
Č.j.MUKV 82594/2019 OŽP ze dne 24.10.2019                                                                                                                        Stránka 1/6 
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Spis.zn. MUKV-S 15626/2019 OŽP 
Č.J.: MUKV 82594/2019 OŽP 
VYŘIZUJE: 
TEL.: 
E-MAIL: 

Ing. Nedbalová Blanka 
315 739 921 
blanka.nedbalova@mestokralupy.cz 

DATUM: 24.10.2019 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ – SPOLEČNÉ POVOLENÍ 
Výroková část: 
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle §104 odst. 2 
písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů dále jen „vodní zákon“, místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) 
zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“, a speciální stavební úřad 
příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), dále jen „stavební zákon“ 

Účastníku vodoprávního řízení podle § 27 odst. 1) správního řádu: 
Ing. Gabriela Přinosilová (nar. 24.03.1989), Zagarolská 338, 277 51 Nelahozeves 

I. Schvaluje stavební záměr 
podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění, stavby vodního díla „Prodloužení kanalizačního 
řadu ul. Zagarolská, Nelahozeves, 3 kanalizační přípojky“ na pozemcích parc.č. 230/3, 52/3 v k.ú. Podhořany, parc.č. 
373 v k.ú. Nelahozeves a parc.č. 254/8 v k.ú. Nové Ouholice, obec Nová Ves, Obec Nelahozeves, okres Mělník, kraj 
Středočeský, ČHP: 1-12-02-0471-0-00, VÚ: DVL_0820 Vltava od toku Berounka po ústí do Labe, určení polohy stavby 
orientačně souřadnice X, Y JTSK: 1020551.39, 747386.66**1020478.24, 747396.58 
Stavba zahrnuje: 
IO 01 Prodloužení kanalizačního řadu 
Prodloužení řadu A1 – potrubí PE100RC+PP SDR 11 d63 PN16 o délce 66,38 m 
IO 02 Kanalizační přípojky 
3 kanalizační přípojky s DČJ pro dvě haly a jeden plánovaný rodinný domek, potrubí PE100RC+PP SDR 11 d40 PN16 

Údaje o stavbě vodního díla: 
Název kanalizace  Stoková síť Obec Nová Ves, ČOV Nelahozeves (bývalá PTZ) 
Typ kanalizace  oddílná, tlaková 
Povolovaná vodní díla stoková síť – splašková kanalizace 
Účel stavby vodního díla: 
Kanalizace pro veřejnou potřebu. 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 
Stavba vodního díla bude umístěna podle ověřené projektové dokumentace „Prodloužení kanalizačního řadu ul. 
Zagarolská, Nelahozeves, 3 kanalizační přípojky“ vypracované VHS PROJEKT, s.r.o., Zlončice 144, 27801 Kralupy n.Vlt., 
IČO: 03508684, oprávněná osoba Ing. Martin Jakoubek, ČKAIT 0008590, srpen 2019; případné změny nesmí být 
provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 
III. stanoví podmínky pro provedení stavby: 
1. Stavba vodního díla bude provedena podle ověřené projektové dokumentace „Prodloužení kanalizačního řadu ul. 

Zagarolská, Nelahozeves, 3 kanalizační přípojky“ vypracované VHS PROJEKT, s.r.o., Zlončice 144, 27801 Kralupy 
n.Vlt., IČO: 03508684, oprávněná osoba Ing. Martin Jakoubek, ČKAIT 0008590, srpen 2019; případné změny nesmí 
být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 

2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla subjektem k tomu oprávněným. 
3. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba 
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povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před 
povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby 
vodního díla. 

4. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení 
při stavebních pracích a dbáno o ochranu zdraví osob na staveništi, zejména v souladu s nařízením vlády č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
v platném znění a zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
v platném znění. 

5.  V souladu s ustanovením § 159 odst. 2 stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a 
bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této 
dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na 
životní prostředí.  

6. Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky dotčených správních úřadů: 

a)  podmínky z rozhodnutí MěÚ Neratovice, odboru dopravy č.j. MěÚN/085604/2019 ze dne 23.09.2019 

7. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti: 
A) podmínky z vyjádření KSÚS Středočeského kraje, p.o. zn. 4684/19/KSÚS/MHT/KOS ze dne 7.8.2019: 

 Podélné uložení bude v zeleném pásu v min. hloubce krytí 1.5 m. Výkopek nebude ukládán na vozovku. 
Dotčený úsek bude uveden do původního stavu. 

 Pro vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice odborem dopravy MěÚ Kralupy nad Vltavou z důvodu 
provádění stavebních prací podle § 25 odst.6, písm.c 3 zákona č. 13/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů je 
nezbytným podkladem „Vyjádření ke zvláštnímu užívání silnice“, které si vyžádá investor, případně 
zplnomocněný zástupce nebo zhotovitel u KSÚS Středočeského kraje jeden měsíc před zahájením stavebních 
prací. 

 Po vydání rozhodnutí odborem dopravy MěÚ Kralupy nad Vltavou požádá zhotovitel o protokolární předání 
silnice a po skončení prací opět protokolárně předá silnici správci zpět. 

 
8. Před zahájení stavby zajistí stavebník aktuální vytyčení tras technické a dopravní infrastruktury v místě střetu, 

zajistí aktuální stanoviska vlastníků nebo provozovatelů technické a dopravní infrastruktury a bude postupovat 
v souladu s jejich požadavky. 

9.  Stavba vodního díla bude dokončena do 12/2020. 
10. Stavba bude provedena dodavatelsky. Před zahájením stavebních prací bude vodoprávnímu úřadu oznámen 

zhotovitel stavby (oprávněná osoba - stavby vodního hospodářství).  
11. Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny dle předloženého plánu kontrolních prohlídek. Přesné termíny 

kontrolních prohlídek budou vodoprávnímu úřadu oznámeny nejméně 7 dní před zahájením jednotlivých částí 
stavby. 

IV. stanoví podmínky užívání stavby: 
V souladu s ustanovením § 122 odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 1 vodního zákona může být dokončená 
stavba užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu vydaného vodoprávním úřadem na základě žádosti 
stavebníka, který uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín ukončení stavby. K žádosti žadatel 
doloží předepsané doklady podle § 22 vyhlášky č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření 
vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu ve znění pozdějších předpisů. 

Odůvodnění: 
Žadatel Ing. Gabriela Přinosilová (nar. 24.03.1989), Zagarolská 338, 277 51 Nelahozeves  podal dne 2.09.2019 u MěÚ 
Kralupy n.Vlt., odboru životního prostředí jako místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu žádost o společné 
povolení záměru stavby vodního díla „Prodloužení kanalizačního řadu ul. Zagarolská, Nelahozeves, 3 kanalizační 
přípojky“. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.  
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 10 vyhlášky č. 183/2019 Sb., o dokladech žádosti 
o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu ve znění 
pozdějších předpisů a přílohy č. 16 vyhlášky č. 503/2006 Sb. O podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření stavebního řádu v platném znění dalšími doklady, které vodoprávní úřad vyhodnotil a to: 
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- projektová dokumentace „Prodloužení kanalizačního řadu ul. Zagarolská, Nelahozeves, 3 kanalizační přípojky“ 
vypracované VHS PROJEKT, s.r.o., Zlončice 144, 27801 Kralupy n.Vlt., IČO: 03508684, oprávněná osoba Ing. Martin 
Jakoubek, ČKAIT 0008590, srpen 2019 

