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Č. jednací: OŽP/6371/18-5 Vyřizuje: Ing. Dana Synková - pov. č. T-28/2015-OŽP 
Spis. zn.: OŽP/6371/18  Kladno: 4.1.2019 

 

ROZHODNUTÍ 
 

 Odbor životního prostředí Magistrátu města Kladna, jako vodoprávní úřad příslušný 
podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální 
stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 a  § 94j  odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ustanovení § 25 a 27 odst. 1 zákona č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, místně 
příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné 
řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, 
kterou dne 1.8.2018 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, 
kterou zastupuje Ing. Jan Kolouch, IČO 67923275, nám. Starosty Pavla 14, 272 01  
Kladno 
 

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

I. schvaluje  
 
podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 1 vodního zákona 
 

stavební záměr 
na stavbu: 

 
Splašková kanalizace - Buštěhrad, ul. Javorová, Topolová, Břízová 
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(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1819/1 (orná půda), parc. č. 1819/16 (ostatní 
plocha), parc. č. 1819/30 (orná půda) v katastrálním území Buštěhrad, obec Buštěhrad, 
kraj Středočeský. 
 
Základní údaje o stavbě: 
1. Účel vodního díla: 
 odvádění splaškových vod 
 
2. Druh vodního díla: 

stavby kanalizačních stok - § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona  
 

3. Členění vodního díla na objekty – vodní díla: 
       stavební objekt… ..............................  splašková kanalizace 
 druh stokové sítě  ............................  gravitační  
 celková délka stok .  ........................  224,83 m  

jmenovitá světlost..  ........................  300  mm 
 

4.  Vodní dílo souvisí s povrchovými vodami: 
 Název vodního toku: Buštěhradský potok 
 Číslo hydrologického pořadí povodí: 1-12-02-0290-0-00 
 Název vodního útvaru:  Zákolanský potok od pramene po ústí do 
   toku Vltava 
 Kód vodního útvaru:  DVL_0770 
 
Určení polohy vodního díla orientačně souřadnicemi X, Y: 1033982, 758600 
 
Stavba obsahuje: 
Splaškové vody budou odváděny nově navrženou stokovou sítí napojenou na stávající 
kanalizační síť. Gravitační stoky jsou navrženy z materiálu PP DN 300 mm (SN10) o 
celkové délce 778,0 m. 
 
Stoka A délky 292,3 m 
Stoka B délky 217,8 m 
Stoka C délky 161,7 m 
Stoka D délky 106,2 m 
 

II. stanoví podmínky 
 

pro umístění a provedení stavby:  
1. Stavba bude umístěna v souladu se situací číslo C.1 z 01/2018, která obsahuje výkres 

současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního 
pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, 
zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, kterou vypracovala 
v společnost Meritum Kladno – projekce, s.r.o., Ing. Radek Kaemer. 

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním 
řízení, kterou vypracoval Ing. Radek Kaemer, ČKAIT 0011593, autorizovaný inženýr 
pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství; případné změny nesmí být 
provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 

3. Před zahájením zemních prací je nutno nechat vytyčit všechny podzemní inženýrské 
sítě jejich správci, při provádění stavby dodržovat pokyny správců, výkopové práce v 
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ochranném pásmu provádět ručně a před záhozem potrubí přizvat správce inž. sítí ke 
kontrole neporušenosti jejich zařízení. 

4. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní 
prohlídky stavby tyto fáze výstavby: 

- závěrečná kontrolní prohlídka 
5. GridServices, s r.o., zastupující GasNet, s.r.o. vyjádření č.j. 5001788680 ze dne 

