud bude provozovatel určen jiný než naše organizace, je nutno v napojovacím
bodě na stávající vodovodní řad vybudovat armaturní šachtu s osazením měření množství
předávané vody. Rozměry a vystrojení armaturní šachty musí být s provozovatelem projednáno.
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., č.j. 29815/2011/KSÚS/KH ze dne 7.11.2011:
1) V případě, že z prostorových důvodů bude nutné uložit vodovodní řad podélně do tělesa silnice
požadujeme: před zahájením prací vozovku zaříznout. Na zhutněný podklad zásyp štěrkopískem, 20
cm betonu B10, 5cm živice ABH a 5cm živice ABS s přesahem 25cm na každou stranu výkopu vč.
sfrézování. Spáry zalít asfaltovou emulsí. V příloze zasíláme vzorový list opravy povrchu A1. Při
podélném uložení do vozovky, dle míry zásahů do tělesa silnic. Konečný povrch silnic bude
proveden po dokončení domovních vodovodních přípojek, kdy bude upřesněna celková oprava
povrchu vozovky. KSÚS SK určí místo, kam bude odvezena obrusná vrstva.
2) Protlak komunikace bez narušení silničního tělesa a jeho příslušenství. V místě křížení inženýrských
sítí s komunikací bude jejich uložení min. 1,2m pod stávající niveletou vozovky. Startovací (kontrolní)
jámy budou umístěny mimo zpevněnou část vozovky.
3) Umístění v zeleném pásu min. 1m od živičné hrany silnice, při dodržení krytí 100cm.
4) Výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovce. Po ukončení stavby bude okolní terén uveden do
původního stavu.
5) Do vydání stavebního povolení bude uzavřena mezi investorem stavby a Středočeským krajem –
zastoupeným KSÚS SK smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
6) Před zahájením stavebních prací v silničním tělese bude uhrazena jednorázová náhrada za zřízení
věcného břemene ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., směrnice kraje a ceníku.
7) Před zahájením stavebních prací v silničním tělese dojde k protokolárnímu předání silnice, po
ukončení stavebních prací v silničním tělese bude dotčená část silnice protokolárně předána zpět
KSÚS SK. Záruční doba na povrchy silnic bude stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání.
8) Podmínkou vstupu do silničního tělesa bude povolení zvláštního užívání silnice, vydaného odborem
dopravy MěÚ Kolín.
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Zemědělská vodohospodářská správa, územní pracoviště Hradec Králové, č.j. ZVHS/3548/2011/ÚPHK:
- Požadujeme při souběhu vodovodního potrubí s vodotečí p.č. 1194 dodržet minimální vzdálenost 4m od
břehové hrany. Zároveň dojde ke křížení této vodoteče a též i na p.č. 1193/2. Návrh technického řešení
způsobu přechodu těchto zařízení je nutno s námi projednat v přípravné dokumentaci pro SP.
Povodí Labe, státní podnik, č.j. PVZ/11/27697/Kv/0 ze dne 29.11.2011:
Z hlediska správy vodního toku – bezejmenný přítok Sendražické svodnice :
- Křížení zásobního řadu vodovodu bude provedeno pod dnem koryta v minimální hloubce 1,2m.
- Vodovodní potrubí bude uloženo do chráničky ukončené min. 6m od břehových hran vodního toku na obou
strannách.
- Místo křížení bude označeno na břehové hraně povrchovou hranou (modrobílý sloupek).
- Křížení bude provedeno kolmo na vodní tok.
- V případě, že křížení bude prováděno překopem, požadujeme provést zásyp rýhy lomovým kamenem o
hmotnosti do 80kg.
- Břehy a koryto toku budou uvedeny do původního stavu, tj. urovnány a osety travním semenem.
6.

