MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM
Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Číslo jednací:
Spisová značka:
Oprávněná úřední osoba
Telefon:
E-mail:
Datum:

ZIP 2679/22 STK
ZIP 2723/2022 STK
Ing. Kateřina Stodolovská
+420 313 039 361
katerina.stodolovska@mesto-vlasim.cz
22.6.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad ve smyslu
§ 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 dle § 11 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád a jako speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 písm. d) zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů ( dále jen
„stavební zákon“) žadateli: obec Keblov, IČ:00231975, Keblov 75, 257 65 Čechtice
-

vydává společné územní a stavební povolení

podle § 94j stavebního zákona a ustanovení § 15 odst. 6 vodního zákona, ve smyslu § 55 odst. 1.
písm. c) vodního zákona k provedení stavby vodního díla „Keblov-prodloužení vodovodu ke
hřbitovu“ ve Středočeském kraji, okrese Benešov, obci Keblov, na pozemcích parc. č. 1249/2, 107/3,
1186, 856/2, 821/2 v katastrálním území Keblov a zároveň schvaluje podle ustanovení § 94p
stavebního zákona stavební záměr.
Druh vodního díla: Výstavba vodovodní sítě dle § 55 odst. 1 písm.c) vodního zákona
Účel stavby: zásobování obyvatel pitnou vodou z veřejného vodovodu.
Stavební objekt SO 01 - Vodovod
Popis stavby:
Jedná se o prodloužení veřejného vodovodu v Keblově vybudováním nového vodovodního řadu A1
(PE 100 RC, SDR 11, PN 16, DN 80 mm, délka 366 m). Vodovodní řad začíná napojením na rozvodný
řad A (šoupě DN 80mm). Trasa vodovodu bude umístěna ve zpevněných krajích a v zatravněných
plochách podél komunikace. Na trase je jedno kolmé křížení komunikace III/1261. Na nový řad A1
bude připojeno celkem 8 vodovodních přípojek (PE 100 RC, SDR 11, PN 16, DN 25mm, celková délka
45,6m).
Orientační určení polohy řadu A1 v souřadnicovém systému S-JTSK:
Začátek řadu X: 1094233,65 Y: 702462,23
Konec řadu X: 1093896,33 Y: 702512,31
Pro umístění a provedení stavby vodního díla podle ustanovení § 94p stavebního zákona vodoprávní
úřad stanovuje tyto podmínky a povinnosti :
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1. Stavba vodního díla bude provedena dle ověřené projektové dokumentace, kterou
vypracovala Lenka Rechtigová, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a
krajinného inženýrství, ČKAIT–1400086.
2. Případné změny budou předem projednány a odsouhlaseny vodoprávním úřadem
3. Před zahájením výkopových prací je nutné vytyčení stávajících vodohospodářských zařízení a
veškeré technické infrastruktury.
4. Při stavbě v ochranném pásmu a křížení všech inženýrských sítí je nutné plně respektovat
příslušné normy a předpisy.
5. Veškeré povrchové znaky stavby (poklopy, šoupátkové, ventilové, hydrantové, šachty
apod.)je nutné vyzvednout do výšky budoucí nivelety terénu.
6. Na vodovodním potrubí bude umístěn signalizační vodič pro pozdější trasování.
7. Stavby budou prováděny dodavatelsky a osobami oprávněnými k této činnosti-bude
doloženo k závěrečné kontrolní prohlídce.
8. Před zahájením stavebních prací bude na viditelném místě umístěn štítek „Stavba povolena“.
9. Na stavbě bude k dispozici ověřená projektová dokumentace stavby a bude veden stavební
deník v souladu s vyhl. Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
10.Budou dodrženy podmínky dané závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Stř.kraje,
č.j.:KHSSC 57119/2021 ze dne 26.11.2021
Nejpozději při kolaudaci bude předložen laboratorní rozbor vzorku vody v rozsahu
rozboru – krácený stanovené §3 odst. 2 zákona v souladu s § 4 odst.7 písm.a) vyhlášky č.
252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a
rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen doklad, že při realizaci
stavby byly pro přímý styk s pitnou a teplou vodou použity výrobky, které byly před
uvedením na trh ověřeny, že při účelu jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné
vody, jak stanoví § 5 odst. 11 zákona použitý materiál pro vodovodní rozvody vyhovuje
požadavkům vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do
přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
11.Budou dodrženy podmínky dané rozhodnutím MěÚ Vlašim, ODSH o zvláštním užívání silnice
čj.: ODSH/67248/2021-JELN ze dne 16.12.2021
- Stavební práce v silničním pozemku budou prováděny mimo zimní období, tj. od 1.4. do
31.10. s částečným omezením silničního provozu. Staveniště bude řádně označeno
dopravním značením.
- Vodovodní potrubí bude uloženo v silničním pozemku dle příslušné normy, min. 120 cm
od nivelety silničního pozemku, v příkopu 120 cm ode dna příkopu.
- V případě, že se v blízkosti stavby nachází silniční propustek, bude vzdálenost uložení
potrubí od tohoto propustku minimálně 2,5m.
- Při provádění stavebních prací nebude výkopový a stavební materiál ukládán na vozovku
z důvodu zachování průjezdnosti komunikace
- V plném rozsahu bude zachováno stávající odvodnění silničního tělesa-vozovky.
- Zpětná výplň výkopů startovacích jam bude řádně po vrstvách zhutněna z vhodného
materiálu a povrch terénu dotčeného stavbou upraven.
- Dodavatel stavby proveden nezbytná opatření, aby nedocházelo po dobu prováděných
stavebních prací k ohrožení silničního provozu. V případě znečištění vozovky neprodleně
provede její očištění.
- Za splnění podmínek uložených v tomto správním rozhodnutí plně odpovídá: žadatel
12.Budou dodrženy podmínky dané ve vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje, p.o., nz.970562/2021/KSÚS-6438/BNT/HRE-771 ze dne 16.12.2021
13.Budou dodrženy podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN, a.s.
Č.j.840466/21 ze dne 1.11.2021
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14.Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Děčín
n.zn.001120803505 ze dne 18.11.2021 a sdělení společnosti o existenci energetického
zařízení nzn. 0101628516 ze dne 1.11.2021
15. Během stavby budou provedeny tyto kontrolní prohlídky stavby:
- při pokládce potrubí
- závěrečná kontrolní prohlídka před vydáním kolaudačního souhlasu
Termíny kontrolních prohlídek stavby budou vodoprávnímu úřadu oznámeny nejméně se
14-ti denním předstihem.
16. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání kolaudačního souhlasu na žádosti č. 14 k
vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a
o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Bez kolaudačního souhlasu nesmí být
stavba užívána.
17. Ke kolaudaci stavebník předloží dokumentaci skutečného provedení stavby, geodetické
zaměření skutečného provedení stavby včetně polohopisných souřadnic X, Y
v souřadnicovém systému S-JTSK, předávací a přejímací protokol, doklad o proplachu a
dezinfekci vodovodu, doklady o použitých materiálech, atesty materiálů a použitých výrobků
a zařízení, prohlášení o shodě, certifikáty, protokol o tlakové zkoušce potrubí, rozbor vzorku
vody z nového vodovodního potrubí, stavební deník, doklad o likvidaci odpadů v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, doklady o vytýčení zařízení příslušných správců,
dokončený vodovod bude uveden v provozním řádu vodovodu.
18.Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy
nabylo právní moci.
19.Stavba bude dokončena do 2 let od započetí prací.
Účastníkem řízení pro společné územní a stavební řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.
správní řád a § 94k písm. a)stavebního zákona byli stanoveni:
- obec Keblov, IČ:00231975, Keblov 75, 257 65 Čechtice