3.10.2018: v zájmovém území stavby se nachází STL PE plynovody včetně přípojek. Při 
souběhu a křížení IS budou dodrženy odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005. Před 
zahájením stavby bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Bez vytyčení trasy 
a přesného určení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí 
být vlastní stavební činnosti zahájeny. Pokud stavby vyvolá výškovou nebo směrovou 
úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek plynárenského 
zařízení. V ochranném pásmu plynovodů (1+1) budou práce prováděny výhradně 
ručním způsobem. Během stavby nesmí dojít k poškození nebo přemístění 
plynárenského zařízení. Při křížení a souběhu vodovodu s plynárenským zařízením a 
plynovodními přípojkami musí být v souladu s ČSN 736006, tab. 1 a 2. Obrysy 
kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu plynárenského 
zařízení, při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti 
signalizačního vodiče, dojde-li ke křížení stokového potrubí s plynovodem v menší 
vzdálenosti než 500 mm minimálně však 150 mm, plynovod z PE se opatří chráničkou 
přesahující stokové potrubí 1 metr na každou stranu a vyhovující jiskrové zkoušce pro 
zkušební napětí 25 kV. Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°, nelze-li tento 
úhel dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°. Bude zachována niveleta 
vozovky (komunikace). Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v minimální vzdálenosti 1 m. . 
Pracovníci provádějící stavební činnosti musí být prokazatelně seznámeni s polohou 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Při provádění stavební činnosti, vč. 
přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková 
opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 
nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodné 
nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, 
bateriových a motorových nářadí. Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo 
při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození. Po odtěžení 
stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. proto je 
vyloučeno použití těžké mechanizace přímo nad potrubím, Při provádění prací je třeba 
věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový 
T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit 
polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a zpravidla uloženy kolmo na 
plynovod. V případě použití bezvýkopových technologií bude před zahájením stavební 
činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení. Neprodleně 
oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení, plynárenské zařízení 
bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a 
bude osazena výstražná folie žluté barvy, před provedením zásypu výkopu 
v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola, neprodleně po 
skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky 
plynárenského zařízení, případné zřizování staveniště, skladování materiálů, 
stavebních strojů bude mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení, bude zachována 
hloubka plynárenského zařízení, při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a 
mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů 
v místě přejezdu plynárenského zařízení. 
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6. ČEZ Distribuce, a.s.: sdělení č.j. 0100983362 ze dne 10.9.2018, č.j. 1100409534 ze dne 

12.9.2018: V zájmovém území se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje 
energetické zařízení typu podzemní síť NN a VN. V případě, že uvažovaná akce nebo 
činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popřípadě 
bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je 
nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a.s. o souhlas s činností v ochranném 
pásmu energetického zařízení. Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy 
vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas požádat 
o přeložku zařízení. V případě existence podzemních energetických zařízení je 
povinností stavebníka před započetím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o 
jejich vytyčení. Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození 
energetického zařízení, kontaktujte Poruchovou linku. Budou dodržena ustanovení 
„Prostorové normy“ ČSN 736005. 

7. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. : vyjádření  č.j.: 717511/18  ze dne 7.9.2018: 
ve vyznačeném zájmovém území se nevyskytuje síť elektronických komunikací (SEK) 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník nebo jím pověřená 
třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou 
nedílnou součástí Vyjádření. 

8. Středočeské vodárny, a.s. č.j. P18710018773 ze dne 2.10.2018: Před realizací stavby 
bude prověřen skutečný průběh vodohospodářského zařízení vytyčením na místě 
příslušným provozem. Zásah do stávajícího vodohospodářského zařízení mohou 
provádět pouze pracovníci Provozu Kladno. Křížení navrhované stoky se stávajícím 
vodovodním řadem musí být vedeno pode dnem vodovodního potrubí. V případě, že to 
nebude možné, je nutné uložit kanalizaci do chráničky v rozsahu 1 m na každou stranu 
od pláště vodovodu. O vytyčení stávajícího vodohospodářského zařízení je nutno 
požádat 7 dní předem provozovatele, v souběhu vodohospodářského zařízení s jinými 
podzemními sítěmi dodržet vzdálenost min. 1,0 m mezi povrchy, respektovat ochranné 
pásmo vodovodu a kanalizace v rozsahu 1,5 m na všechny strany od pláště potrubí, 
v ochranném pásmu nelze umísťovat žádné, ani drobné nadzemní stavby. Při úpravě 
nivelety terénu (stavba nové komunikace a jiné) upravit poklopy vodohospodářského 
zařízení do nivelety definitivního povrchu. Osazení poklopů musí být provedeno 
společností SV, a.s. Příslušný provoz SV, a.s. bude přizván ke kontrole na místo před 
záhozem, pokud dojde k odkrytí potrubí při stavbě.  
 

 III. stanoví podmínky 
 

pro užívání stavby: 
1. Vlastník kanalizace povinen předložit před podáním žádosti o vydání kolaudačního 
 souhlasu pro stavbu kanalizace vodoprávnímu úřadu ke schválení kanalizační řád.  
2. Do splaškové kanalizace lze vypouštět výhradně splaškové vody v limitech uvedených 
 v kanalizačním řádu.  
 

IV. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě 
kolaudačního souhlasu 

 
k žádosti o kolaudační souhlas budou podle ustanovení § 22 vyhlášky č. 183/2001 Sb., o 
náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech 
předkládaných vodoprávnímu úřadu, přiloženy následující doklady: 
- doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u 

podzemních sítí technického vybavení ještě před zakrytím),  
- popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení, 
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- plná moc pro žadatele v případě, že je žádost podaná v zastoupení, 
- zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi investorem a dodavatelem, pokud byl 

pořízen, 
- prohlášení zhotovitele o použití materiálů prokazující shodu vlastností použitých 

výrobků s požadavky na stavbu, 
- doklad o nepropustnosti kanalizace, 
- písemnou dohodu vlastníků kanalizací provozně souvisejících o kvalitním a plynulém 

provozování, 
- povolení k provozování kanalizace, 
- doklad o kontrole plynárenského zařízení jeho provozovatelem. 

