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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/3966/16-4/Mo Kladno: 4.1.2016 
Spis. zn.: Výst./3966/16/328/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 13. 10. 2016 podalo 

Město Buštěhrad, IČO 00234214, Revoluční 1, 273 43  Buštěhrad, 
které zastupuje NOZA, s.r.o., Ing. Petr Fojt, IČO 24767417, Huťská 229, 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, vodovod Bouchalka" 
 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1713/8 (orná půda), parc. č. 1717/1 (orná půda), 
parc. č. 1720/4 (ostatní plocha), parc. č. 1722/1 (ostatní plocha), parc. č. 1723/1 (ostatní 
plocha), parc. č. 1723/6 (ostatní plocha), parc. č. 1723/17 (ostatní plocha), parc. č. 1728/3 
(ostatní plocha), parc. č. 1728/9 (ostatní plocha), parc. č. 1728/15 (ostatní plocha), parc. č. 
1728/16 (ostatní plocha), parc. č. 1743 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1746 
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1748 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1750 
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1751 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1753 
(ostatní plocha), parc. č. 1754 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1758/1 (ostatní 
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plocha), parc. č. 2079 (ostatní plocha), parc. č. 2339 (ostatní plocha) v katastrálním území 
Buštěhrad. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- stavba technické infrastruktury – vodovodní řady a přípojky pro zásobování pitnou 
vodou stávající nemovitosti v části města zvané Bouchalka. 

Umístění stavby na pozemku: 

- SO-01 – vodovodní řad „V1“ z PE 100 dn 90x8,2 o celkové délce 951,76 m, bude 
napojen na stávající vodovodní řad na pozemku parc. č. 1713/8 k. ú. Buštěhrad a 
povede podél ulice Pražská do lokality Na Bouchalce, kde bude pokračovat severním 
směrem podél místní komunikace až před objekt psího útulku, kde bude na pozemku 
parc. č. 2339 k. ú. Buštěhrad ukončen podzemním hydrantem HP1 

- SO-02 - vodovodní řad „V2“ z PE 100 dn 90x8,2 o celkové délce 111,26 m, bude 
napojen na vodovodní řad „V1“ v místě křižovatky ulice Pražská a místní komunikace a 
bude ukončen na pozemku parc. č. 1728/16 k. ú. Buštěhrad podzemním hydrantem 
HP2  

- vodovodní přípojky z PE 100 dn 32x3,0 pro jednotlivé pozemky v počtu 9 kusů, které 
budou pomocí navrtávacích pasů napojeny na nové řady „V1“, „V2“ a ukončeny 
vodoměrnou šachtou. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací vypracovanou v březnu 2016 spol. 
NOZA, s.r.o. a ověřenou Ing. Petrem Lomnickým autorizovaným inženýrem pro stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0011752, která obsahuje výkres 
č. C.4. „Katastrální situační výkres“ a výkres č. C.3. „Koordinační situace“ v měřítku 
1:1000 se zakreslením stavebního pozemku a požadovaným umístěním stavby. 

2. Při provádění stavebních prací nebude výkopový materiál skladován na silnici a 
komunikace nebude znečišťována.  

Případné poškození silničního tělesa v důsledku stavby bude nahlášeno správci 
komunikace a opraveno na náklady investora, po dokončení prací bude vše uvedeno do 
původního stavu. 

3. Realizace stavby podléhá stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích. Zásahy provádět v souladu s TP 146 „Povolování a provádění výkopů a 
zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“. 

4. Budou respektovány podmínky městského úřadu Buštěhrad ve vyjádření č. j.: 
563/2015 ze dne 24. 3. 2016. Přechody komunikací s asfaltovým povrchem budou 
provedeny protlakem, v problémových úsecích po předchozí dohodě se zástupcem 
města Buštěhrad je možno použít překop, pouze při zajištění dopravní obslužnosti 
dotčených nemovitostí.  

5. 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., Lužná č. p. 591/4, Praha 6, mob.:603 152 218, a 
umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný 
archeologický výzkum.  
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6. V průběhu stavby budou dodrženy zásady ochrany dřevin (§ 7, 8 zákona č. 114/1992 
Sb. a související ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana 
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích). 

Při provádění zemních prací bude dřevinám zajištěna ochrana před mechanickým 
poškozením nadzemních partií. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a 
vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. V kořenovém prostoru budou 
výkopy hloubeny ručně ve vzdálenosti min. 2,5 m od paty kmene stromů, popř. bude 
vodovod podvlečen pod jednotlivými kořeny. V případě poranění je nutné kořeny 
zaříznout rovným řezem a rány ošetřit fungicidními přípravky. Kořenový prostor 
nebude trvale zatěžován skladováním stavebních materiálů, parkováním stavebních 
mechanizmů nebo jiným zařízením staveniště. 

