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ADRESA PRACOVIŠTĚ: 

Magistrát města Kladna 

Odbor výstavby 
nám. Starosty Pavla 44 
272 52 KLADNO 

DORUČOVACÍ ADRESA: 

Magistrát města Kladna 
nám. Starosty Pavla 44 

272 52 KLADNO 

 

Město Buštěhrad 
Revoluční 1 

273 43  Buštěhrad 

 

Vaše zn.:  Vyřizuje: Ing. arch. Markéta Moravcová, č. pov. T-33/2014 - OV  
Č. jednací: OV/496/15-7/Mo Kladno: 27.4.2015 

Spis. zn.: Výst./496/15/328/Mo 
 

 

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Odbor výstavby Magistrátu města Kladna, jako stavební úřad příslušný podle § 13 
odst. 1, písm c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), 
v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání 

rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění 
stavby"), kterou dne 3. 2. 2015 podalo 

Město Buštěhrad, IČO 234214, Revoluční 1, 273 43  Buštěhrad, 

které zastupuje Meritum Kladno - Projekce, s.r.o., IČO 28544391, 
Manželů Topinkových 796, 272 01  Kladno 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 

podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 
řádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

"Buštěhrad ul. Na Skalech - veřejné osvětlení a rozhlas" 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 703, 889/1, 889/2, 927/1, 928, 929/9, 
988, 991/5, 999/2, 999/3, 999/4, 1049/1, 1077/1, 1078, 1122, 1169 v 

katastrálním území Buštěhrad. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- technická infrastruktura - nové kabelové vedení veřejného osvětlení a rozhlasu 
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Umístění stavby na pozemku: 

- kabelové vedení veřejného osvětlení v délce trasy 760 m povede v ulicích Na 

Skalech, Prokopova, Na Strži a Sadová převážně v zeleni, chodníku a v místech 
křížení i v komunikacích 

- stožáry veřejného osvětlení v počtu 23 ks s minimální vzdáleností od oplocení 

0,2 m 

- nový zděný pilíř z KB bloků pro zapínací bod veřejného osvětlení a 

elektroměrový rozvaděč pro č. p. 173, který bude umístěný v oplocení na 
pozemku parc. č. 1122 k. ú. Buštěhrad a bude nahrazovat stávající zapínací bod 
RVO 2 „Prokopova“ 

- kabel vedoucí ulicí Prokopova bude ukončen v pojistkové skříni SP200 osazené 
na stávající betonový sloup umístěný na pozemku parc. č. 889/1 k. ú. Buštěhrad 

na rohu ulic Kladenská a Na Skalech 

- zemní kabelové vedení rozhlasu vedené souběžně s kabelovým vedením 
veřejného osvětlení bude ukončené v jednotlivých stožárech veřejného osvětlení 

a na stožárech A3, A5, A7, A13 a B7 umístěných dle výkresové dokumentace, 
budou osazeny  nové tlakové reproduktory připojené na nové vedení rozhlasu 

- vedení rozhlasu bude napájené z nové pojistkové skříně SP100 umístěné na 
stávajícím betonovém sloupu na rohu ulic Žižkova a Sladkovského 

Přechody komunikací budou provedeny protlaky. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí vypracovanou 
02/2015 spol. Meritum Kladno - Projekce, s.r.o. a ověřenou Ing. Petrem 

Černým, autorizovaným inženýrem pro technologická zař. staveb, ČKAIT 
0010188, která obsahuje výkres č. VO1 „Situace vedení V.O. – větev A“, výkres 
č. VO2 „Situace vedení V.O. – větev B“, výkres č. R1 „Situace vedení rozhlasu – 

větev A“ a výkres č. R2 „Situace vedení rozhlasu – větev B“  v měřítkách 1:500  
se zakreslením stavebního pozemku a požadovaným umístěním stavby, 

zejména vzdáleností od hranic pozemku.  

