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V Praze dne: 12.3.2014 

Spisová značka: SZ 012353/2014/KUSK REG/MP 

Č. j.: 045147/2014/KUSK 

Vyřizuje: Ing. Pavlátová / 257 280 717 

viz rozdělovník 

 

 

Doplnění odvolacího řízení ve věci odvolání Města Buštěhrad, Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad a 

Buštěhradského pelíšku rodinného centra, Kladenská 207/38, 273 43 Buštěhrad, proti rozhodnutí Magistrátu 

města Kladna, odboru výstavby, ze dne 14.11.2013 č. j. Výst./4514/13-5/Čk, spis. zn. Výst./1152/11/328/Čk 

 

Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje (dále jen „odvolací správní orgán“), 

bylo předloženo odvolání Města Buštěhrad, Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad a 

Buštěhradského pelíšku rodinného centra, Kladenská 207/38, 273 43 Buštěhrad (dále jen „odvolatelé“),  proti 

rozhodnutí Magistrátu města Kladna, odboru výstavby (dále jen „stavební úřad“), ze dne 14.11.2013 

č. j. Výst./4514/13-5/Čk, spis. zn. Výst./1152/11/328/Čk, jímž byla společnosti SKS Invest s.r.o., Huťská 249, 

272 01 Kladno a společnosti Středočeská údržba komunikací s.r.o., Viničná 910, 266 01 Beroun, které zastupuje 

JUDr. František Hrudka, Vodičkova 30, 110 00 Praha (dále jen „žadatel“), umístěna stavba: bioplynová stanice 

Kladno (dále jen „stavba“), na pozemku parc. č. 1897/94, 1897/194, 1937/19, 1947/1, 1947/40, 1947/41, 

1952/10, 1952/11, 1954/4, 1954/7, 1955/1, 1955/3, 1955/4 v katastrálním území Buštěhrad. 

Odvolací správní orgán podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu umožňuje všem účastníkům řízení 

seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí, doplněnými o nově pořízené podklady.  

Dosavadní řízení a podklady odvoláním napadeného rozhodnutí byly odvolacím orgánem doplněny o: 

 

a) stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru dopravy, jako příslušného silničního 

správního úřadu a nadřízeného správního úřadu dle § 40 odst. 3 písm. e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, které zní: 

„Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, výše uvedené stanovisko v souladu s ustanovení 

§ 149 odst. 4 Z.Č. 500/2004 Sb. správního řádu, po přezkoumání mění a to takto:  

Dopravní napojení stavby "Bioplynové stanice Kladno", která bude umístěna na pozemku 

parc. č. 1897/94, 1897/194, 1937/19, 1947/1, 1947/40, 1947/41, 1952/10, 1952/11, 1954/4, 1954/7, 1955/1, 

1955/3, 1955/4 v katastrálním území Buštěhrad, je navrženo na stávající účelovou komunikaci, která se nachází 
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na pozemku parc.č. 1954/7, parc.č. 1962/5, parc.č. 1962/4, parc. 1962/3 v katastrálním území Buštěhrad, 

místopisného názvu "U panelárny", zapsané v katastru nemovitostí pod druhem jako ostatní plocha se způsobem 

využití silnice. Tato účelová komunikace byla v minulosti využívána pro těžkou nákladní dopravu z areálu Poldi.  

Účelová komunikace je napojena na silnici III třídy č. 00717, která je ve směru Kladno-Vrapice 

připojena úrovňovou křižovatkou na silnici II. třídy č. 101, místopisný název této části silnice č. 00717 je 

"Vrapická".  

Ve směru Buštěhrad po podjetí železniční vlečky po silnici č. 00717 se vpravo nachází účelová 

komunikace, tato účelová komunikace se nachází na pozemku parc.č. 1961, parc.č. 1959/2, parc.č. 1959/3, 

parc.č. 1931/7, parc.č. 1931/3 v katastrálním území Buštěhrad, místopisného názvu "Třinecká". Účelová 

komunikace místopisného názvu "Třinecká" je v současné době průjezdná, její stavební stav vyžaduje souvislou 

údržbu, průjezdní profil účelové komunikace je zúžen navezeným odpadem. Tato komunikace byla v minulosti 

rovněž využívána pro těžkou nákladní dopravu z areálu Poldi.  

Tato komunikace je napojena na takzvanou páteřní komunikaci vedoucí bývalým areálem Poldi, 

případně se opět napojuje na silnici č. 00717, místopisného názvu "Tyršova" která je připojena úrovňovou 

křižovatkou na silnici I. třídy č. 61, po které je možno pokračovat ve směru Kladno případně na rychlostní 

silnici č. R7.  

Existence či neexistence účelové komunikace na pozemcích parc.č. 1931/26, parc.č. 1931/20, parc.č. 

1931/21, parc.č. 1931/23, parc.č. 1931/25, parc.č. 1931/18 v katastrálním území Buštěhrad, nebyla v žádném 

řízení prokázána neboť do současné doby nebylo provedeno geometrické zaměření skutečné polohy komunikace.  

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je dopravní napojení stavby a dopravní trasa vhodně 

navržena, neboť silniční doprava nebude zatěžovat zastavěnou část Města Buštěhrad a z tohoto důvodu se 

vydává souhlas s dopravním napojením a dopravní trasou stavby "Bioplynová stanice Kladno". “ 

 

Odvolací správní orgán v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dává možnost, aby 

účastníci řízení nahlédli do spisu tohoto řízení a ve lhůtě do 5 dnů ode dne doručení tohoto opatření se vyjádřili 

k podkladům pro rozhodnutí o odvolání.  

Do spisu a podkladů řízení mohou účastníci řízení nahlédnout u Krajského úřadu Středočeského kraje, 

odboru regionálního rozvoje, místnost č. 1080,  v  pondělí a středu od 8:00 – 17:00 hodin nebo po domluvě na 

tel. č. 257 280 717. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu úřadu 

plnou moc.                                                                                                                                                                                           

          

 

 

 Ing. Michaela Pavlátová 

 odborný referent 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

Vyvěšeno dne:  .....................................  Sejmuto dne  ....................................... 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 

 

 

Obdrží  

účastníci řízení (dodejky) 

JUDr. František Hrudka, IDDS: kpahgce, místo podnikání: Vodičkova č.p. 30, Nové Město, 110 00  Praha 1 

Město Buštěhrad, IDDS: pmdbg47, sídlo: Hřebečská č.p. 660, 273 43  Buštěhrad 

 

účastníci územního řízení uvedení v ustanovení § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou 

 

Dále se doručuje k vyvěšení a s žádostí o sdělení data vyvěšení a sejmutí: 

Magistrát města Kladna, IDDS: dyubpcm  

Městský úřad Buštěhrad, IDDS: pmdbg47 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kanceláře ředitele   

 

ostatní 

Magistrát města Kladna, odbor výstavby, náměstí starosty Pavla 44, 272 01  Kladno (oznámení o nabytí právní 

moci rozhodnutí a zapůjčený spis budou zaslány stavebnímu úřadu následně) 
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