- doklad o zaplacení správního poplatku 3.000,- Kč dne 9.09.2019 
- souhlasné závazné stanovisko orgánu územního plánování č.j. MUKV 69467/2019 VYST ze dne 23.09.2019 

s odůvodněním: 
 Orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska 
souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů 
územního plánování, či nikoliv.  
Platná Politika územního rozvoje České republiky ve znění aktualizace č.1 ani Zásady územního rozvoje 
Středočeského kraje ve znění aktualizace č.2 záměr neřeší.  
Záměr je v souladu s územním plánem obce Nelahozeves a obce Nová Ves, v souladu s relevantními cíli a úkoly 
územního plánování stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona.  
Pozemky p.č. 230/3 a 52/3 v k.ú. Podhořany se podle územního plánu Nelahozeves nachází v zastavěném území v 
ploše VPo – veřejná prostranství ostatní. Jedná se o pozemky veřejných prostranství, kde je přípustná nezbytná 
dopravní a technická infrastruktura. Pozemek p.č. 254/8 v k.ú. Nové Ouholice se podle územního plánu Nelahozeves 
nachází v zastavěném území v ploše „MV – malovýroba a podnikání“ – hlavní funkcí území je drobná a střední 
výroba. Umístění technické infrastruktury je přípustné.  
Záměr je tedy z hlediska funkčního využití v souladu s územním plánem. Pro umístění navrženého záměru není nutné 
stanovovat podmínky. Z uvedených důvodů dospěl orgán územního plánování k závěru, že posuzovaný záměr je 
přípustný. 
- rozhodnutí povolení zvláštního užívání stavby MěÚ Neratovice, odbor správních činností a dopravy č.j. 

MěÚN/085604/2019 ze dne 23.09.2019 - podmínky jsou zahrnuty ve výrokové části povolení záměru 
- vyjádření KSÚS Středočeského kraje, p.o. zn. 4684/19/KSÚS/MHT/KOS ze dne 7.8.2019 – podmínka č.2 a č.3 

vyjádření byla splněna, byla doložena Smlouva č. 2366/00066001/2019-MH/KO/SS, ostatní podmínky byly 
zahrnuty do výrokové části povolení, vyjádření ke zvláštnímu užívání silnic č.265/2019 

- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0101170305 ze dne 2.09.2019 – nenachází se energetické zařízení, zařízení sítě 
pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

- vyjádření ČEZ ICT Services, a.s. zn. 0700098720 ze dne 2.09.2019 – nenachází se komunikační zařízení společnosti 
ČEZ ICT Services, a.s. 

- vyjádření Telco Pro Services, a.s. zn. 0200958009 ze dne 2.09.2019 – nenachází se komunikační zařízení 
společnosti Telco Pro Services, a.s. 

- vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. č.j. 737732/19 ze dne 2.9.2019 – nedojde ke střetu 
- informace o existenci sítí SV, a.s. zn. SVASZAD9957 ze dne 2.09.2019 – nenachází se sítě provozované SV, a.s. 
- Smlouva o podmínkách spolupráce vybudování stavby inženýrské sítě a o jejím budoucím darování Obec Nová 

Ves a Ing. Gabriela Přinosilová 
- Souhlas vlastníka pozemků na koordinačním situačním výkresu Iva Přinosilová 
- Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku č. 2366/00066001/2019-MH/KO/SS Středočeský kraj a Ing. 