2. Při stavbě budou respektovány stávající sítě technického vybavení včetně jejich 
ochranných pásem – sítě elektronických komunikací spol. O2 Czech Republic 

a.s., STL PE plynovody včetně přípojek ve správě RWE Distribuční služby, s.r.o., 
vodovod a kanalizace ve správě Středočeských vodáren, a.s., energetické 

zařízení typu: podzemní sítě, nadzemní sítě a stanice spol. ČEZ Distribuce, a.s. 

Tato zařízení musí být respektována a při realizaci musí být dodrženy podmínky 
správců zařízení pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu zařízení, 

dále bude mj. dodržena ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení, ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. energetický zákon v platném 

znění, ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a 
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. 

3. V průběhu stavby budou dodrženy zásady ochrany dřevin (§ 7, 8 zákona č. 

114/1992 Sb. a související ČSN 83 9061 - 9061 - Technologie vegetačních úprav 
v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích). 

Realizace stavby bude provedena takovým způsobem, aby nedošlo k trvalému 
poškození vzrostlých stromů, tj. ochrana před mechanickým poškozením 
nadzemních partií stromů a jejich kořenového systému, kde budou výkopy 
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hloubeny výhradně ručně ve vzdálenost mezi hranou výkopu a patou kmene 
stromů min. 2,5 m, popř. bude kabel podvlečen pod jednotlivými kořeny.  

Veškeré odpady vzniklé během stavby budou tříděny a bude s nimi nakládáno 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. O vzniklých odpadech a 
způsobech nakládání s nimi bude původcem odpadu dle vyhlášky MŽP č. 

338/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších změn 
vedena průběžná evidence. Tato evidence a doklady o nakládání s odpady budou 

archivovány a předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, případně ke 
kontrole v průběhu realizace stavby. 

4. V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 

22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb. už od doby přípravy stavby povinen oznámit 
svůj záměr České společnosti archeologické, o.p.s., Nikoly Tesly čp. 12, Praha 6, 

mob.:603 152 218, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na 
dotčeném území záchranný archeologický výzkum.  

5. Stavební materiál musí splňovat požadavky zákona č.22/1997 Sb. a nařízení 

vlády č. 197/1998 Sb. a, kterými se stanoví technické požadavky na stavební 
výrobky. 

6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby. 

7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 
technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 

Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

8. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze 

užívat na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 SZ). 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Město Buštěhrad, Revoluční 1, 273 43  Buštěhrad 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 3. 2. 2015 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby 

"Buštěhrad ul. Na Skalech – veřejné osvětlení a rozhlas", která bude osvětlovat 
veřejné plochy v ulici Na Skalech, Prokopova, Na Strži a Sadová. V rámci stavby 

bude demontována část stávajícího venkovního vedení veřejného osvětlení a vedení 
rozhlasu, které bude nahrazeno vedením novým.  

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky 

potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 16. 2. 2015 vyzván k doplnění 
žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 17. 3. 2015. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a 
dotčeným orgánům a stanovil lhůtu na podání stanovisek dotčených orgánů a 
námitek účastníků řízení v délce 15 dnů.    

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. 
Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. 
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Stanoviska sdělili: 

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, krajské ředitelství 

- Magistrát města Kladno, odbor výstavby,odd.spec.stav.činností - památková 
péče 

- Magistrát města Kladna, Odbor životního prostředí 

- Česká  republika - Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, 
Oddělení ochrany územních zájmů Praha 

- Městský úřad Buštěhrad – jako silničně správní úřad 

K dokumentaci se vyjádřili: 

- O2 Czech Republic a.s. 

- RWE Distribuční služby, s.r.o. 

- Středočeské vodárny, a.s. 

- ČEZ Distribuce, a. s. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek 
dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek 

rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení 

právních předpisů ve výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Tibor Rák, Hana Ráková, Českomoravská stavební spořitelna, a.s., O2 Czech 
Republic a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Středočeské vodárny, a.s., ČEZ 
Distribuce, a. s., Město Buštěhrad 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 656, 662, 663/1, 663/2, 664, 816, 817, 819, 821, 822, 823, 825, 

826, 828, 914, 921, 922, 943, 947, 991/4, 991/6, 999/1, 1000, 1028, 
1030, 1032, 1033, 1034, 1043/1, 1046, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 
1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 

1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1079, 1081, 1263 v katastrálním území 
Buštěhrad 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Buštěhrad č.p. 184, č.p. 185, č.p. 186, č.p. 187, č.p. 188, č.p. 473, č.p. 
119, č.p. 189, č.p. 190, č.p. 191, č.p. 208, č.p. 476, č.e. 26, č.p. 212, č.p. 

