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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 14. 5. 2015 podalo 

Město Buštěhrad, IČO 00234214, Revoluční 1, 273 43  Buštěhrad, 

které zastupuje Meritum Kladno - Projekce, s.r.o., IČO 28544391, 
Lomená 4, 273 08  Pchery 

(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. U Rybníka - V. O." 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1077/1 (ostatní plocha), parc. č. 1246 
(ostatní plocha), parc. č. 1278/1 (ostatní plocha), parc. č. 1278/2 (ostatní plocha), 

parc. č. 1278/3 (ostatní plocha), parc. č. 1278/4 (ostatní plocha), parc. č. 1279/7 
(ostatní plocha), parc. č. 1279/11 (ostatní plocha), parc. č. 1281/11 (orná půda), 

parc. č. 1318/4 (ostatní plocha), parc. č. 1364/2 (ostatní plocha), parc. č. 1364/3 
(ostatní plocha), parc. č. 1408/1 (ostatní plocha), parc. č. 1408/3 (ostatní plocha), 
parc. č. 1409 (ostatní plocha) v katastrálním území Buštěhrad. 
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Druh a účel umisťované stavby: 

- technická infrastruktura - vedení veřejného osvětlení, včetně stožárů veřejného 

osvětlení a rozhlasu  

Umístění stavby na pozemku: 

- nové kabelové vedení veřejného osvětlení o délce trasy 610 m povede v ulicích 

U Rybníka, Sadová, U Cihelny a Tyršova, nové kabelové rozvody veřejného 
osvětlení budou napájeny částečně ze stávajícího zapínacího bodu RVO 5 „U 

Rybníka“ a částečně ze stávajícího zapínacího bodu RVO 8 „Okružní“ 

- RVO 8 „Okružní“ 

 kabelová trasa veřejného osvětlení povede ze stávajícího zapínacího bodu 

RVO 8, umístěného na pozemku parc. č. 1279/7 k. ú. Buštěhrad, ulicí 
Tyršova východním směrem ke křižovatce ulic Tyršova a U Cihelny, dále 

bude kabel veden v ulicích U Cihelny a Sadová, kde na rohu s ulicí 
Bezručova bude na pozemku parc. č. 1364/3 k. ú. Buštěhrad na stávající 
sloup osazena pojistková skříň SP200/NSP1P 

- RVO 5 „U Rybníka“ 

 kabelová trasa povede ze stožáru v ul. U Rybníka napájeného z RVO 5 

západním směrem až do pojistkové skříně SP200/NSP1P umístěné na 
pozemku parc. č. 1364/3 k. ú. Buštěhrad na rohu s ul. Bezručova 

- stožáry veřejného osvětlení v počtu 14 ks s minimální vzdáleností od oplocení 
nebo objektů 0,3 m a 0,5 m od vozovek 

- kabelové vedení rozhlasu bude vedené souběžně s kabelovým vedením 

veřejného osvětlení v délce trasy 80 m 

Přechody komunikací budou provedeny protlaky a křížení vjezdů bude provedeno 

překopem.  

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí vypracovanou 
06/2015 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. + rozhlasu“ v 
měřítku 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. Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s.; STL PE plynovody včetně přípojek ve správě 
RWE Distribuční služby, s.r.o.; vodovod a splašková kanalizace ve správě 

Středočeských vodáren, a.s.; energetické zařízení typu: podzemní sítě, 
nadzemní sítě a stanice spol. ČEZ Distribuce, a.s. 

Budou dodrženy podmínky, které jsou nedílnou součástí vyjádření těchto 
provozovatelů technické infrastruktury, 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. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a ustanovení zákona č. 127/2005 

Sb., o elektronických komunikacích v platném znění.  

3. V průběhu stavby budou dodrženy zásady ochrany dřevin (§ 7, 8 zákona č. 
114/1992 Sb. a související ČSN 83 9061), tj. ochrana před mechanickým 

poškozením nadzemních partií stromů a ochrana jejich kořenového porostu, kde 
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výkopy budou hloubeny ručně ve vzdálenost mezi hranou výkopu a patou 
kmene stromů min. 2,5 m, popř. bude kabelové vedení podvlečeno pod 

jednotlivými kořeny. V případě poranění je nutné kořeny zaříznout rovným 
řezem a rány ošetřit fungicidními přípravky.  

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. Stavbou nebude dotčena silnice III/00719. Osvětlení bude odpovídat ČSN 73 

6110 a ČSN EN 13201 (1-3) a stožáry veřejného osvětlení nebudou umístěny 
v průjezdním profilu silnice. 

5. Kabelové vedení bude uloženo v min. hloubce 1,2 m, zpětný zásyp bude 

proveden nesedavým materiálem s hutněním po vrstvách v max. tl. 30 cm, vše 
je nutné uvést do původního stavu. Osvětlovací tělesa mohou přesahovat v min. 

výšce 6 m nad tělesem silnice. 

