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ROZHODNUTÍ

-

‚ĺ

Dle rozdělovníku

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní
orgán podle * 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) a vykonávající přenesenou
působnost podle ~ 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), na základě
provedeného zjišťovacího řízení
rozhodl
podle ~ ‘7 odst. 6 zákona, že záměr
„Obchodní centrum Písková Lhota u Poděbrad“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.
Identifikační údaje
Název záměru: „Obchodní centrum Písková Lhota u Poděbrad“
Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona: kategorie II bod 110

Výstavba obchodních komplexů a
nákupních středisek s celkovou zastavěnou plochou od stanoveného limitu. s limitem 6 tis. m2.
„

Oznamovatel: Future reality, s.r.o., Nádražní 2142, 256 01 Benešovu Prahy

IČO oznamovatele: 26441

730

Zpracovatel oznámení: Ing. Martin Vejr (držitel autorizace dle

*

19 zákona).

Kapacita (rozsah) záměru: Záměrem je stavba obchodního centra se třemi prodejnami. Objekt je
půdorysného tvaru L, přízemní s vestavěnými patry zázemí a kanceláři pro zaměstnance, je nepodsklepený,
zastřešení je tvořeno plochou víceúrovňovou střechou. Výška objektu je 8,75 m.
Plocha dotčená záměrem: 12 954 m2.
Plocha objektu obchodního centra: 4 859 tu2.
Zpevněné plochy: 2 913 m2.
Zeleň: 5 182 m2.
Parkoviště pro osobní automobily: 81 stání.
Umístění záměru:

/b«“‘ ‚ku

kraj: Středočeský
obec: Písková Lhota
k. Ú.: Písková Lhota u Poděbrad
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Předmětem záměru je obchodní centrum, které je umísťováno na východní okraj katastrálního území Písková
Lhota u Poděbrad, mezi hlavní komunikací zobce Písková Lhota do obce Poděbrady (silnice č. 11/611)
a přivaděčem z dálnice Dil (silnice č 11/329). Vjezd do areáluje řešen z přivaděče z dálnice Dil.
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: Obchodní centrum bude sloužit jako prodejna
s potřebným skladovým, technickým a sociálním zázemím. Objekt je členěn na tři prodejny (prodejna
hobby, prodejna nápojů a retail prodejna
zatím bez určení sortimentu). V objektu bude probíhat
maloobchodní prodej potravinářského zboží a nepotravinářského sortimentu. Celkový počet zaměstnanců
ve všech třech prodejnách se předpokládá cca 26, otevírací doba bude od 7:00 do 22:00 hod., tedy pouze
v denní době. Zásobování obchodního centra bude probíhat pouze v denní době.
—

V období realizace řešeného záměn není v z4jmové oblasti znám žádný jiný obdobný záměr, který by byl
realizován ve stejném časovém období jako posuzovaný záměr realizace obchodního centra.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru: Obj ekt je navržen ve tvaru L, jako přízemní
s vestavěnými patry pro zázemí zaměstnanců a kanceláře, není podsklepen. Konstrukce objektu jsou řešeny
jako železobetonové. Fasáda objektu je tvořena PURJPIR panely, vstupy do objektu pro zákazníky jsou
tvořeny strukturálním zasklením. Objekt je zastřešen plochou střechou s krytinou z PVC folie. Barevné
provedení fasády se předpokládá v odstínech šedé.
Dopravní napojení areálu je navrženo na přivaděč z dálnice Dli (silnice č. 111329). Před objektem
obchodního centra je navrženo parkoviště pro osobní automobily s celkovým počtem 81 parkovacích stáni.
Zásobování bude realizováno 12 dodávkovými nákladními vozidly za den a to pouze v době denní.
Automobily budou přijíždět k zásobovacímu dvoru umístěnému při jižní fasádě objektu obchodního centra.
Ruční manipulační vozíky budou používány pouze v interiéru objektu resp. při vykládání zásobovacích vozů.
Každá ze tří nájemních jednotek bude mít vlastní zdroj tepla, kondenzační plynový kotel. Uvažují se dva kotle
o nominálním výkonu 125 kW a jeden o výkonu 150 kW. Vytápění do teploty 5°C bude zajištěno pomocí
VZT jednotek s kondenzátorem (tepelné čerpadlo). Příprava TV bude zajištěna lokálně elektrickými ohřívači.
Objekt bude napojen na veřejný vodovodní řád samostatnou přípojkou. Kanalizace v obchodním centru je
řešena jako oddílná. Splaškové odpadní vody budou z objektu odváděny venkovní kanalizací zaústěnou do
koncové šachty kanalizační přípojky obecní kanalizace. Srážkové vody ze zpevněných částí řešeného území
budou gravitačně odváděny dešťovou kanalizací přes OLK do zasakovacího zařízeni. Zasakovací zařízení
umožní likvidaci dešťových vod vsakem do podzemních horizontů. Obchodní centrum bude napojeno na
distribuční rozvod zemního plynu. Zásobování obchodního centra elektrickou energií bude zabezpečeno
realizací přípojky na distribuční rozvod elektrické energie.