 
V. ukládá stavebníkovi povinnost oznámit 

 
nejpozději 7 dní před zahájením stavby:  

1. termín zahájení stavby 
2. název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět 

 a nemá významný 
 

VI. stanovuje termín pro dokončení stavby: 30.9.2021. 
  
 
Stanovení účastníků společného územního a stavebního řízení podle § 27 odst. 1 správního 
řádu: 
- ve smyslu ustanovení § 94k písm. a) stavebního zákona (stavebník) a § 94k písm. b) 

stavebního zákona obec, na jejímž území má být požadovaný záměr:  
  

 Město Buštěhrad, Revoluční 1, 273 43  Buštěhrad 
 

- ve smyslu § 94k písm. c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr 
uskutečněn 
 

 Vodárny Kladno - Mělník, a.s., U vodojemu 3085, 272 80  Kladno 
 Mgr. Tomáš Horák, nar. 25.3.1970, Břízová 870, 273 43 Buštěhrad 
 

- ve smyslu § 94k písm. d) ten, kdo má jiné věcné břemeno k pozemku na  které, má být 
požadovaný záměr uskutečněn 

 

 GridServices, s.r.o., Plynárenská 499, 602 00  Brno-Zábrdovice 
 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02  Děčín-Děčín IV-Podmokly 
 Středočeské vodárny, a.s., U vodojemu 3085, 272 01  Kladno 
 Vodárny Kladno - Mělník, a.s., U vodojemu 3085, 272 80  Kladno 
 GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 400 01  Ústí nad Labem-Klíše 
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681, 130 00  Praha-Žižkov 
 

Odůvodnění: 
 

 Dne 1.8.2018 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem 
bylo zahájeno společné řízení. Přílohy k žádosti o vydání společného povolení ve 
společném řízení byly předloženy 10.10.2018 a kompletně doplněny dne 14.11.2018. 
 Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 10 vyhlášky č. 
432/2001 Sb., 183/2001 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního 
úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to: 
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- plnou moc k zastupování stavebníka 
- seznam a adresy oprávněných osob z věcných práv k pozemkům a stavbám 
- 2x projektovou dokumentaci 
- plán kontrolních prohlídek stavby 
- stanovisko správce povodí 
- vyjádření Středočeských vodáren, a.s. 
- vyjádření Mgr. Tomáše Horáka k napojení kanalizační stoky 
- vyjádření orgánu ochrany přírody 
- stanovisko GridServices, s.r.o. 
- sdělení ČEZ Distribuce, a.s. 
- oznámení Č EZ Distribuce, a.s. 
- sdělení Telco Pro Services, a.s. 
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s. 
- závazné stanovisko orgánu územního plánování 
- souhlas MO-ČR SNM OOÚZ 
- vyjádření Vodáren Kladno – Mělník, a.s. 

 
 Závazné stanovisko orgánu územního plánování č.j. OAÚR/1701/18 bylo vydáno dne 
12.9.2018 s tím, že z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací 
dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování je záměr přípustný 
a bude umístěn a proveden v souladu s předloženou dokumentací, další podmínky pro 
přípravu a uskutečnění záměru se nestanoví. 
 Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou a 
dotčeným orgánům dopisem. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona 
upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a 
žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od 
doručení oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení 
své námitky, popřípadě důkazy. Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (více 
než 30), uvědomují se účastníci řízení veřejnou vyhláškou podle § 144 odst. 2 správního 
řádu. V případě řízení s velkým počtem účastníků se účastníci řízení podle § 94k písm. e) 
(tj. osoba, jejíž vlastnické právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo 
stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno) identifikují podle § 94m 
odst. 2 stavebního zákona označením pozemků a staveb evidovaných v katastru 
nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. 
 Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek 
uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky 
řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy 
zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy.  
 Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení 
právních předpisů ve výroku uvedených. 
 