Odůvodnění
Dne 19.1.2022 podala obec Keblov, IČ:00231975, Keblov 75, 257 65 Čechtice, kterou zastupuje na
základě plné moci Tomáš Černý, Okružní 1846, 25801 Vlašim, na MěÚ Vlašim, odbor životního
prostředí, žádost pod Č.j. ZIP 2680/22 a 2679/22 o vydání společného územního rozhodnutí a
stavebního povolení (dále jen „společného rozhodnutí“) na stavbu vodního díla pod názvem „Keblovprodloužení vodovodu ke hřbitovu“ dle §55 odst. 1 písm.c) vodního zákona a podle § 94j zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“) ve Středočeském kraji, okrese Benešov, obci Keblov, na pozemcích parc. č. 1249/2,
107/3, 1186, 856/2, 821/2 v katastrálním území Keblov.
Údaje o stavbě : Jedná se o prodloužení veřejného vodovodu v Keblově vybudováním nového
vodovodního řadu A1 (PE 100 RC, SDR 11, PN 16, DN 80 mm, délka 366 m). Vodovodní řad začíná
napojením na rozvodný řad A (šoupě DN 80mm). Trasa vodovodu bude umístěna ve zpevněných
krajích a v zatravněných plochách podél komunikace. Na trase je jedno kolmé křížení komunikace
III/1261. Na nový řad A1 bude připojeno celkem 8 vodovodních přípojek (PE 100 RC, SDR 11, PN 16,
DN 25mm, celková délka 45,6m).
Žádost byla doložena těmito doklady, vyjádřeními a stanovisky:
- projektová dokumentace „Keblov-prodloužení vodovodu ke hřbitovu“
- Plná moc k zastupování
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Stř.kraje, č.j.:S-KHSSC 57119/2021 ze dne
26.11.2021
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-

-

-

souhrnná informace MěÚ Vlašim, OŽP č.j. ZIP 60143/2021-8411/2021 SlL ze dne 1.12.2021
Rozhodnutí MěÚ Vlašim, ODSH čj.: ODSH/67248/2021-JELN ze dne 16.12.2021 o povolení
zvláštního užívání silnice č. III/1261
Vyjádření MěÚ Vlašim, ODSH čj.: ODSH/59905/21-JELN ze dne 4.11.2021 ke stavbě
vyjádření Krajské správy a údržby silnic příspěvková organizace, Zborovská č. p. 81/11, 15021
Praha 5 nzn.:70562/2021/KSÚS-6438/BNT/HRE-771 ze dne 16.12.2021
závazné stanovisko dotčeného orgánu-Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní
odbor Benešov HSKL-11442-2/2021-BN ze dne 24.11.2021
stanovisko k dokumentaci stavby - Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, územní
odbor Benešov, Dopravní inspektorát, K Pazderně 906, 256 01 Benešov čj. KRPS-2748871/ČJ-2021-010106 ze 26.11.2021 a KRPS-263587-1/ČJ-2021-010106 ze dne 12.11.2021
vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. čj.840466/21
ze dne 1.11.2021
sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s. nz. 0201323705
a 0201323706 ze dne 1.11.2021
vyjádření k projektové dokumentaci společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Děčín
n.zn.001120803505 ze dne 18.11.2021 a sdělení společnosti o existenci energetického
zařízení nzn. 0101628516 ze dne 1.11.2021
sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s.nzn.: 0700462282
a 0700462283 ze dne 1.11.2021
Podklady z katastru nemovitostí