242, č.p. 196, č.p. 182, č.p. 195, č.p. 495, č.p. 181, č.p. 547 a č.p. 135 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru 
regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího 
správního orgánu. 
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Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal 
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník 

potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho 
vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, 
případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li 

sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky 
rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li 

z povahy věci k jejich konzumaci. 
 

 
 
 

 
Ing. arch. Markéta M O R A V C O V Á 

oprávněná úřední osoba 
  

 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

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

 
 
 

Skutečné datum sejmutí : ………………………………………………. 
 

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

 
Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění 
pozdějších předpisů položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč byl zaplacen dne 
2. 3. 2015, pokladní doklad č. PO2HC1500341. 

 
 

Obdrží: 

účastníci dle §85 odst. 1 stavebního zákona (doručenky)  
Meritum Kladno - Projekce, s.r.o., IDDS: cm7madr 

 sídlo: Manželů Topinkových č.p. 796, 272 01  Kladno 1 
 zastoupení pro: Město Buštěhrad, Revoluční 1, 273 43  Buštěhrad 

Město Buštěhrad, IDDS: pmdbg47 
 sídlo: Revoluční č.p. 1/4, 273 43  Buštěhrad 
 

účastníci dle §85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (doručenky) 
Tibor Rák, Sladkovského č.p. 173/9, 273 43  Buštěhrad 

Hana Ráková, Sladkovského č.p. 173/9, 273 43  Buštěhrad 
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Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjjq2 
 sídlo: Vinohradská č.p. 3218/169, Strašnice, 100 00  Praha 10 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
 

účastníci dle §85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)  
O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h 

 sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, Michle, 140 00  Praha 4 
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 657 02  Brno 2 

Středočeské vodárny, a.s., IDDS: qztgg8d 
 sídlo: U vodojemu č.p. 3085, 272 01  Kladno 1 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 656, 662, 663/1, 663/2, 664, 816, 817, 819, 821, 822, 823, 825, 826, 
828, 914, 921, 922, 943, 947, 991/4, 991/6, 999/1, 1000, 1028, 1030, 1032, 

1033, 1034, 1043/1, 1046, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 
1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 

1076, 1079, 1081, 1263 v katastrálním území Buštěhrad 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Buštěhrad č.p. 184, č.p. 185, č.p. 186, č.p. 187, č.p. 188, č.p. 473, č.p. 119, 
č.p. 189, č.p. 190, č.p. 191, č.p. 208, č.p. 476, č.e. 26, č.p. 212, č.p. 242, č.p. 
196, č.p. 182, č.p. 195, č.p. 495, č.p. 181, č.p. 547 a č.p. 135 

 
 

dotčené orgány státní správy 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, krajské ředitelství, IDDS: dz4aa73 
 sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01  Kladno 1 

Magistrát města Kladna, odbor výstavby,odd.spec.stav.činností - památková péče, 
IDDS: dyubpcm 

 sídlo: náměstí starosty Pavla č.p. 44, 272 52  Kladno 1 
Magistrát města Kladna, Odbor životního prostředí, IDDS: dyubpcm 
 sídlo: nám. Starosty Pavla č.p. 44, 272 52  Kladno 1 

Česká  republika - Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, 
Oddělení ochrany územních zájmů Praha, IDDS: hjyaavk 

 sídlo: Hradební, P.O.BOX 45 č.p. 12/772, 110 05  Praha 1 - Staré město 
Městský úřad Buštěhrad, IDDS: pmdbg47 
 místo podnikání: Revoluční č.p. 1/4, 273 43  Buštěhrad 

  
 

ostatní 
Magistrát města Kladna - Kancelář Magistrátu,, odbor organizační, nám. Starosty 
Pavla č.p. 44, 272 01  Kladno 1 
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