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OZNÁMENÍ A VÝZVA 

Oznámení páté úplné aktualizace územně analytických podkladů 

obce s rozšířenou působností Neratovice  2020 
 
Městský úřad Neratovice, stavební odbor, pořizuje na základě ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) a § 27  
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností 
Neratovice (dále jen „ÚAP ORP Neratovice“). 

V souladu s § 28 odst. 2 stavebního zákona stavební odbor Městského úřadu Neratovice jako příslušný 
pořizovatel oznamuje  zahájení pořízení páté úplné aktualizace ÚAP ORP Neratovice v roce 2020   
a vyzývá poskytovatele údajů o území (vlastníka dopravní a technické infrastruktury), aby: 

 V pasportu dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů 
potvrdil, že od doby, kdy příslušné údaje o území poskytl naposledy, nedošlo k jejich změně,  
a zároveň potvrdil jejich nadále trvající správnost, úplnost i aktuálnost (včetně III. oddílu pasportu).  

Pokud poskytovatel takto neučiní ve lhůtě do 3 měsíců od obdržení tohoto oznámení, má se za to, že 
správnost, úplnost a aktuálnost údajů o území potvrdil; 

nebo 

 V případě, že ke změně údajů o území od jejich posledního předání došlo, aby nově aktualizované 
údaje pořizovateli předal ve smyslu § 27 odst. 3 stavebního zákona bezodkladně spolu s nově 
vyplněným a potvrzeným pasportem údajů o území.  

Toto oznámení je určeno všem poskytovatelům údajů o území, kteří mají zákonnou povinnost poskytovat 
údaje o území a nebylo-li jim toto oznámení již doručeno jiným způsobem. 
 

Poučení: 

Pořizovatel v dané souvislosti upozorňuje poskytovatele údajů o území na sankce stanovené v § 28  
odst. 3 stavebního zákona, podle kterých poskytovatel údajů, který nesplní povinnost bezodkladného 
poskytnutí údajů podle § 27 odst. 3 stavebního zákona, nebo prokáže-li se, že neupozornil na nesprávnost 
údajů podle § 28 odst. 2 stavebního zákona, je povinen uhradit z toho vyplývající náklady na aktualizaci  
a změny územně plánovací dokumentace a na aktualizaci územně analytických podkladů. 

Vlastník dopravní a technické infrastruktury je oprávněn v souladu s § 27 odst. 4 stavebního zákona 
požadovat na pořizovateli úhradu nákladů spojených s poskytnutím údajů o území podle tohoto zákona, 
nejvýše však do výše nákladů na pořízení jejich kopií, nosičů dat a nákladů na doručení pořizovateli. 

Správního deliktu, tj. přestupku, se může dopustit fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako 
vlastník technické infrastruktury tím, že nesplní některou z povinností podle § 161 odst. 1 stavebního 
zákona nebo podle § 27 odst. 3 stavebního zákona. Pokutu lze za přestupek uložit dle § 179 odst. 5 
písm. b) stavebního zákona ve výši do 200 000 Kč. 
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Územně analytické podklady ORP Neratovice 2016 jsou k nahlédnutí na stránkách města 
www.neratovice.cz . 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Irena Drobná 
referent stavebního odboru 

oprávněná úřední osoba 
 
 
 
 
 

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce správního orgánu min. 15 dnů a následně 3 měsíce. 
15. den je dnem doručení. 

 
Datum vyvěšení: Datum sejmutí: 
 
 
 
 
 
 
 

Razítko a podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení 
 
 
 

Příloha (vyvěšena na elektronické úřední desce): 

 Seznam sledovaných jevů 

 Pasport údaje o území 
 

Obdrží veřejnou vyhláškou: 
Poskytovatelé neevidovaní na MěÚ Neratovice, stavební odbor 
 

Rozdělovník: 
Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky 
Obec Libiš, IDDS: x5bbgnv se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky 
Obec Tišice, IDDS: kf3b5r2 se žádostí o vyvěšení veřejné  vyhlášky 
Obec Obříství, IDDS: auhbwvz se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky 
Obec Zálezlice, IDDS: srmbjwv se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky 

Obec Chlumín, IDDS: 8fbbezc se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky 
Obec Čakovičky, IDDS: hy2b5tw se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky 

Obec Kojetice, IDDS: x4qakey se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky 
Město Kostelec nad Labem, IDDS: vdtbdhd se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky 
Městys Všetaty, IDDS: p5qata7 se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky 
Obec Ovčáry, IDDS: hgybukr se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky 