Před zahájením stavebních prací, musí být uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 

o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi investorem stavby a Středočeským 
krajem prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, 
příspěvkové organizace a zaplacena náhrada stanovena dle ceníku 

Středočeského kraje.  

Výkopový ani stavební materiál neukládat na tělese silnice po dobu stavby, 

vozovku udržovat v čistotě a případné znečištění neodkladně odstraňovat. 

Zásah do silničního tělesa nebude prováděn v zimním období, tj. od 1. 11. do 
31. 3. následujícího roku. Začátek a konec stavebních prací v tělese silnice 

nahlásit na KSÚS. Po ukončení stavebních prací budou dotčené úseky silničního 
tělesa předány protokolárně KSÚS se stanovením záruční doby v délce 60 

měsíců ode dne předání.  

Zahájením stavebních prací v tělese silnice za nedostatky a škody, které 
vzniknou na dotčených úsecích silnice jemu nebo ostatním uživatelům z důvodu 

činnosti odpovídá investor a to do doby předání dotčených úseků silnice zpět 
správci silnice.  Případné poškození silničního tělesa vzniklé v důsledku stavby 
bude nahlášeno správci komunikace a opraveno na náklady investora.  

6. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Vltavy, státní podnik ze dne 29. 7. 
2014 zn.: 54338/2014-242/Má. Během stavby nesmí dojít ke znečištění toku a 

břehů výkopovým ani dalším materiálem nebo ropnými či jinými látkami 
škodlivými vodám. Prováděnými pracemi nesmí být ohrožena kvalita povrchové 
ani podzemní vody a na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění případné 

havárie. Dotčené pozemky stavbou budou uvedeny do původního stavu, který 
odpovídá jejich dnešnímu způsobu využívání.  

Kabelová vedení musí být chráněna proti poškození. Křížení a souběh kabelové 
trasy s korytem Buštěhradského potoka bude realizován dle platné normy ČSN 
75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a 

vedeními. Horní hrana chráničky musí být uložena min. 1,2 m pod pevným 
dnem (po odečtení vrstvy usazeného nánosu z vodního díla), chránička musí 

přesahovat min. 6 m za břehové čáry koryta DVT. 

Místo křížení bude označené vhodnými povrchovými znaky na obou březích. 
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Přechod Buštěhradského potoka bude proveden protlakem nebo řízeným 
protlakem. Startovací jámy musí být umístěny min. 6 m za břehovými hranami. 

Vzhledem k prostorovým podmínkám umístit jámy co nejdále od koryta DVT, to 
platí i pro stožáry a všechny stavební prvky.  

Výkopek ani stavební materiál nesmí být skladován a ukládán tak, aby mohlo 

dojít k jeho splavení do koryta DVT, nesmí být skladován ani v místech 
soustředěného odtoku povrchových vod. V případě splavení koryto ihned 

vyčistit. 

Povodí Vltavy, státní podnik neodpovídá za případné škody vzniklé na 
vybudované stavbě v důsledku činnosti vody či ledových jevů. Za škody vzniklé 

na vodním toku a vodním díle a to jak v průběhu výstavby, tak i při provozování 
technické infrastruktury odpovídá investor stavby nebo jeho právní nástupce. 

Stavebními pracemi nesmí být poškozeno koryto vodního toku a nesmí dojít ke 
kontaminaci povrchových ani podzemních vod. Na místě stavby musí být 
prostředky pro likvidaci případné ekologické havárie. 

Min. 1 týden před kolaudací stavby bude správci toku - Povodí Vltavy, státní 
podnik, předán potvrzený, okótovaný výkres skutečného provedení křížení 

koryta DVT kabelovými vedeními, diagramy o protlacích a zaměření stavby 
(týkající se křížení a souběhu s DVT).  

Křížení a souběh projednat také s vlastníkem a správcem vodního díla, kterým 
je toto koryto DVT upraveno – není jím Povodí Vltavy, státní podnik. 

Zahájení a ukončení prací je třeba ohlásit správci vodního toku (č. tel. 

312 248 618). 

7. 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.  

8. 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. 

9. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby. 

10.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. 

11.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 
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Odůvodnění: 

Dne 14. 5. 2015 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby 

"Buštěhrad ul. U Rybníka - V. O.", která bude osvětlovat veřejné plochy v ulicích U 
Rybníka, Sadová, U Cihelny a Tyršova. 

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky 

potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 26. 5. 2015 vyzván k doplnění 
žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 4. 8. 2015. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a 
dotčeným orgánům a stanovil lhůtu k uplatnění námitek účastníků řízení a 
závazných stanovisek dotčených orgánů.  