Při umístění stavby budou splněny podmínky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů státní
správy:

Městský úřad Kolín, odbor dopravy č.j. OD 74053/2011 ze dne 26.10.2012:
1. Příčné křížení silnic III. třídy bude řešeno podvrty se startovacími jámami mimo silniční těleso,
v zeleném pásu nebo za vnější hranou příkopu.
2. Podélně v souběhu se silnicemi III. třídy bude vodovod veden mimo silniční těleso těchto
komunikací v chodnících, zelených pásech, popř. za vnější hranou příkopu – nejméně 120cm
od zpevněné hrany vozovky co nejblíže ke stávajícímu oplocení okolních pozemků (zástavbě).
Terén bude po uložení potrubí po vrstvách řádně hutněn, aby nemohlo dojít k sesednutí krajnice
a následně k poškození povrchu vozovky. V případě nutnosti podélného umístění
vodovodního potrubí do tělesa silnic III/3286 a III/3287 v zastavěné části obce Volárna
(vzhledem k existenci inž. sítí a prostorovým možnostem) požadujeme, aby po skončení
stavby vodovodu v hloubce dle platných norem, min. však 1,2 m pod stávající niveletou vozovky,
byl výkop při záhozu po vrstvách řádně zhutněn a povrch vozovky uveden do původního stavu,
tj. 20 cm prostý beton, povrch z živičné obalované směsi ABH - 5cm a ABS 5cm. Následně bude
provedena celková oprava dotčeného jízdního pruhu (popřípadě celé šířky) vozovky
spočívající v odfrézování povrchu vozovky a položení nové obrusné vrstvy. Spáry budou
zality asfaltovou emulzí.
3. Časově souběžně se stavbu vodovodu bude řešeno i napojení veškerých nových
vodovodních přípojek, aby po skončení stavby nedocházelo k potřebě dalších zásahů do
komunikací (pod nedotčenou polovinou vozovky silnice budou řešeny podvrty).
4. Na silnice III. třídy nebude ukládán výkopový ani stavební materiál. Případné znečištění vozovky
bude neprodleně odstraněno.
5. Napojení zdroje vody pro obec Volárna na stávající vodovodní síť lze provést v souladu
s předloženou situací v tělese veřejně přístupné účelové komunikace (u TPCA) v otevřeném
výkopu tak, aby byl zajištěn alespoň jeden volný jízdní pruh o min. šíři 3m. Výkop bude zaříznut
do tvaru pravidelného pravoúhlého obrazce, jednotlivé vrstvy v místě výkopu budou pečlivě
odstraněny, výkop po uložení zařízení bude řádně hutněn po vrstvách max. 20 cm a konečný
povrch komunikace uveden postupně do původního stavu. Spáry budou zality asfaltovou emulzí.
6. Stavební a výkopový materiál nebude umístěn (skladován) na veřejně přístupné účelové
komunikaci. Případné znečištění vozovky bude neprodleně odstraněno.
7. Pro provádění stavebních prací v tělese veřejně přístupné účelové komunikace není nutné žádat
zdejší odbor dopravy o povolení zvláštního užívání dotčené komunikace, ale je třeba požádat o
souhlas vlastníka komunikace.
Zásahy do silnic III. třídy a veřejně přístupné účelové komunikace požadujeme
minimalizovat.
Městský úřad Kolín
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Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství č.j. OZPZ 74066/2011 ze dne
20.10.2011:
Z hlediska nakládání s odpady:
S odpady, které vzniknou realizací akce, bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech,
v platném znění. Po dokončení prací bude doloženo předání odpadů oprávněné osobě.
Z hlediska vodoprávního úřadu:
K žádosti o stavební povolení budou vodoprávnímu úřadu předloženy podklady v rozsahu uvedeném ve
vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení,
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Před podáním žádosti o
stavební povolení bude uzavřena dohoda s vlastníkem a provozovatelem vodovodu Kolín o možnosti
napojení a zásobování obce Volárna vodou ze systému vodovodu Kolín.
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, č.j. HSKL-11321-1/2011-KO ze dne 4.11.2011:
Zpracovat a předložit další stupeň projektové dokumentace ke stavebnímu řízení, včetně zákresu zdrojů
požární vody pro danou lokalitu.
7. Dále budou splněny podmínky stanovené ve vyjádření:
Vodohospodářské sdružení Kolín, ze dne 18.5.2012:
- V případě, že dojde k zásahům do stávajícího vodovodního řadu v souvislosti s touto akcí, bude náklady
s tím spojené hradit investor této akce.
- Upozorňujeme na povinnost uzavřít dohodu o napojení s majitelem stávajícího vodovodního řadu.
Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této
lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.
Účastníkem je dle § 27 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále
jen "správní řád"):
- Obec Volárna, IČ 00235911, Volárna, 280 02 Kolín 2,
dále podle § 27 odstavec 2 správního řádu
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, IČ 00066001, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- Zemědělská vodohospodářská správa, ÚP Kutná Hora, IČ 00020451, Na Špici 347, 284 01 Kutná
Hora 1
- Město Kolín, IČ 00235440, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 02 Kolín 2
- ČEPRO, a.s., IČ 60193531, Dělnická 213/12, 170 04 Praha 74
- ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Podmokly, 405 49 Děčín IV
- RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
- VODOS s.r.o., IČ 47538457, Legerova 21, Kolín III, 280 02 Kolín 2
- Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22 Praha 4
- Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové 3, 500 03 Hradec
Králové 3.
- Obec Ovčáry, IČ 00235628, Vrchlického 39, Ovčáry, 280 02 Kolín 2.
- osoby, jejich vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům
nebo stavbám na nich může být povolení přímo dotčeno
Odůvodnění:
Dne 27.6.2012 podala Obec Volárna, IČ 00235911, Volárna, 280 02 Kolín 2 žádost vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby „vodovodní síť, včetně vyřešení zdroje vody v obci Volárna, pozemky p.č.
637/1, 1143/2, 1253/1, k.ú. Ovčáry u Kolína, pozemky p.č. 1142/3, 1142/4, 1254, 1193/2, 1194, 979/4,
1151/2, 1151/3, 1153, 1159/2, 1161/9, 1161/12, 1161/15, 1164/2, 1164/3, 1164/5, 1269, 1271, 892/1 PK,
1158 PK, 1161/1 PK, 1161/14 PK, k.ú. Volárna.“
Stavební úřad opatřením ze dne 4.7.2012 oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům.
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K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den 10.8.2012, o jehož
výsledku byl sepsán protokol.
Stavební úřad posoudil umístění stavby podle ustanovení § 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění
odpovídá hlediskům péče o životní prostředí. Umístění vyhovuje obecným technickým požadavkům na
výstavbu stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v platném znění i
předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky.
Umístění stavby je v souladu se závaznou i směrnou částí schválené územně plánovací dokumentace.
K žádosti bylo předloženo:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