Odůvodnění
1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad
uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:
Krajský úřad Středočeského kraje obdržel dne 28. 7. 2020 oznámení záměru zpracované dle přílohy
č. 3 zákona „Obchodní centrum Písková Lhota u Poděbrad“, od oznamovatele společnosti Future reality,
s.r.o. Oznámení záměn s informací o zahájení zjišťovacího řízení bylo rozesláno k vyjádření příslušným
správním orgánům a územním samosprávným celkům dne 3. 8. 2020 pod č. j. 1071 07/2020/KUSK.
Oznámení záměru bylo v souladu s ~ 16 zákona zveřejněno a informace o projednávaném oznámení
záměru byla vyvěšena na úřední desce Středočeského kraje dne 4. 8. 2020 a úřední desce obce Písková
Lhota. V souladu s ~ 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může
mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován v plném rozsahu podle zákona.
Pro potřeby oznámení a pro vyhodnocení vlivu záměru na hlukovou situaci a kvalitu ovzduší byly
zpracovány dílčí studie (hluková studie, rozptylová studie), které jsou uvedeny v příloze oznámení. Dále
byl na zájmové lokalitě proveden základní přírodovědný průzkum v červenci 2020, zpráva
z provedeného průzkumu je v příloze oznámení.
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Z hlediska vlivu na kvalitu venkovního ovzduší budou imisní příspěvky ze záměru malé a imisní
situaci v zájmové oblasti ovlivní velmi málo. Imisní příspěvek částic a benzo(a)pyrenu bude
kompenzován výsadbou vhodných dřevin v plochách zeleně v řešeném areálu.
Hluk z provozu vlastního provozu záměru i z provozu související automobilové dopravy nezpůsobí
překročení hygienických limitů dle Nařízení vlády Č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Zásobování uvažované stavby obchodního centra pitnou vodou je navrženo ze stávajícího veřejného
vodovodu pomocí nové vodovodní přípojky. Odkanalizování řešeného území je navrženo do stávající
veřejné sítě splaškové kanalizace ukončené městskou COV. Srážkové vody budou zasakovány na
pozemku oznamovatelů. Předčištění dešťových vod z komunikací před jejich odvedením do
zasakovacího zařízení bude zajištěno odlučovačem lehkých kapalin. Odtok z tohoto zařízení bude
zaústěn do vsakovacího objektu.
Realizace záměru vyžaduje vynětí půdy ze zemědělského půdního Fondu. Na dotčených pozemcích se
nalézá půda s převážně podprůměrnou produkční schopností a jen s omezenou ochranou, využitelná
i pro výstavbu. Dotčené pozemky jsou územním plánem Písková Lhota u Poděbrad určeny k zástavbě.
Ostatní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí jsou minimální nebo žádné.
Z celkového hodnocení vlivu stavby na životní prostředí lze vyvodit závěr, že posuzovaný záměr
„Obchodní centrum Písková Lhota u Poděbrad“, je přijatelný. Předpokladem pro realizace stavby je
dodržení doporučených opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů na životní prostředí.
S ohledem na výše uvedené, povahu záměru, lokalitu a charakter předpokládaných vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví a s ohledem na doručená vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených
územních samosprávných celků a jejich vypořádání, rozhodl příslušný úřad tak, jak je uvedeno ve
výrokové části. Obdržená vyjádření byla bez požadavku na další posuzování podle zákona, pouze
s upozorněními na následná řízení, tato vyjádření jsou vypořádána v další kapitole. Veřejnost ani dotčená
veřejnost se zjišťovacího řízení neúčastnila.
2. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení:
Středočeský kraj

—

ze dne 31. 8. 2020 pod č.j. 1 19984/2020/KUSK.