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

Stanoviska sdělili: 

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, krajské ředitelství; Ev. č. PCNP-
717-2/2014/PD ze dne 4. 7. 2014 

- Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí – oddělení ochrany přírody a 
krajiny; č. j.: OŽP/3213/15 ze dne 18. 6. 2015 a zn.: OŽP/3212/2015 ze dne 8. 

7. 2015 

- Magistrát města Kladno, odbor dopravy a služeb; č. j.: ODaS/1582/14/280 ze 

dne 17. 7. 2014 

- Městský úřad Buštěhrad, příslušný silniční správní úřad; č. j.: 1137/2015 ze dne 
3. 6. 2015 

- Česká  republika - Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, 
Oddělení ochrany územních zájmů Praha; č. j.: ÚP-120-875-2015 ze dne 11. 5. 

2015 

- Magistrát města Kladna, odbor výstavby,odd.spec.stav.činností - památková 
péče; č. j.: Výst. 1993/15/411.3-V/5 ze dne 19. 5. 2015 

Vyjádření doložili: 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s.; č. j.: 611491/14 ze dne 19. 6. 2014  

- RWE Distribuční služby, s.r.o.; zn.: 5000962487 ze dne 20. 6. 2014 

- Středočeské vodárny, a.s.; zn.: P14710013042 ze dne 9. 7. 2014  

- ČEZ Distribuce, a. s;. zn.: 0100424091 ze dne 2. 6. 2015 a zn.: 1075648511 ze 

dne 3. 6. 2015 

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace; 

zn.: 3369/14/KSUS/KLT/JUN ze dne 6. 8. 2014 

- Povodí Vltavy, státní podnik; zn.: 54338/2014-242/Má ze dne 29. 7. 2014 a zn.: 
37254/2015-242/Mš ze dne 16. 7. 2015 a zn.: 44702/2015-242/Mš ze dne 27. 

8. 2015 

 

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. 
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Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Město Buštěhrad, Jiří Fridrich, Robert Fridrich, Alžběta Růžičková, Jan Vlk, 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, 
ČEZ Distribuce, a. s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Středočeské vodárny, 
a.s., Povodí Vltavy, státní podnik, Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 997/2, 997/15, 1248/1, 1248/2, 1256, 1259/1, 1262, 1263, 

1264/1, 1266, 1281/8, 1281/15, 1281/18, 1283, 1294, 1295, 1302, 1305, 
1307, 1308, 1364/4, 1402, 1405, 1407, 1408/2, 1281/6, 1286/1 v 
katastrálním území Buštěhrad 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Buštěhrad č.p. 324, č.p. 450, č.p. 281, č.p. 544 a č.p. 438 

 

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. 

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 
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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 20 000,-Kč byl zaplacen 
bankovním převodem dne 31. 8. 2015. 

 

 

 

Obdrží: 

účastníci dle §85 odst. 1 stavebního zákona (doručenky)  

Meritum Kladno - Projekce, s.r.o., IDDS: cm7madr 
 sídlo: Lomená č.p. 4, 273 08  Pchery 
 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) 

Jiří Fridrich, Tyršova č.p. 438/33, 273 43  Buštěhrad 
Robert Fridrich, Tyršova č.p. 438/33, 273 43  Buštěhrad 

Alžběta Růžičková, Hřebečská č.p. 2596, Kročehlavy, 272 01  Kladno 1 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 
a6ejgmx 

 sídlo: Zborovská č.p. 11/81, Smíchov, 150 21  Praha 5 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 657 02  Brno 2 

 
 

účastníci dle §85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 

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

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 
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 sídlo: Holečkova č.p. 106/8, 150 00  Praha 5-Smíchov 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 997/2, 997/15, 1248/1, 1248/2, 1256, 1259/1, 1262, 1263, 1264/1, 
1266, 1281/8, 1281/15, 1281/18, 1283, 1294, 1295, 1302, 1305, 1307, 1308, 
1364/4, 1402, 1405, 1407, 1408/2, 1281/6, 1286/1 v katastrálním území 

Buštěhrad 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Buštěhrad č.p. 324, č.p. 450, č.p. 281, č.p. 544 a č.p. 438 
  
 

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 životního prostředí, IDDS: dyubpcm 
 sídlo: nám. Starosty Pavla č.p. 44, 272 52  Kladno 1 

Magistrát města Kladna, Odbor dopravy a služeb, 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 č.p. 772/12, 110 05  Praha 1-Staré Město, P.O.BOX 45 
Magistrát města Kladna, odbor výstavby,odd.spec.stav.činností - památková péče, 
IDDS: dyubpcm 

 sídlo: náměstí starosty Pavla č.p. 44, 272 52  Kladno 1 
Městský úřad Buštěhrad, IDDS: pmdbg47 

 sídlo: 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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