3x dokumentace k vydání územního rozhodnutí
žádost o vydání rozhodnutí
Vyjádření z hlediska archeologické památkové péče Ústavu archeologické památkové péče středních
Čech, č.j. 3331/2011 ze dne 19.10.2011
Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č.j. KHSSC 50728/2011 ze dne
31.10.2011
Vyjádření k existenci podzemního zařízení nebo nadzemních objektů společnosti ČEPRO a.s., č.j. S12/307/11 ze dne 1.11.2011 a č.j. S1-2/176/12 ze dne 10.7.2012
Vyjádření k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce a.s., č.j. 001037987530 ze
dne 19.10.2011
Vyjádření k existenci komunikačního vedení společnosti ČD – Telematika, a.s., č.j. 21285/2011-0 ze
dne 25.10.2011
Souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje č.j. HSKL-11321-1/2011KO ze dne 4.11.2011
Vyjádření ke stavbě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, č.j. 29815/2011/KSÚS/KH ze
dne 7.11.2011
Vyjádření k akci společnosti MERO ČR a.s., č.j. 2011/10/44-1 ze dne 18.10.2011
Stanovisko Městského úřadu Kolín, odboru dopravy č.j. OD 74053/2011 ze dne 26.10.2011
Vyjádření Městského úřadu Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. OZPZ 74066/2011 ze
dne 20.10.2011
Vyjádření k existenci sítí společnosti NET4GAS s.r.o., č.j. 5730/11/OVP/N ze dne 17.10.2011 a č.j.
3447/11 ze dne 26.10.2011
Vyjádření Obce Volárna, č.j. R/14/2011/V ze dne 31.10.2011
Vyjádření k existenci sítí společnosti RWE Distribuční služby s.r.o., č.j. 5000546020 ze dne 9.11.2011
Vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., č.j.
166183/11 ze dne 1.11.2011
Závazné stanovisko České republiky – Ministerstva obrany, č.j. 8098/17021-ÚP/2011-1420 ze dne
31.10.2011
Vyjádření společnosti VODOS s.r.o., č.j. 1125/11/Fu/283/11 ze dne 1.11.2011
Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, č.j. 224/2011 ze dne 19.10.2011
Vyjádření UPC Česká republika, a.s., č.j. 16130/2011 ze dne 19.10.2011
Vyjádření Vodohospodářského sdružení Kolín ze dne 18.5.2012
Stanovisko Povodí Labe, státní podnik, č.j. PVZ/11/27697/Kv/0 ze dne 29.11.2011
Vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy, územní pracoviště Hradec Králové, č.j.
ZVHS/3548/211/ÚPHK
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Kolín a obcí Volárna
kopie katastrální mapy.
Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odstavec 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje,
v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo
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řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění je nepřípustné (dle ustanovení § 82
odstavec 1 a 2 správního řádu).
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 (dle ustanovení § 82 odstavec 2 správního řádu).
Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci.
otisk úředního razítka