Křížení Buštěhradského potoka bude provedeno protlakem. Stavbou vodovodního 
řadu nedojde k dotčení vodního toku a jeho břehového porostu. V případě zásahu do 
koryta toku Buštěhradského potoka nebo jeho břehového porostu je nutné požádat 
před vydáním stavebního povolení orgán ochrany přírody o závazné stanovisko 
k zásahu do významného krajinného prvku „vodní tok“.  

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. 

7. Budou respektovány podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Kladna, 
Odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu ze dne 14. 11. 2016 a stanoviska 
Povodí Vltavy, státního podniku ze dne 18. 4. 2016.  

Výkopek ani stavební materiál nesmí být skladován a ukládán tak, aby mohlo dojít 
k jeho splavení do Buštěhradského potoka, neskladovat ani v místech soustředěného 
odtoku povrchových vod. V případě mimořádné události – splavení, je nutné koryto na 
náklady zhotovitele ihned vyčistit.  

Při realizaci záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod zejména 
vadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky 
pro likvidaci případné havárie.  

Zhotovitel stavby bude sledovat vodní stavy a bude v kontaktu s povodňovou komisí 
Města Buštěhrad. 

Křížení trasy s korytem Buštěhradského potoka realizovat dle platné ČSN 752130. 
Horní hrana chráničky musí být uložena min. 1,2 m pod pevným dnem koryta (po 
odečtení vrstvy usazeného nánosu). Chránička musí přesahovat min. 6 m za břehové 
čáry koryta Buštěhradského potoka. Konkrétní výkres, popis křížení koryta toku a 
odstupovou vzdálenost pro souběh vodovodu s Buštěhradským potokem doplnit do 
dalšího stupně projektové dokumentace, který bude Povodí Vltavy, státnímu podniku 
předložen k vyjádření.  

Místo křížení bude označené na obou březích vhodnými povrchovými znaky. 

Investor stavby nebo jeho právní nástupce odpovídá za škody vzniklé na korytě 
vodního toku a to jak v průběhu výstavby tak i při provozování vodovodního řadu.  

Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do stavu, který odpovídá jejich původnímu 
využití. Je nutné zhutnění a uvedení dotčených pozemků do původního stavu.  



Č.j. OV/3966/16-4 str. 4 

 

Kontaktní spojení: Tel: 312 604 318 Email: marketa.moravcova@mestokladno.cz 
 Fax: 312 240 540 Web: http://www.mestokladno.cz 

Strana č. 4 

Zahájení a ukončení prací ohlásit zástupci správce vodního toku Ing. Ireně Lepeškové, 
která bude přizvána ke všem jednáním týkajícím se výše uvedené stavby.  

8. Je třeba respektovat podmínky stanoviska Hasičského záchranného sboru 
Středočeského kraje, na koncových místech budou zřízeny hydranty pro odběr požární 
vody.  

9. V dotčeném území se nacházejí stávající sítě technického vybavení – energetické 
zařízení typu: podzemní síť a nadzemní síť NN spol. ČEZ Distribuce, a.s.; 
elektronických komunikací spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.; STL 
plynovody d 63, zrušený VTL OC plynovod DN 300 ve správě GridServices, s.r.o. (dříve 
RWE Distribuční služby, s.r.o.); VTL plynovod nad 40 barů DN 700 spol. NET4GAS, 
s.r.o.; vodovod ve správě Středočeských vodáren, a.s. 

Tato zařízení musí být respektována a při realizaci musí být 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 a ustanovení 
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění a ustanovení 
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění. 

10. Obrysy vodovodních šachet budou umístěny min. 500 mm od obrysu plynárenského 
zařízení, ke křížení vodovodního potrubí s plynovodem může dojít v min. vzdálenosti 
150 mm. Odstavený plynovod od provozované části VTL plynovodní sítě, nelze vytyčit, 
při provádění prací ve vyznačeném prostoru dbát zvýšené opatrnosti, protože při 
mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi.  

11. Při zpracování dalšího stupně projektové dokumentace stavby budou respektovány 
„Všeobecné podmínky“ a dodržen „Technický standard vodohospodářských staveb“ v 
působnosti vlastníka infrastruktury, tj. spol. Vodárny Kladno-Mělník, a.s. a 
provozovatele, tj. spol. Středočeské vodárny, a. s., prověřit skutečný průběh 
vodohospodářského zařízení vytyčením na místě. 

Vzhledem k tlakovým podmínkám, je nutné na stávající vodovodní síti umístit redukční 
ventil do armaturní šachty.  

Vodoměrná šachta musí mít vnitřní rozměry DN 1200 nebo obdélníková 1200x900 
mm. 