Obec Nedomice, IDDS: ja3asm2 se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky 
Středočeské vodárny, a.s., IDDS: qztgg8d 
Povodí Labe, s. p., IDDS: dbyt8g2 
Povodí Vltavy, s. p., závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 
KÚ Středočeského kraje, OŽP a zemědělství, IDDS: keebyyf 
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KÚ Středočeského kraje, odbor dopravy, IDDS: keebyyf 
KÚ Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče, IDDS: keebyyf 
KÚ Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, IDDS: keebyyf 
KÚ Středočeského kraje, odbor informatiky, IDDS: keebyyf 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, IDDS: 2dtai5u 
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4 
Ministerstvo zemědělství, IDDS: yphaax8 
Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4 
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy, IDDS: 9gsaax4 
Ministerstvo obrany ČR, IDDS: hjyaavk 
Ministerstvo vnitra, Sekce spojení a komunikací, IDDS: 6bnaawp 
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
Národní památkový ústav, ÚOP středních Čech v Praze, IDDS: 2cy8h6t 
HZS Středočeského kraje, územní odbor Mělník, IDDS: dz4aa73 
ČD-Telematika, a.s., IDDS: dgzdjrp 
České dráhy a.s., IDDS: e52cdsf 
Klub českých turistů, IDDS: na3ehee 
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., IDDS: fxcng6z 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, IDDS: dkkdkdj 
Obvodní báňský úřad Kladno, pracoviště Praha, PO BOX 140, IDDS: rn6aas6 
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., IDDS: 77jfd47 
UPC ČR, a.s., IDDS: 4hds44f 
ČEPRO, a.s., IDDS: hk3cdqj 
Dial Telecom, a.s., IDDS: p4vdqdt 
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy 
MERO ČR, a.s., IDDS: a4we6rx 
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h 
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, IDDS: n5v4bry 
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace , IDDS: eaig3gd 
ČHMÚ, IDDS: e37djs6 
Česká geologická služba, IDDS: siyhmun 
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr 
TIKANAS, s.r.o., IDDS: zsrsw6m 
Teplo Neratovice s.r.o., IDDS: 3596vcb 
Pražská teplárenská a.s., IDDS: jngcgsq 
Pražská teplárenská Holding a.s., IDDS: 2eufsm8 
Pražská plynárenská a.s., IDDS: au7cgsv 
Spolana a.s., IDDS: q68chia 
VaK Zápy, s.r.o., IDDS: n2h9mvm 
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., IDDS: k3h3xq2 
Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc 
CNL invest s.r.o., IDDS: 2mqv6yw 
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd 
Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm 
UNIPETROL RPA, s.r.o., IDDS: upm88qu 
NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9 
ZD Dřísy s.r.o., IDDS: 6p6xngm 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., IDDS: a6ejgmx 
Závlahy Vltava III, provozovna Dřínov, IDDS: 7fmcqs5 
České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f 
První Labská, s. r. o., provoz Ovčáry, IDDS: c4svjeb 
FCC Neratovice s.r.o., IDDS: 767dic5 
SITEL, spol. s r.o., IDDS: 69779z9 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm 
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Státní plavební správa, IDDS: pwzaih7 
MěÚ Mělník, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: hqjb2kg 
Česká inspekce životního prostředí, IDDS: zr5efbb 
Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace, IDDS: nxzk7gx 
Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5 
Český telekomunikační úřad, IDDS: a9qaats 
Státní úřad inspekce práce, IDDS: cmwaazf 
Petr Jurčovský, Štechova č.p. 130/23, Libiš, 277 11 Neratovice 
Vítkovice IT Solutions a.s., IDDS: xrsgrw3 
PRESSKAN system, a.s., IDDS: udxfszk 
Planet A, a.s., IDDS: k45fpm3 
Air Telecom a.s., IDDS: 5amjmfv 
CETIN a.s.IDDS: qa7425t 
ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i 
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 
OPTILINE a.s., IDDS: 88gfhz9 
Energotrans, a.s., IDDS: rr6pukz 
U:fon a.s., IDDS: 5amjmfv 
Lach-Ner, s.r.o., IDDS: n7shjn4 
VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., IDDS: rrwciem 
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., IDDS: ts2a5gr 
STAVOKOMPLET spol.s r.o., IDDS: n834kd3 
Coprosys-LVI s.r.o., IDDS: c9hwmyz 
COPROSYS a.s., IDDS: wecdgvr 
TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., IDDS: ubzgk9a 
UNI Promotion s.r.o., IDDS: agbnmn2 
Vodárny Kladno - Mělník, a.s., IDDS: vp4gxsz 
Závlahové družstvo Labe 5, družstvo, IDDS: evjtd4t 
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