Krajský úřad Středočeského kraje

—

součástí závěru zjišťovacího řízení.

Česká inspekce životního prostředí ze dne 27. 8. 2020 pod čj. ČIŽP/41/2020/9053.
—

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Nymburk
dne 19. 8. 2020 pod č.j. KHSSC 40268/2020.

—

ze

Mčstský úřad Poděbrady, Odbor životního prostředí ze dne 18. 8. 2020 pod č.j. MEUPDY/0045387/ZP/2O2OEro
—

Povodí Labe, státní podnik

—

ze den 1. 9. 2020 pod č.j. PLa/2020

Ze strany veřejnosti nebylo obdrženo žádné vyjádření.
Obdržených vyjádření v plném znění jsou k nahlédnutí ve spisu.

3. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:
Středočeský kraj souhlasí se záměrem „Obchodní centrum Písková Lhota“ za dodržení podmínek
uvedených v části DIV záměru a podmínek stanoviska územního plánování stavebního úřadu Poděbrady.
—

Vypořádání: Vzhledem k chatakleni vyjádření bez připomínek.
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Krajský úřad Středočeského kraje

—

dle jednotlivých složkových zákonů:

.
Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: Zdrojem emisí při provozu
záměru bude zejména související osobní a nákladní automobilová doprava a dále kondenzační plynové
kotle uvažované pro vytápění objektu v období, kdy venkovní teplota klesá pod 5° C.

Uvažované plynové kotle určené pro vytápění objektujsou v součtu instalovaného výkonu (za předpokladu
svedení spalin do jediného výduchu) stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší uvedeným v příloze č. 2
k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně
ovzduší). Provozovatel takového stacionárního zdroje je povinen požádat, v souladu s * 11, odst. 2, písm.
b), c) a d) zákona o ochraně ovzduší, o vydání závazných stanovisek k umístění stacionárního zdroje,
k provedení stavby stacionárního zdroje a povolení provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2
zákonu o ochraně ovzduší, příslušný krajský úřad.
V případě, že realizací záměru dojde ke vzniku stacionárního zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného
v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, je provozovatel takového stacionárního zdroje je povinen
požádat, v souladu s * 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší, o vydání závazného stanoviska k umístění,
provedení a užívání stavby stacionárního zdroje, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Výkopové a jiné stavební práce a s tím související dopravní činnost, které budou spojeny realizací
uvedeného záměru ve fázi výstavby, mohou být výrazným zdroj em prašnosti, především tuhých
znečišťujících látek (PM10 a PM2,5). Proto bude nutné při provádění těchto stavebních činností uplatnit
taková opatření, která povedou kjejímu omezení. Opatření jsou uvedená v Metodice pro stanovení opatření
ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatíženi částicemi PM10. Realizace vybraných opatření
uvedených v tomto dokumentu povede k omezení prašnosti v místě provádění stavby a tím dojde ke
snížení vlivů záměru na kvalitu ovzduší v dotčené lokalitě.
Ve fázi provozu se nepředpokládá významný vliv záměru na kvalitu ovzduší.
Záměr se svojí kapacitou nekvalifikuje pro povinné ukládání kompenzačních opatření. Výsadbu areálové
a izolační zeleně pro zachycení prachových částic však lze doporučit.
.
Z hlediska zákona č. 33411992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů: Z dokumentace vyplývá, že záměr má být umístěn na pozemcích, které jsou součástí
zemědělského půdního fondu. Před vydáním územního rozhodnutí je nutné požádat o změnu vydaného
souhlasu k trvalému odnětí půdy ze ZPF v souladu s * 9 odst. 8 zákona ě. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem podané žádosti je pozemek č.parc.
630/14 v k.ú. Písková Lhota u Poděbrad, který dle dokumentace tvoří obhospodařovaný celek s ostatními
odnímanými pozemky a pozemek by byl zemědělsky nevyužitelný Po realizaci záměru. Proto by stavba
měla být umístěna i na tomto pozemku (pozemek by měl být předmětem územního rozhodnutí a součástí
budoucího areálu).
.
Z hlediska zákona ě. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění: Ke
kapitole BiLl. 3. Odpady:

-

-

-

-

se stavebními odpady (beton, cihly, zemina, směsné stavební a demoliční odpady apod.) musí být
nakládáno v souladu s Vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu a změně Vyhlášky č. Č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
v platném znění, a s odpadní asfaltovou směsí (katalogové číslo 17 03 02) v souladu s Vyhláškou
Č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává
být odpadem
stavební odpady, které budou vznikat při výstavbě obchodní centra, je třeba zařadit do skupiny „17 Stavební
a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)“ dle Vyhlášky č. 93/2016 Sb.,
o Katalogu odpadů, např. odpady z PVC zařadit jako odpad pod katalogové číslo „17 02 03 Plasty“
způsob označování shromažďovacího prostředku pro uložení nebezpečného odpadu musí být v souladu
s ustanovením * S Vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění
veškeré odpady vytříděné dle druhů, které budou vznikat realizací výše uvedeného záměru, musí být
předávány oprávněné osobě kjejich převzetí dle ~ 12 odst. 3 zákona o odpadech, a to přednostně kjejich
využití; nebude-li jejich využití možné, budou předány k odstranění
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-

ke kolaudaci daného záměru musí být předložena řádná evidence odpadů a doložen jejich způsob využití,
popř. odstranění.

Výše uvedené připomínky požadujeme zohlednit v dalším stupni projektové dokumentace. Proti vlastnímu
záměru nemáme z hlediska nakládání s odpady námitky. Nakládání s odpady, které budou vznikat během
výstavby i provozem výše uvedeného záměru, bude řešeno dle platné legislativy, tj. zákona o odpadech.
Nepožadujeme další hodnocení předložené dokumentace ve smyslu zákona.
Z hlediska dalších složkových zákonů není Krajský úřad dotčeným orgánem nebo nemá připomínky.
Vypořádání: Vznesené upozornění hudou řešena v souladu se zákonem v dalších etapách povolování
záměn‘.

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha
ČIŽP 01 Praha nemá
k předloženému oznámení záměn připomínky a nepožaduje další posuzování záměru podle zákona.
—

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Kolín

—

souhlas se záměrem.

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
Městský úřad Poděbrady, Odbor životního prostředí

—

Z hlediska nakládání s odpady Veškeré nakládání s odpady musí probíhat v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
-

Z hlediska ochrany ovzduší Veškeré činnosti musí být prováděny v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší. Upozorňujeme, že bude nutné požádat Městský úřad Poděbrady, odbor životního
prostředí, o vydání závazného stanoviska pro územní a stavební řízení ke zdroji znečišťováni ovzduší (2x
plynový kondenzační kotel), neuvedeném v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a dále
bude nutné požádat o vydání závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu. Vznikem nového
parkoviště lze předpokládat zvýšení prašnosti v této lokalitě. Doporučujeme, aby zeleň podél parkovacích
ploch byla typu keřového i stromového patra v dostatečném množství (množství, které bude efektivně
zachycovat prachové částice). S ohledem na kvalitu ovzduší dále doporučujeme, aby nově vzniklé
parkoviště bylo pravidelně udržováno (zametání, zkrápění při dlouhodobém suchu apod.). Upozorňujeme,
že v průběhu předmětné stavby musí být zajištěna technická a organizační opatření, která povedou
k minimalizaci prašnosti při prováděné činnosti (např. očištění aut před výjezdem na veřejnou komunikaci,
čištění komunikací, zakrytování sypkých stavebních materiálů a zkrápění prašných povrchů na staveništi
zejména za suchého a větrného období).
-

Z hlediska ochrany ZPF Jelikož pozemky spadají pod ochranu zemědělského půdního fondu,
investor si již požádal o vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu dle ~ 9 odst. 8 zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu pod čj.:MEUPDY/0015170/ZP/2020/ESe ze
dne 13. 3. 2020. V souladu s ~ 18 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního
fondu, byla žádost o vynětí pod čj.:MEUPDY/00l5170/ZP/2020/ESe ze dne 26. 3. 2020 postoupena
Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životnímu prostředí, který je kompetentní k vyřízení
žádosti a v současnosti vede řízení o odnětí. Bez závazného stanoviska souhlasu Krajského úřadu
Středočeského kraje, odboru životního prostředí, nelze pokračovat v územním a stavebním řízení.
-

—

Z hlediska státní správy lesů V rámci územního a stavebního řízení musí být dodrženy podmínky
závazného stanoviska souhlasu vydaného dne 5. 3. 2020 pod čj.:MEUPDY/00l0740/ZP/2020/SCe,
dle ~ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů záměr jez hlediska
státní správy lesů akceptovatelný.
-

