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Vlkava, Ledce – Kosořice, oprava koryta, ř.km 27,200 – 28,000 a ř.km 34,900-35,900

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Magistrát města Mladá Boleslav - odbor životního prostředí jako věcně, místně a funkčně
příslušný orgán státní správy na úseku ochrany přírody podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. c)
a § 77 odst. 1 písm. a) zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále
jen zákon), a podle zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen správní
řád), v souladu s § 4 odst. 2 zákona
vydává
obchodní firmě Povodí Labe, s.p., Hradec Králové, Víta Nejedlého 951, Provozní středisko
Mladá Boleslav, Ptácká 288, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 70890005, souhlas se zásahem do
významného krajinného prvku ze zákona – vodního toku Vlkava a její údolní nivy (§ 3
odst. 1 písm. b zákona) v souvislosti s realizací stavby: „Vlkava, Ledce – Kosořice, oprava
koryta, ř.km 27,200 – 28,000 a ř.km 34,900-35,900“ na pozemcích p.č.: 676/18, 442/1,
443/2, 151/28, 676/28, 676/24, 73/1, 622/1, 622/2, 623/6, 27/2, 26/1, 442/19, 442/10, 676/27,
676/29, 676/31, 676/15, 676/30, 676/16, 450/2, 450/1, 444/2, 444/6, 447, 151/29, 73/7,
442/20, 676/33, 442/21, 676/32, 444/12, 444/5, 450/3, 676/25, 444/8, 444/9, 676/14, 442/16,
442/18, 676/17 v k.ú. Kosořice; na pozemcích p.č.: 251/3, 255/1, 276/14, 276/17, 251/4,
255/2, 276/15, 251/6, 276/13, 252/2, 251/2, 276/16, 251/5, 250, 276/12,251/1, 270, 321/2
v k.ú. Kobylnice; na pozemcích p.č.: 805/25, 801/25, 801/22, 805/1, 801/17, 805/28, 807/8,
803, 805/24, 807/11, 801/26, 805/26, 807/10, 801/24, 805/27, 807/7, 801/21, 805/19, 801/27,
805/18, 807/9, 801/23, 801/18, 805/29 v k.ú. Žerčice a na pozemcích p.č.: 666, 599/1, 665,
600/2 v k.ú. Ledce u Mladé Boleslavi. Konkrétně se jedná o odtěžení usazených nánosů
v korytě, sanaci břehových nátrží a zásahy do pobřežní vegetace. Vytěžený materiál bude
ukládán na dočasné deponie na pobřežních pozemcích a následně odvezen na určenou
skládku, respektive zlikvidován v souladu s platnou legislativou.
Plánovaná stavba je členěna na stavební objekty:
SO 01 – Kosořice – oprava koryta v ř.k 27,200 – 27,600
SO 02 – Kosořice – oprava koryta v ř.km 27,600 – 28,00
SO 03 – Ledce – oprava koryta v ř.km 34,900 – 35,900
Souhlas s provedením výše uvedeného zásahu se uděluje do konce roku 2018 a za těchto
podmínek:
1. Plánovaná stavba: „Vlkava, Ledce – Kosořice, oprava koryta, ř.km 27,200 – 28,000 a
ř.km 34,900-35,900“ bude prováděna dle stejnojmenné projektové dokumentace, kterou
v srpnu 2017 jako číslo zakázky 13/4 vypracovala obchodní firma MONEKON spol.
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s r.o., se sídlem: U Tří lvů 256/5, 370 01 České Budějovice, IČ: 25161270. Jakékoli další
změny vůči této projektové dokumentace mimo níže uvedené budou možné až na základě
projednání a získání souhlasu od zdejšího orgánu ochrany přírody
2. V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona bude zajištěno, aby během provádění
plánovaného zásahu nedocházelo k nadbytečnému poškozování rostlin, zvláště
perspektivních dřevin v břehovém porostu, ke zraňování a úhynu živočichů, a to zvláště
ryb, obojživelníků, ptáků a vodních bezobratlých živočichů, či ničení jejich biotopů,