Gabriela Přinosilová 
- Obec Nelahozeves – souhlas na koordinačním situačním výkresu 
- Obec Nová Ves – souhlas na koordinačním situačním výkresu 
- D8 – PARK LOGISTIK a.s. – souhlas vlastníka a provozovatele ČOV na koordinačním situačním výkresu. 
Městský úřad Kralupy n.Vlt., odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad oznámil podle ustanovení 
§115 odst. 8) vodního zákona a § 94m stavebního zákona, zahájení řízení s možností vyjádřit se k podkladům pro 
rozhodnutí ve věci společného územního a stavebního řízení pro stavbu vodního díla výše uvedeného podle §15 
odst. 1) vodního zákona a § 94j stavebního zákona a jelikož vodoprávnímu úřadu jsou dobře známy poměry a žádost 
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek, upustil v souladu 
s ustanovením § 94m odst. 3) stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě. Oznámení zahájení řízení 
bylo pod č.j. MUKV 71217/2019 OŽP zveřejněno na úřední desce Města Kralupy nad Vltavou s možností dálkové 
přístupu v termínu od 16.09.2019 do 1.10.2019. 
Účastníci řízení a dotčené orgány mohli uplatnit své námitky nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto 
oznámení o zahájení řízení, jinak k nim podle § 115 odst. 8) vodního zákona § 94m odst. 3) stavebního zákona 
nebude přihlédnuto. Po uplynutí této lhůty pro námitky a připomínky stavební úřad dal možnost účastníkům řízení 
v souladu s ustanovením § 36 odst. 3) správního řádu vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí a to ve lhůtě 5 dní po 
uplynutí lhůty pro námitky a důkazy. Po uplynutí této lhůty bylo přikročeno k vydání rozhodnutí.  
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Oznámení veřejnou vyhláškou bylo z důvodu velkého počtu účastníků řízení – vlastníci sousedních pozemků a staveb 
na nich. 
Nebyl vzneseny námitky ani připomínky ke schválení záměru stavby 
Posouzení vodoprávního úřadu: 
Vodoprávní úřad ověřil, že dokumentace vypracovaná: 
Odpovědný projektant  Ing. Martin Jakoubek, ČKAIT: 0008590 
je úplná, přehledná a jsou v ní odpovídající míře řešeny požadavky na umístění a výstavbu prodloužení kanalizační 
stoky. 
Záměr stavby vodního díla kanalizační stoky včetně třech kanalizačních přípojek je projednán v režimu společného 
povolení, samostatné rozhodnutí o umístění stavby vydáno nebylo, záměr nepodléhá zjišťování vlivů na životní 
prostředí. 
Stavební záměr provedení kanalizační stoky včetně třech kanalizačních přípojek je v souladu s požadavky stavebního 
zákona a jeho prováděcích předpisů, v souladu s požadavky vodního zákona a jeho prováděcích předpisů, je 
v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a je v souladu se závaznými stanovisky, je napojený na 
technickou infrastrukturu a je zajištěn příjezd ke stavbě. 
 
Stavba kanalizační stoky je vyjmenovanou stavbou ve smyslu § 119 stavebního zákona, podléhá vydání kolaudačního 
souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí a podmínka byla stanovena ve výrokové části povolení záměru. 
 
Jedná se o záměr umísťovaný v území, ve kterém je vydaný územní plán, proto nebylo nutné nařizovat ústní jednání. 
Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a 
zjistil, že jejím uskutečněním nebo budoucím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním a stavebním 
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace 
stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily 
povolení nakládání s vodami a povolení záměru. 
Jednotlivá stanoviska jsou uvedena výše v textu s odůvodněním a komentářem ke stanovení podmínek pro schválení 
záměru. 
Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných 
zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, za použití právních předpisů ve výroku 
uvedených. 
Hodnocení podaných námitek a připomínek: 
Námitky ani připomínky ke schvalovanému záměru nebyly v průběhu řízení vzneseny. 

Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu 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 do 15 dnů ode dne jeho oznámení Krajskému 
úřadu Středočeského kraje se sídlem Zborovská 11, Praha 5 podáním učiněným u Městského úřadu Kralupy nad 
Vltavou, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu stejnopisů stejném jako je počet účastníků řízení 
(viz. rozdělovník). Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kralupy 
n.Vlt. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno 
k vyzvednutí. Odvolání lze podat také prostřednictvím datové schránky.  
Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí 
oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku uložení v datové schránce. Odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je nepřípustné. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný 
účinek. 
Stavební povolení pozbývá platnost podle § 115 odst.4 stavebního zákona, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let 
ode dne, kdy nabylo právní moci. 
 