Podle ustanovení § 115 zákona o vodách a dle § 94m stavebního zákona, oznámil vodoprávní úřad,
jako věcně a místně příslušný úřad pod č.j. ZIP18618/22-2723/2022 STK dne 14.12.2020 všem
známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou zahájení vodoprávního řízení, ve
kterém upustil dle § 94m odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon od ústního jednání a
ohledání na místě a zároveň stanovil lhůtu 15 dnů pro podání námitek a připomínek s tím, že na
později podané námitky, závazná stanoviska a připomínky nebude možno vzít zřetel.
Veřejná vyhláška byla vyvěšena 10.5.2022 a sejmuta 26.5.2022 na úřední desce MěÚ Vlašim, na
úřední desce obce Keblov vyvěšena 19.5.2022 a sejmuta 4.6.2022.
Žádné námitky proti povolení a provedení stavby nebyly vzneseny, tudíž o nich nebylo rozhodováno.
Připomínky a podmínky pro povolení stavby uvedené v jednotlivých doložených stanoviscích,
vyjádřeních nebo závazných stanoviscích byly zaneseny do výroku rozhodnutí, popř. byly splněny
před podáním žádostí.
Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení uvedené stavby byla
přezkoumána a bylo zjištěno, že:
- Umístění stavby na pozemcích na pozemcích parc. č. 1249/2, 107/3, 1186, 856/2, 821/2 v
katastrálním území Keblov je v souladu s platným územním plánem obce Keblov i v souladu s
relevantními cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona
- Ke stavbě byla vydána souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů
- ve vyjádření KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze čj: S-KHSSC 57119/2021 ze dne 26.11.2021
jsou stanoveny podmínky uvedené v podmínkách a povinnostech k provedení stavby vodního díla
pod bodem 10
- v rozhodnutí MěÚ Vlašim, ODSH o zvláštním užívání silnice čj.: ODSH/67248/2021-JELN ze dne
16.12.2021 jsou stanoveny podmínky pod bodem 11
- Správní orgán posoudil předložený plán kontrolních prohlídek stavby a akceptoval jej. V
podmínkách rozhodnutí stanovil povinnost, že ke všem kontrolním prohlídkám stavby bude přizván

4
Telefonní ústředna: +420 313 039 313

ID dat. schránky: zbjbfmb

Internet: www.mesto-vlasim.cz

zhotovitel stavby, stavební dozor a projektant stavby. Termíny kontrolních prohlídek stavby budou
vodoprávnímu úřadu oznámeny nejméně se 14-ti denním předstihem.
- Projektová dokumentace stavby byla zpracována Lenka Rechtigová, autorizovaný technik pro
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT–1400086.
Účastníci vodoprávního řízení byli v písemnosti o zahájení řízení informováni o tom, že dle ustanovení
§ 94n odst.3 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti projektové dokumentaci,
způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo
dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
Ve vodoprávním řízení pro povolení stavby vodního díla byli stanoveni tito účastníci řízení.
Dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a dle § 94k zákona 183/2006 Sb., stavební zákon
pro umístění a povolení stavby vodního díla byli stanoveni tito účastníci řízení:
Obec Keblov, Keblov č.p.75, 25765 Keblov
Chvojková Pavla, Sokolská č. p. 301, 25763 Trhový Štěpánov
Hlaváček Miroslav, Keblov č. p. 34, 25765 Čechtice
Hlaváčková Hana, Keblov č. p. 34, 25765 Čechtice
Hlaváčková Alena, Keblov č. p. 34, 25765 Čechtice
Holada Miroslav, Keblov č. p. 34, 25765 Čechtice
Holadová Milena, Keblov č. p. 17, 25765 Čechtice
Parč Martin, Keblov č. p. 34, 25765 Čechtice
CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, 19000 Praha 9
ČEZ Distribuce, Teplická č. p. 874/8, Děčín IV, Děčín iv - Podmokly, 40502 Děčín 2
Krajská správa a údržba silnic příspěvková organizace, Zborovská č. p. 81/11, 15021 Praha 5
Ostatní účastníci řízení (vlastníci pozemků sousedících s pozemky dotčených stavbou) –
identifikováni označením pozemku dle § 94m) stavebního zákona- k doručení veřejnou vyhláškou.
Pozemky parc.č.: st. 1/1, st.38, st. 39/1, st.40, st.107, 75/1, 75/2, 77/1, 77/2, 77/3, 79/1, 79/3, 107/3,
834/1, 835, 847/3, 851/2, 856/2, 856/3, 860/1, 860/2, 860/4, 860/5, 860/10, 860/11, 860/12,1159/1,
1159/4, 1194/4, 1249/4, 66, 75/4, 822, 834/1, st.95, 107/1, 1159/1, st.135, 822, 1186, st.142, 856/3,
1194/4 v k.ú. Keblov
Dotčeným orgánem byl stanoven:
Městský úřad Vlašim, ODSH, Jana Masaryka 302, 258 01Vlašim
Městský úřad Vlašim, OŽP, ochrana přírody a krajiny, J.Masaryka č.p.302, 258 01 Vlašim
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Černoleská 2053, 256 01 Benešov u Prahy
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov
Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát,
K Pazderně 906, 256 01 Benešov