kterému lze zabránit technicky a ekonomicky dostupnými prostředky – tzn. zejména:
2.1. odtěžování sedimentu a další práce v korytě vodního toku realizovat v období od 1.
srpna do konce září, přičemž přesný termín zahájení prací bude předem nahlášen
zdejšímu odboru životního prostředí (e-mailem nebo telefonicky a minimálně
s dvoudenním předstihem) a případně dle jeho pokynů upřesněn (potvrzen nebo
posunut).
2.2. před zahájením prací je nutné provést důkladnou prohlídku dotčené lokality, během
prací alespoň zběžně vizuálně prohlížet dočasnou deponii s vytěženými sedimenty,
poučit pracovníky, kteří se budou na realizaci plánovaných prací podílet. V případě
zjištění výskytu zvláště chráněných živočichů i možného ohrožení obecně chráněných
živočichů bude neprodleně informován (telefonicky nebo mailem) příslušný orgán
ochrany přírody, který rozhodne o dalším postupu. Pokud by hrozil přímý úhyn
vodních živočichů, bude zajištěn okamžitý sběr a transfer vodních živočichů
ohrožených vyschnutím či predací do míst, kde přežijí, co nejblíže však jejich
původnímu výskytu (doporučujeme se eventuálně obrátit na Záchrannou stanici
v Pátku - nonstop kontakt: 603 864 822).
2.3. Během zásahu nedojde ke kácení břehových porostů, mohou být prořezány pouze
náletové dřeviny, které omezují průtočnou kapacitu koryta uvnitř zástavbového
území.
2.4. Eventuální zásahy do břehového porostu (sečení bylinného patra, kácení a prořez
dřevin) budou prováděny v období srpen – březen.
2.5. Upozorňujeme investora, že dle § 50 zákona jsou zvláště chránění živočichové
chráněni ve všech vývojových stádiích, včetně jimi užívaných přirozených a umělých
sídel. Rovněž v souladu se zněním § 5a odst. 1 písm. b) zákona je zakázáno úmyslné
poškozování, ničení nebo odstraňování hnízd volně žijících ptáků a dle §5a odst. 1
písm. d) i úmyslné vyrušování ptáků zejména během rozmnožování a odchovu mláďat.
3. Odtěžování nánosů:
3.1. SO 01 - v úseku ř.km 27,200-27,600 bude prováděno šetrně – ručně, eventuálně
lehkou mechanizací, s ponecháním části sedimentu alespoň při krajích koryta,
v určenému termínu a za výše uvedených podmínek (viz bod 2).
Na břehové hraně nebude vytvářen žádný val. Vytěžené sedimenty budou odstraněny
v souladu s platnou legislativou.
3.2. SO 02 – v úseku ř.km 27,600-28,000:
3.2.1. v dílčím úseku od staničení 420,00 (PR 15) do staničení 570,00 (PR 20) budou
odtěžování sedimentu a opravy koryta, respektive sanace nátrží, prováděny šetrně
– ručně, eventuálně lehkou mechanizací, s ponecháním alespoň části sedimentu
při krajích koryta, v určeném termínu a za výše uvedených podmínek (viz bod 2).
Na břehové hraně nebude vytvářen žádný val. Vytěžené sedimenty budou
odstraněny v souladu s platnou legislativou. Dále bude provedeno doplnění
vegetačního doprovodu vodního toku výsadbou rozptýlené stromové zeleně
(minimálně 15 ks stromů těchto druhů: dub letní, olše lepkavá, vrba bílá) podél
břehové hrany koryta vodního toku. Doporučujeme rovněž zvážit úpravy koryta
vodního toku a sklonů břehů, konkrétně rozšíření koryta a zmírnění sklonů břehů.
3.2.2. v dílčím úseku od staničení 570,00 (PR 20) do staničení 920,00 (PR 32)
nebudou prováděny žádné sanace nátrží, ani jiné opravy koryta. Odtěžování
sedimentu může být provedeno pouze s podmínkou, že dojde ke zvětšení
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4.
5.