 
 

     Ing. Blanka Nedbalová 
                      referent odboru životního prostředí 
              oprávněná úřední osoba 
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Přílohy pro stavebníka: 
1. Ověřená projektová dokumentace „Prodloužení kanalizačního řadu ul. Zagarolská, Nelahozeves, 3 kanalizační 

přípojky“, VHS PROJEKT, s.r.o., Zlončice 144, 27801 Kralupy n.Vlt., IČO: 03508684, oprávněná osoba 
Ing. Martin Jakoubek, ČKAIT 0008590, srpen 2019 

 - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 
 2.  Štítek "Stavba povolena" s uvedením údajů podle ustanovení § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 

úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve znění pozdějších předpisů.  
  - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 

 
Přílohy pro Obecní úřad Nová Ves: 

Ověřená projektová dokumentace „Prodloužení kanalizačního řadu ul. Zagarolská, Nelahozeves, 3 kanalizační 
přípojky“, VHS PROJEKT, s.r.o., Zlončice 144, 27801 Kralupy n.Vlt., IČO: 03508684, oprávněná osoba 
Ing. Martin Jakoubek, ČKAIT 0008590, srpen 2019 

 - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 
 
Tato vyhláška – schválení stavebního záměru, musí být vyvěšeno na úředních deskách Města Kralupy nad Vltavou, 

Obce Nelahozeves a Obce Nová Ves na dobu 15 dnů. 
Za den doručení se považuje 15tý den ode dne vyvěšení na úřední desce Města Kralupy nad Vltavou. 

 
 
vyvěšeno dne                sejmuto dne 
podpis a razítko                podpis a razítko 

Doručí se: 
Účastníci řízení schválení stavebního záměru část II. podle § 94k písm. a) stavebního zákona:  
(doporučeně do vlastních rukou na dodejku): 
Ing. Gabriela Přinosilová (nar. 24.03.1989), Zagarolská 338, 277 51 Nelahozeves 
 
Účastníci řízení schválení stavebního záměru část II. podle § 94k písm. b) stavebního zákona 
(doporučeně do vlastních rukou na dodejku): 
Obec Nelahozeves, Školní 3, 277 51 Nelahozeves, IČO: 00237094,  
Obec Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves, IČO: 00237132, 
 
Účastníci řízení schválení stavebního záměru část II. podle § 94k písm. d) stavebního zákona 
(doporučeně do vlastních rukou na dodejku): 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČO: 00066001, 
Iva Přinosilová (nar. 13.05.1965), Zagarolská 338, 277 51 Nelahozeves, 
Obec Nelahozeves, Školní 3, 277 51 Nelahozeves, IČO: 00237094,  
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2) a 3) správního řádu a § 94k písm. e) stavebního zákona  
Vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich  
k.ú. Podhořany parc.č. 39/31, 52/2 
Vladimíra Kábová, Staré Ouholice 6, 277 52 Nová Ves, 
Jaroslava Kantorovská, Staré Ouholice 34, 277 52 Nová Ves, 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, 
k.ú. Nelahozeves parc.č. 365 
Iva Přinosilová, Zagarolská 338, 277 51 Nelahozeves, 
k.ú. Nové Ouholice parc.č. 254/7 
Pavel Koblenc, Zagarolská 165, 277 51 Nelahozeves, 
Marta Koblencová, Miřejovice 33, 277 51 Nová Ves, 
a ostatní účastníci řízení  
 
Dotčené správní úřady (doporučeně na dodejku): 
MěÚ Kralupy n.Vlt., stavební úřad, 
MěÚ Neratovice, odbor dopravy, 
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Vlastníci a správci veřejné dopravní nebo technické infrastruktury (doporučeně na dodejku): 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, 
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice, 
Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno, 
D8 – PARK LOGISTIK a.s., Na hutích 756/12, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, 
 
Spis. 
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