Zprovoznění vodovodních přípojek bude možné až po kolaudaci veřejného 
vodohospodářského zařízení a předání do provozu Středočeských vodáren, a.s. 

Před vydáním stavebního povolení musí být uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o 
majetkoprávním vypořádání a následném provozování vodního díla s vlastníkem a 
provozovatelem souvisejícího vodovodu. 

Další stupeň projektové dokumentace pro stavební povolení bude spol. Středočeské 
vodárny, a. s. a spol. Vodárny Kladno-Mělník, a. s. předložen k vyjádření. 

12. Navržená stavba (vodovodní řady) je vodní dílo, které dle § 15 zák. č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
podléhá povolení vodoprávního úřadu – tj. odbor životního prostředí Magistrátu města 
Kladna. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Město Buštěhrad, Revoluční 1, 273 43  Buštěhrad 
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Odůvodnění: 

Dne 13. 10. 2016 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nových 
vodovodních řadů a přípojek v části města Buštěhrad zvané „Bouchalka". 

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými 
pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 21. 10. 2016 vyzván k doplnění žádosti a řízení 
bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 24. 11. 2016. 

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. 

Stanoviska sdělili: 

- Česká  republika - Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení 
ochrany územních zájmů Praha; Sp. zn.: ÚP-497/7-839-2015 ze dne 26. 4. 2016, 

- Magistrát města Kladna, Odbor dopravy a služeb; č. j.: ODaS/991/16/280 ze dne 27. 4. 
2016 

- Magistrát města Kladna, odbor výstavby,odd.spec.stav.činností - památková péče; č. j.: 
OV/15556/16-2/Vop ze dne 28. 4. 2016 

- Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí – oddělení státní správy v oblasti 
život; č. j.: OŽP/1667/16-Zem.201.1. ze dne 5. 4. 2016 

- Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí; č. j.: OŽP/1667/16 ze dne 4. 4. 2016 

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, krajské ředitelství; Ev. č. PCNP-654-
2/2016/PD ze dne 20. 6. 2016 

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, ÚP Kladno; č.j.: 
KHSSC 13200/2016 ze dne 18. 3. 2016 

- Městský úřad Buštěhrad; č. j.: 563/2015 ze dne 24. 3. 2016 

- Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad; č. j.: 
OŽP/7405/16-2 ze dne 14. 11. 2016 

Vyjádření doložili: 

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace; zn.: 
1534/16/KSÚS/KLT/CAJ ze dne 11. 4. 2016 

- Povodí Vltavy, státní podnik; zn.: 20108/2016-242-Ka, SP-2016/3837 ze dne 18. 4. 
2016 

- ČEZ Distribuce, a. s.; zn.: 0100648324 ze dne 24. 10. 2016 a zn.: 001083434873  

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s.; č. j.: 523710/16 ze dne 1. 2. 2016  

- RWE Distribuční služby, s.r.o.; zn.: 5001270406 ze dne 30. 3. 2016  

- NET4GAS, s.r.o.; zn.: 2566/16/OVP/Z ze dne 5. 4. 2016 a zn.: 929/16/BRA/N ze dne 31. 
3. 2016  

- Středočeské vodárny, a.s.; zn.: P16710005759 ze dne 6. 4. 2016 

- Vodárny Kladno - Mělník, a.s.; zn.: 083-11-2016/PM ze dne 9. 11. 2016 

K žádosti bylo mimo jiné doloženo:  

- souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického 
zařízení spol. ČEZ Distribuce, a. s. zn.: 001083434873 ze dne 22. 3. 2016  
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- souhlas se stavební činností v ochranném pásmu CETIN, a.s. pod. zn.: 523710/16 ze dne 
14. 3. 2016.  

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: 

Jaroslava Baňková, Eugenie Sychrovská, Ing. Marian Hnidka, Česká spořitelna, a.s., 
Ladislav Vlasák, Evžen Ježek, Evžen Ježek, Jaroslava Ježková, Krajská správa a údržba 
silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Ing. Andrea Jirků, JUDr. Jan 
Čermák, Eva Kušková, Město Buštěhrad, Ing. Dita Chrastilová, Marie Knappová, Ing. 
Lucie Vondrová, Dagmar Dundrová, Iva Šuldová, Václav Dvořák, Luisa Dvořáková, 
Veronika Jirků, HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Roman Dědič, Ing. Jana Petrovič, Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Miloslav Plašil, Petr Tatíček, Blanka 
Tatíčková, Povodí Vltavy, státní podnik, ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o., NET4GAS, s.r.o., Středočeské vodárny, a.s., 
Vodárny Kladno - Mělník, a.s. 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 1713/6, 1713/30, 1718, 1719/1, 1719/2, 1719/3, 1752/1, 1752/2, 
1756/1, 1758/5, 1758/6, 1759/6, 1759/12, 2085, 2304, 2308, 2311, 2322, 
2344, 2349, 2486 v katastrálním území Buštěhrad 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Buštěhrad č.p. 661 

 

 

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. 
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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. h) ve výši 3.000,-Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 
1.000,-Kč, celkem 4.000,-Kč byl zaplacen bankovním převodem dne 26. 10. 2016.  
 