6.
7.

příčného profilu břehu vodního toku (v poměru skutečné šířky koryta ku hloubce
minimálně 4:1), ke zmírnění sklonu břehů a samozřejmě i k doplnění
vegetačního doprovodu vodního toku výsadbou rozptýlené stromové zeleně
(minimálně 15 ks stromů těchto druhů: dub letní, olše lepkavá, vrba bílá) podél
břehové hrany koryta vodního toku.
3.3. SO 03 – v úseku ř.km 34,900 – 35,900 – v tomto úseku nebudou prováděny žádné
opravy koryta, zejména nebude realizováno zúžení koryta vodního toku vůči
stávajícímu stavu. Odtěžování sedimentu bude provedeno pouze s podmínkou, že
dojde ke zvětšení příčného profilu břehu vodního toku (v poměru skutečné šířky
koryta ku hloubce minimálně 4:1 a s mírnými a proměnlivými sklony břehů) a
samozřejmě i k doplnění vegetačního doprovodu vodního toku výsadbou rozptýlené
stromové zeleně (minimálně 20 ks stromů těchto druhů: dub letní, olše lepkavá, vrba
bílá) podél břehové hrany koryta vodního toku.
Během plánovaných prací nedojde k poškození geodetických značek
Po ukončení prací budou dotčené pozemky (zejména pobřežní plochy, ze kterých bude
zajišťován přístup mechanizace do koryta) uvedeny do náležitého stavu dle druhu a
využití předmětných pozemků (doporučujeme řádně zdokumentovat stav dotčené lokality
před a po zásahu).
Zdejšímu orgánu ochrany přírody bude sdělen přesný termín ukončení prací
Investor dále do budoucna zváží možnost revitalizace dotčeného vodního toku především by bylo vhodné odstranění betonového opevnění, realizace tůněk, rozšíření
příčného profilu koryta vodního toku a umožnění přirozeného meandrování.