Ing. Veronika Koutová, v. r.
referent
oprávněná úřední osoba

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění se vyměřuje ve výši
1 000 ,- Kč.
Příloha pro žadatele:
- ověřený situační výkres v měřítku 1:2000
Doručuje se:
Účastníci řízení:
Datová schránka:
Obec Volárna, Volárna, 280 02 Kolín 2, DS: OVM, id6at4s
Obec Ovčáry, Vrchlického 39, Ovčáry, 280 02 Kolín 2, DS: OVM, 6tcbvh6
Ostatní účastníci řízení:
(veřejnou vyhláškou podle § 85 odst. 2 stavebního zákona):
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 02 Kolín 2
Zemědělská vodohospodářská správa, ÚP Kutná Hora, Na Špici 347, 284 01 Kutná Hora 1
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 170 04 Praha 74
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Podmokly, 405 49 Děčín IV
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
VODOS s.r.o., Legerova 21, Kolín III, 280 02 Kolín 2
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22 Praha 4
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové 3, 500 03 Hradec Králové 3
- osoby, jejich vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být povolení přímo dotčeno
Dotčené orgány:
Městský úřad Kolín, odbor dopravy, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
Městský úřad Kolín
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Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
Povodí Labe, státní podnik, sídlo, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3
Obecní úřad Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín 2
Datová schránka:
HZS Středočeského kraje územní odbor Kolín, Polepská 634, 280 00 Kolín, DS: OVM_R, xjjhpq3
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje územní pracoviště v Kolíně, Karlovo náměstí 45, Kolín I,
280 02 Kolín 2, DS: OVM, hhcai8e
K vyvěšení:
Městský úřad Kolín, oddělení hospodářské správy, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
Obecní úřad Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín 2
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne ........................

Sejmuto dne........................

…………………………………………………………………………….
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
Městský úřad Kolín, oddělení hospodářské správy a Obecní úřad Volárna vyvěšení toto rozhodnutí na úřední
desce a zároveň zveřejní na internetových stránkách MěÚ Kolín a Obce Volárna, jeho vyvěšení a sejmutí
potvrdí. Po stanovení lhůtě zašle potvrzené rozhodnutí zpět na stavební úřad.
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