 
Obdrží: 

účastníci dle § 85 odst. 1 (doručenky) 
NOZA, s.r.o., IDDS: h8mwkgu 
 sídlo: Huťská č.p. 229, 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 (veřejnou vyhláškou) 
Jaroslava Baňková, Pražská č.p. 706, 273 43  Buštěhrad 
Eugenie Sychrovská, Hradní č.p. 151/5, 273 43  Buštěhrad 
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Ing. Marian Hnidka, Pražská č.p. 704, 273 43  Buštěhrad 
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif 
 sídlo: Olbrachtova č.p. 1929/62, Krč, 140 00  Praha 4 
Ladislav Vlasák, Na Bouchalce č.p. 666, 273 43  Buštěhrad 
Evžen Ježek, Na Bouchalce č.p. 665, 273 43  Buštěhrad 
Evžen Ježek, Na Bouchalce č.p. 665, 273 43  Buštěhrad 
Jaroslava Ježková, Na Bouchalce č.p. 665, 273 43  Buštěhrad 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
 sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00  Praha 5-Smíchov 
Ing. Andrea Jirků, Přístavní č.p. 1188/51, 170 00  Praha 7-Holešovice 
JUDr. Jan Čermák, Ústecká č.p. 3055, Kročehlavy, 272 01  Kladno 1 
Eva Kušková, Amálská č.p. 2463, 272 01  Kladno 1 
Ing. Dita Chrastilová, Křížkovského č.p. 1491/5, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Marie Knappová, Dobrovského č.p. 1012, 664 42  Modřice 
Ing. Lucie Vondrová, Ve Strnadovně č.p. 1052, Rozdělov, 272 04  Kladno 4 
Dagmar Dundrová, Na Bouchalce č.p. 662, 273 43  Buštěhrad 
Iva Šuldová, Na Bouchalce č.p. 662, 273 43  Buštěhrad 
Václav Dvořák, Na Bouchalce č.p. 663, 273 43  Buštěhrad 
Luisa Dvořáková, Na Bouchalce č.p. 663, 273 43  Buštěhrad 
Veronika Jirků, Přístavní č.p. 1188/51, 170 00  Praha 7-Holešovice 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město 
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 
 sídlo: Holečkova č.p. 106/8, 150 00  Praha 5-Smíchov 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 657 02  Brno 2 
NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9 
 sídlo: Na hřebenech II č.p. 1718/8, 140 00  Praha 4-Nusle 
Středočeské vodárny, a.s., IDDS: qztgg8d 
 sídlo: U vodojemu č.p. 3085, 272 01  Kladno 1 
Vodárny Kladno - Mělník, a.s., IDDS: vp4gxsz 
 sídlo: U vodojemu č.p. 3085, 272 01  Kladno 1 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 1713/6, 1713/30, 1718, 1719/1, 1719/2, 1719/3, 1752/1, 1752/2, 1756/1, 
1758/5, 1758/6, 1759/6, 1759/12, 2085, 2304, 2308, 2311, 2322, 2344, 2349, 2486 v 
katastrálním území Buštěhrad 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Buštěhrad č.p. 661 
 
 
dotčené orgány 
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 
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Magistrát města Kladna, odbor výstavby,odd.spec.stav.činností-památkov péče, IDDS: 
dyubpcm 
 sídlo: nám. .Starosty Pavla č.p. 44, 272 52  Kladno 1 
Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, IDDS: dyubpcm 
 sídlo: náměstí starosty Pavla č.p. 44, 272 01  Kladno 1 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, krajské ředitelství, IDDS: dz4aa73 
 sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01  Kladno 1 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, ÚP Kladno, IDDS: 
hhcai8e 
 sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, Nové Město, 120 00  Praha 2 
Městský úřad Buštěhrad, IDDS: pmdbg47 
 sídlo: Revoluční č.p. 1/4, 273 43  Buštěhrad 
  
 
k vyvěšení: 
Magistrát města Kladna, Kancelář Magistrátu- oddělení organizační, nám. Starosty Pavla 
č.p. 44, 272 52  Kladno 
Městský úřad Buštěhrad, IDDS: pmdbg47 
 sídlo: Revoluční č.p. 1/4, 273 43  Buštěhrad  
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