Účastníci správního řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
 MONEKON spol. s r.o., se sídlem: U Tří lvů 256/5, 370 01 České Budějovice, IČ:
25161270
 Povodí Labe, s.p., Hradec Králové, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ:
70890005
Účastníci správního řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:
 podle rozdělovníku
Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení podle ostatních právních norem, ani souhlas
vlastníků s dotčením jejich pozemků.
Odůvodnění:
Magistrát města Mladá Boleslav – odbor životního prostředí zahájil správní řízení na základě
žádosti Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70890005 (dále
jen Povodí Labe, s.p.), prostřednictvím obchodní firmy MONEKON spol. s r.o., se sídlem: U
Tří lvů 256/5, 370 01 České Budějovice, IČ: 25161270, o vydání závazného stanoviska dle §
4 odst. 2 zákona k zásahu do významných krajinných prvků, vodního toku Vlkava a její
údolní nivy, v souvislosti s realizací stavby: „Vlkava, Ledce – Kosořice, oprava koryta, ř.km
27,200 – 28,000 a ř.km 34,900-35,900“. Zahájení řízení v této věci bylo v souladu se
správním řádem oznámeno všem známým účastníkům správního řízení. Oprávnění účastníci
řízení vesměs požadují uvedení svých pozemků do původního stavu a zajištění dostatečné
ochrany svého majetku a svých zařízení před poškozením. Rybářství Chlumec nad Cidlinou,
a.s., IČO: 48173193, navíc nesouhlasí se změnou koryta vodního toku v úseku ř.km 34,900 –
35,900 ze šířky dna 90 cm na 60 cm.
Magistrát města Mladá Boleslav – odbor životního prostředí důkladně zvážil předložený
záměr, na základě posouzení všech předložených dokladů a známých skutečností, včetně
vlastních zjištění. Plánovaná stavba je situována v korytě a údolní nivě vodního toku Vlkava,
v úseku ř.km 27,200 – 28,000 a ř.km 34,900 – 35,900, na pozemcích p.č.: 676/18, 442/1,
443/2, 151/28, 676/28, 676/24, 73/1, 622/1, 622/2, 623/6, 27/2, 26/1, 442/19, 442/10, 676/27,
676/29, 676/31, 676/15, 676/30, 676/16, 450/2, 450/1, 444/2, 444/6, 447, 151/29, 73/7,
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442/20, 676/33, 442/21, 676/32, 444/12, 444/5, 450/3, 676/25, 444/8, 444/9, 676/14, 442/16,
442/18, 676/17 v k.ú. Kosořice; na pozemcích p.č.: 251/3, 255/1, 276/14, 276/17, 251/4,
255/2, 276/15, 251/6, 276/13, 252/2, 251/2, 276/16, 251/5, 250, 276/12,251/1, 270, 321/2
v k.ú. Kobylnice; na pozemcích p.č.: 805/25, 801/25, 801/22, 805/1, 801/17, 805/28, 807/8,
803, 805/24, 807/11, 801/26, 805/26, 807/10, 801/24, 805/27, 807/7, 801/21, 805/19, 801/27,
805/18, 807/9, 801/23, 801/18, 805/29 v k.ú. Žerčice a na pozemcích p.č.: 666, 599/1, 665,
600/2 v k.ú. Ledce u Mladé Boleslavi. Konkrétně se jedná o provedení udržovacích prací
v korytě vodního toku (odtěžení sedimentů z koryta toku, eventuální opravy poškozených
míst zpevněného koryta, sanace břehových nátrží, odstranění problematické vegetace, včetně
posečení travin a rákosu). Účelem plánované stavby je dle žadatele oprava stávajícího koryta snaha přiblížit se stavu, který byl po jeho původní realizaci.
Všechny vodní toky a jejich údolní nivy jsou dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona významnými
krajinnými prvky a kromě dalších funkcí vytváří biotop pro řadu rostlinných a živočišných
společenstev vázaných na vodní prostředí. V souladu se zněním § 4 odst. 2 zákona jsou
významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak,
aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich funkce. Část
dotčeného úseku vodního toku Vlkava navíc v rámci územních systémů ekologické stability
plní funkce interakčního prvku (v rámci SO 01 a SO 02 - ř.km 27,200 – 28,000 od rybníka
Mrštín k jihozápadnímu okraji zástavby v Kosořicích) a zbylá část dotčeného úseku koryta
vodního toku (tzn. v rámci SO 03 – ř.km 34,900 – 35,900) je součástí funkčního lokálního
biokoridoru. Ve stavbou dotčeném území má vodní tok Vlkava upravené a napřímené koryto