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení : o námitkách nebylo rozhodováno
Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost z hlediska zákona o vodách a stavebního zákona,
projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo
užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Proto vodoprávní úřad
rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.
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Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81, §82 a § 83 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení, 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 ke Krajskému úřadu – Středočeský kraj, Zborovská 11,
Praha 5, podáním učiněným u Městského úřadu Vlašim, odboru životního prostředí. Odvolání se
podává v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastník dostal jeden. Nepodá-li účastník potřebný
počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady MěÚ Vlašim.
Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky
přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však po uplynutí 10-tého dne, kdy byl doručený a uložený
dokument připraven k vyzvednutí.
Podané odvolání má v souladu s § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Ing. Kateřina Stodolovská
Oprávněná úřední osoba
Příloha:
Žadatel obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí: 1x rozhodnutí s doložkou nabytí právní
moci, ověřenou projektovou dokumentaci a štítek stavba povolena
Obec Keblov obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí: 1x rozhodnutí s doložkou nabytí právní
moci, ověřenou projektovou dokumentaci

Městský úřad Vlašim a obec Keblov se tímto žádá o vyvěšení této vyhlášky na úřední desce po
dobu 15-ti dnů. Vyhlášku s datem vyvěšení a sejmutí neprodleně zašlete na odbor ŽP Městského
úřadu Vlašim po uplynutí této doby.
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Datum vyvěšení:………………………………..
Datum sejmutí:…….…………………………….
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

V elektronické podobě zveřejněno od: ……….………………. Sejmuto dne:……………………
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.
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Obdrží:
Žadatel (zmocněnec)
Tomáš Černý, Okružní 1846, 25801 Vlašim
Účastníci řízení: (dle § 94k písm.a) až d.) stavebního zákona)
Obec Keblov, Keblov č.p.75, 25765 Keblov
Chvojková Pavla, Sokolská č. p. 301, 25763 Trhový Štěpánov
Hlaváček Miroslav, Keblov č. p. 34, 25765 Čechtice
Hlaváčková Hana, Keblov č. p. 34, 25765 Čechtice
Hlaváčková Alena, Keblov č. p. 34, 25765 Čechtice
Holada Miroslav, Keblov č. p. 34, 25765 Čechtice
Holadová Milena, Keblov č. p. 17, 25765 Čechtice
Parč Martin, Keblov č. p. 34, 25765 Čechtice
CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, 19000 Praha 9
ČEZ Distribuce, Teplická č. p. 874/8, Děčín IV, Děčín iv - Podmokly, 40502 Děčín 2
Krajská správa a údržba silnic příspěvková organizace, Zborovská č. p. 81/11, 15021 Praha 5
Veřejnou vyhláškou:
Účastníci řízení dle § 94k e) stavebního zákona - identifikováni označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí:
Pozemky parc.č.: st. 1/1, st.38, st. 39/1, st.40, st.107, 75/1, 75/2, 77/1, 77/2, 77/3, 79/1, 79/3, 107/3,
834/1, 835, 847/3, 851/2, 856/2, 856/3, 860/1, 860/2, 860/4, 860/5, 860/10, 860/11, 860/12,1159/1,
1159/4, 1194/4, 1249/4, 66, 75/4, 822, 834/1, st.95, 107/1, 1159/1, st.135, 822, 1186, st.142, 856/3,
1194/4 v k.ú. Keblov
Dotčené orgány:
Městský úřad Vlašim, ODSH, Jana Masaryka 302, 258 01Vlašim
Městský úřad Vlašim, OŽP, ochrana přírody a krajiny, J.Masaryka č.p.302, 258 01 Vlašim
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Černoleská 2053, 256 01 Benešov u Prahy
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov
Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát,
K Pazderně 906, 256 01 Benešov
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