—

—

Z hlediska ochrany přírody a krajiny Bez výhrad.
-

Z hlediska vodního hospodářství Součástí záměru je stavba dešťové kanalizace s odlučovačem lehkých
kapalin a vsakovací galerií, která odpovídá vodnímu dílu. Projektová dokumentace bude se zdejším
-
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úřadem vodoprávně projednána dle ~ 15 vodního zákona. Žádost bude podána ve smyslu vyhl.
Č. 183/2018 Sb. v platném znění, včetně příloh (hydrogeologický posudek, stanovisko správce povodí
atd.). PD musí být zpracována oprávněným projektantem pro vodohospodářské stavby v souladu
s vyhláškou č. 499/2006 Sb. Nakládání s vodami ~ 8 odst. I písm. a) Č. 5 jiné nakládání s nimi se dle
~ 9 odst. 5 vodního zákona povoluje současně s povolením kprovedení nebo změně vodního díla.
Napojení na stávající vodovodní a kanalizační síť bude předem projednáno s jejich vlastníkem
a provozovatelem, musí být zajištěna dostateěná kapacita těchto sítí, včetně Čov. Povolení jednotlivých
přípojek je v kompetenci místně příslušného stavebního úřadu.
-

v~ořádání: Vznesené
záměru.

upozornění

-

budou řešena v souladu se zákonem v dalších etapách povolování

Povodí Labe, státní podnik v lokalitě umístění záměru se nachází zatrubněný bezejmenný vodní
tok IDVT 10178989 (,‚Od Okruhu“), ve správě a majetku Povodí Labe, státní podnik. Přesné situování
jeho trasy není známé a ani není v terénu patrné. Na dotčených pozemcích není evidovaná stavba
drenážního systematického odvodnění. Pozemek nezasahuje do záplavového území. V řešeném území
se nenachází pozemky v majetku státu ČR s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik.
—

v

rámci přípravy stavby bude nutné přesnou trasu zatrubněného toku zjistit a při návrhu stavby tuto
trasu respektovat, případně zajistit přeložení příslušné Části toku.
V~ořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
4. Podklady pro rozhodnutí
Podkladem pro rozhodnutí bylo oznámení záměru a došlá vyjádření k záměru uvedená v bodě 3.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená
veřejnost uvedená v * 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání podle ~ 81 a následujících zákona
Č. 500/2004 Sb., správní řád k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u zdejšího
odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek podle ~ 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží
dotčená veřejnost v odvolání. Za doručenou se písemnost považuje patnáctým dnem po datu vyvěšení
na Krajském úřadu Středočeského kraje.

oprávněná úřední osoba
Otisk úředního razítka

Ing. Jan šefl
odborný referent
na úseku životního prostředí
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Středočeský kraj a obec Písková Lhota (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný úřad žádá
ve smyslu ~ 16 odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce. Doba
zveřejnění je dle ust. * 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnu. Zároveň příslušný úřad ve smyslu ~ 16
odst. 2 žádá obec Písková Lhota o písemné vyrozumění o datu vyvěšení zdejšímu úřadu a to
v co nejkratším možném termínu. Rozhodnutí
závěr zjišťovacího řízení je zveřejněno na
internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz a rovněž v Informačním systému
CENIA na internetových stránkách h 5: ortal.cenia.cz/easea/detail/EIA STC23 14 pod kódem
5TC2314.

Datum vyvěšení:

J?

-1c2~

Datum sejmutí:

Rozdělovník k Č. j.: 105577/2O2OJKUSK
Dotčené územní samosprávné celky (k vyvěšení na úřední desce):
1. Středočeský kraj, Zborovská II, 15021 Praha 5
2. Obec Písková Lhota, Poděbradská 17, 290 01 Poděbrady
Dotčené or2ány:
3. KHS Stě. Kraje se sídlem v Praze

—

ÚP Nymburk, Palackého třída 1484/52, 288 02 Nymburk

4. Městský úřad Poděbrady, Odbor životního prostředí, nám. T.G. Masaryka 1130, 29031 Poděbrady
5. ČižP 01 Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6
6. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951 8,50003 Hradec Králové
7. Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 4, 12801 Praha 2
8. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11,
15021 Praha 5
Zástupce oznamovatele:
9. Ing. Martin Vejr, Křesínská 412, 26223 Jince