se zbytky dlažby z betonových desek, spíše charakteru klasického melioračního kanálu. Přes
tento „umělý“ stav dochází i zde vlivem přirozené sukcese k částečné „renaturalizaci“,
spočívající zejména v rozrůstání mokřadní vegetace, včetně postupného zapojování
přirozených břehových porostů a vytváření přirozených průchodných překážek. Bylo by však
vhodné „renaturalizaci“ zvláště mimo zástavbové území podpořit (alespoň odstraněním
opevnění, rozptýlenou výsadbou dřevin – zejména v rámci SO 03 a SO 02), než jí bránit.
Navrhovatel je správcem dotčeného vodního toku a provádět údržbu vodního toku je jeho
povinností. Nicméně souladu s Rámcovou směrnicí vodní politiky (2000/60/ES) Evropské
unie by měly úpravy vodních toků přispívat k adaptaci na klimatické změny a častější výskyt
extrémních stavů – povodní a sucha.
V současné době je již všeobecně známo, že v minulosti prováděné technické úpravy vodních
toků (zejména ve 20. století) byly nevhodné – umožnily sice zrychlení odtoku, ale následně
způsobily větší škody v níže po proudu toku položených územích, přispěly ke zničení
cenných říčních potočních a mokřadních biotopů a výrazně zhoršily podmínky pro
samočištění vody. Zlepšování stavu dochovaného přírodního a krajinného prostředí za účelem
zachování druhového bohatství a udržení systému ekologické stability by mělo být přirozenou
věcí všech, kdo jsou jeho součástí. Aktuální stav dotčeného úseku koryta vodního toku není
optimální, navrhovaná úprava do jednotného lichoběžníkového profilu, včetně likvidace části
zeleně, sanace nátrží a odstranění přirozených překážek však tento stav nezlepšuje. Odtěžení
sedimentu povede sice ke zvětšení průtočného profilu, zároveň však zahloubením koryta
přispěje ke snížení hladiny spodních vod a zejména v době sucha k dalšímu vysoušení
krajiny. Navrhované úpravy (prohlubování koryta za účelem odstraňování sedimentu,
odstraňování mokřadní vegetace a přirozených překážek v korytě toku, opravy opevnění a
sanace nátrží) je možné akceptovat pouze uvnitř zastavěného území, kde je rychlé a bezpečné
převedení nadměrných průtoků žádoucí, nikoli však ve volné krajině. Dalším rizikem je i
možné poškozování rostlin, zvláště dřevin, a hlavně ohrožování živočichů či jejich biotopů
během realizace plánovaných prací. Za předpokladu poučení pracovníků a dodržení podmínek
závazného stanoviska lze však toto riziko eliminovat.
Zdejší orgán ochrany přírody chápe, že vzhledem ke stávající zástavbě a k počtu vlastníků
dotčených pozemků není bohužel technicky možné provést v nejbližší době takové
revitalizační úpravy dotčeného vodního toku, které by významně zlepšily jeho přírodní funkce
a retenční schopnost dotčené lokality, aniž by ohrozily provozní bezpečnost inženýrských sítí
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a ostatních objektů. Realizace plánované akce v omezeném rozsahu zajistí dle názoru zdejšího
orgánu ochrany přírody dostatečnou průtočnost a stabilitu koryta, nesníží však ekologickostabilizační funkci vodního toku a jeho údolní nivy vůči aktuálnímu stavu a zajistí zachování
vhodných stanovištních podmínek pro osidlování rostlin a živočichů vázaných na vodní
prostředí. Na základě zvážení všech doložených podkladů a známých skutečností proto zdejší
orgán ochrany přírody vydal souhlas se zásahem do významných krajinných prvků, přičemž
stanovil podmínky, za kterých je možné plánované zásahy provést.
Z výše uvedených důvodů Magistrát města Mladá Boleslav rozhodl tak, jak je ve výroku
uvedeno.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník správního řízení podat podle ustanovení § 81 – 83
správního řádu odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje (Zborovská 11, Praha 5), a
to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení podáním učiněným u odboru životního prostředí
zdejšího magistrátu.
(Odvolání se podává v počtu účastníků správního řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je zdejší magistrát na náklady účastníka.)

„otisk úředního razítka“
Mgr. Martina Schubertová
odborný referent oddělení ochrany přírody,
myslivosti a rybářství

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Statutárního města Mladá Boleslav
a na úřední desce Obcí Žerčice, Kobylnice, Ledce a Kosořice. Patnáctým dnem po vyvěšení
písemnosti na úřední desce se považuje písemnost za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna
i povinnost zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: …………………………

Sejmuto dne: …………………………

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení:
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Rozdělovník:
Účastníci řízení nebo jejich zmocněnci:
 MONEKON spol. s r.o., se sídlem: U Tří lvů 256/5, 370 01 České Budějovice, IČ:
25161270
 Povodí Labe, s.p., Hradec Králové, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ:
70890005
 KROS s.r.o., Nad Svahem 1516/9, 140 00 Praha 4 - Krč, IČ: 25064509
 Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s., Boženy Němcové 711, 503 51 Chlumec nad
Cidlinou IV, IČ: 48173193
 ČR – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ:
01312774
 ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,
128 00 Praha 2 – Nové Město
 FP majetková a.s., Podvinný mlýn 2283/18, 190 00 Praha 9 – Libeň, IČ: 24743364
 Zemědělské družstvo Luštěnice, Nová 225, 294 42 Luštěnice, IČ: 00105601
 Obec Žerčice, 294 46 p. Semčice, IČ: 00238953
 Obec Ledce, č.p. 120, 294 47 Ledce, IČ: 00238180
 Obec Kobylnice, č.p. 8, 294 46 Kobylnice, IČ: 00509469
 Obec Kosořice, Kosořice č.p. 45, 294 41 Kosořice, IČ: 00238104
 Grusová Marie, Kobylnice č.p. 36, 294 46 Kobylnice
 Heřmanský Josef, nar. 10.8.1945, Semčice 71, 294 46 Semčice
 Heřmanská Jitka, nar. 28.1.1946, Semčice 71, 294 46 Semčice
 Nastoupil František, nar. 17.5.1938, Žerčice 46, 294 46 Žerčice
 Rejnyš Jaroslav, nar. 25.5.1952, Žerčice č.p. 67, 294 46 Žerčice
 Šifta Ladislav, nar. 25.6.1937, Ledce č.p. 101, 294 47 Ledce
 Šimonová Danuše, nar. 18.3.1936, Novákova 835/20, 293 01 Mladá Boleslav
 Šťastný Josef, nar. 12.3.1964, Žerčice č.p. 170, 294 46 Žerčice
 Truksa Jaroslav, nar. 9.2.1967, Kobylnice č.p. 29, 294 46 Kobylnice
 Truksová Jiřina, nar. 15.2.1945, Kobylnice č.p. 29, 294 46 Kobylnice
 Truksa Zdeněk, nar. 17.3.1976, Žerčice č.p. 32, 294 46 Žerčice
 Mulač František, nar. 26.10.1951, Kobylnice č.p. 13, 294 46 Kobylnice
 Mulačová Věra, nar. 25.10.1956, Kobylnice č.p. 13, 294 46 Kobylnice
 Suchý Vladimír, nar. 22.1.1964, Kobylnice č.p. 20, 294 46 Kobylnice
 Zikmundová Irena, nar. 5.4.1969, Kosořice č.p. 8, 294 41 Kosořice
 Klíma Karel, nar. 11.9.1964, Kosořice č.p. 28, 294 41 Kosořice
Ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou:
 Boháček Václav a další osoby a subjekty s vlastnickými nebo jinými věcnými právy
k pozemkům, sousedním pozemkům a stavbám na nich umístěných (tzn. k pozemkům
p.č.: p.č.: 676/18, 442/1, 443/2, 151/28, 676/28, 676/24, 73/1, 622/1, 622/2, 623/6,
27/2, 26/1, 442/19, 442/10, 676/27, 676/29, 676/31, 676/15, 676/30, 676/16, 450/2,
450/1, 444/2, 444/6, 447, 151/29, 73/7, 442/20, 676/33, 442/21, 676/32, 444/12,
444/5, 450/3, 676/25, 444/8, 444/9, 676/14, 442/16, 442/18, 676/17 v k.ú. Kosořice;
na pozemcích p.č.: 251/3, 255/1, 276/14, 276/17, 251/4, 255/2, 276/15, 251/6, 276/13,
252/2, 251/2, 276/16, 251/5, 250, 276/12,251/1, 270, 321/2 v k.ú. Kobylnice; na
pozemcích p.č.: 805/25, 801/25, 801/22, 805/1, 801/17, 805/28, 807/8, 803, 805/24,
807/11, 801/26, 805/26, 807/10, 801/24, 805/27, 807/7, 801/21, 805/19, 801/27,
805/18, 807/9, 801/23, 801/18, 805/29 v k.ú. Žerčice a na pozemcích p.č.: 666, 599/1,
665, 600/2 v k.ú. Ledce u Mladé Boleslavi)
Dotčené správní orgány:
 Magistrát města Mladá Boleslav – OŽP, oddělení vodního hospodářství
Stránka 6 z 7

Čj.: 42166/2017/OPM R/ masch

Na vědomí:
 Povodí Labe, s.p., Hradec Králové, Provozní středisko Mladá Boleslav, Ptácká 288,
293 01 Mladá Boleslav, IČ: 70890005
 Český rybářský svaz, z.s., Středočeský územní svaz, K Novým domkům 82, 159 00
Praha 59 – Lahovice, IČO: 00434108
Obce s žádostí o vyvěšení na úřední desce:
 Statutární město Mladá Boleslav, správní odbor a obecní živnostenský úřad, podatelna
 Obec Žerčice, 294 46 p. Semčice, IČ: 00238953
 Obec Ledce, č.p. 120, 294 47 Ledce, IČ: 00238180
 Obec Kobylnice, č.p. 8, 294 46 Kobylnice, IČ: 00509469
 Obec Kosořice, Kosořice č.p. 45, 294 41 Kosořice, IČ: 00238104

Stránka 7 z 7

Čj.: 42166/2017/OPM R/ masch