Stanovení účastníků společného územního a stavebního řízení podle § 27 odst. 2 správního 
řádu: 
 

- ve smyslu ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona (osoba, jejíž vlastnické právo 
nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na 
nich může být společným povolením přímo dotčeno): účastníci řízení se podle § 94m 
odst. 2 stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných 
v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru: 

  

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
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parc. č. 815/1, 1819/6, 1819/7, 1819/9, 1819/24, 1819/25, 1819/26, 1819/27, 
1819/28, 1819/29, 1819/34, 1819/35, 1819/39, 1819/40, 1819/41, 1819/42, 
1819/55, 1819/58, 1819/59, 1819/60, 1819/61, 1819/62, 1819/63, 1819/64, 
1819/65, 1819/66, 1819/68, 1819/71, 1819/73, 1819/78, 1819/79, 1819/80, 
1819/81, 1819/82, 1819/83, 1819/84, 1819/85, 1819/86, 1819/87, 1819/88, 
1819/89, 1819/90, 1819/91, 1819/92, 1819/93, 1819/94, 1819/95, 1819/96, 
1819/98, 1819/99, 1819/100, 1819/101, 1819/102, 1819/103, 1819/104, 1819/105, 
1819/108, 1819/109, 1819/111, 1819/112, 1819/113, 1819/114, 1819/115, 
1819/116, 1819/117, 1819/118, 1819/119, 1819/121, 1819/122, 1819/123, 
1819/124, 1819/126, 1819/127, 1819/129, 1819/130, 1819/131, 1819/132, 
1819/133, 1819/134, 1819/135, 1819/136, 1819/138, 1819/139, 1819/140, 
1819/141, 1819/142, 1819/143, 1819/144, 1819/145, 1819/146, 1819/147, 
1819/149, 1819/150, 1819/151, 1819/166, 1819/168, 1819/169, 1819/170, 
1819/171, 1819/172, 1819/173, 1819/208, 1819/209, 1819/210, 1819/211, 
1819/214, 1819/215, 1819/216, 1819/217, 1819/267, 1819/268, 1819/270, 
1819/271, 1819/272, 1819/278, 1819/283, 1819/285, 1819/290, 1819/309, 
1819/353, 1819/358, 1819/413, 1819/432, 1819/435, 1819/459, 1819/482, 
1819/493, 1819/522 v katastrálním území Buštěhrad 

 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 
Buštěhrad č.p. 697, č.p. 692, č.p. 698, č.p. 700, č.p. 715, č.p. 709, č.p. 711, č.p. 730, č.p. 
699, č.p. 712, č.p. 721, č.p. 722, č.p. 838, č.p. 739, č.p. 708, č.p. 1089, č.p. 811, č.p. 710, 
č.p. 702, č.p. 720, č.p. 707, č.p. 764, č.p. 714, č.p. 723, č.p. 718, č.p. 725, č.p. 780, č.p. 841, 
č.p. 736, č.p. 751, č.p. 750, č.p. 748, č.p. 749, č.p. 792, č.p. 755, č.p. 761, č.p. 870, č.p. 793, 
č.p. 794, č.p. 790, č.p. 814, č.p. 842, č.p. 804, č.p. 827, č.p. 839, č.p. 896, č.p. 845, č.p. 825, 
č.p. 826, č.p. 866, č.p. 893, č.p. 923, č.p. 975, č.p. 972, č.p. 999, č.p. 1115 a č.p. 1102 

 
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  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. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 
správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí 
stavebníkovi stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou 
právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace a také obecnímu stavebnímu úřadu. 
 Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba 
nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 
 

otisk úředního razítka 
 

Ing. Dana Synková 
oprávněná úřední osoba 
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Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších 
předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 15.11.2018. 
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách Magistrátu města 
Kladna a Města Buštěhrad. 
 
 
Vyvěšeno dne: ..........................        Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Skutečné datum sejmutí:………………………………… 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
Rozdělovník: 
Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou) 
1. Ing. Jan Kolouch, nám. Starosty Pavla č.p. 14, 272 01  Kladno 1 
 zastoupení pro: Meritum Kladno - Projekce, s.r.o., Lomená 4, 273 08  Pchery 
  zastoupení pro: Město Buštěhrad, Revoluční 1, 273 43  Buštěhrad 
2. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
3. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
4. Středočeské vodárny, a.s., IDDS: qztgg8d 
 sídlo: U vodojemu č.p. 3085, 272 01  Kladno 1 
5. Vodárny Kladno - Mělník, a.s., IDDS: vp4gxsz 
 sídlo: U vodojemu č.p. 3085, 272 80  Kladno 1 
6. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 
 sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1 
7. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
8. Mgr. Tomáš Horák, Břízová č.p. 870, 273 43  Buštěhrad 
 
Účastníci řízení o stavební povolení - § 27 odst. 2 správního řádu (veřejnou vyhláškou) 
9. Město Buštěhrad - 2x se žádostí o vyvěšení vyhlášky na úřední desce a vrácení 

potvrzené kopie zpět 
10. Magistrát města Kladna - veřejné vyhlášky - 2x se žádostí o vyvěšení vyhlášky na 

úřední desce a vrácení potvrzené kopie zpět 
 
Dotčené orgány státní správy 
11. Magistrát města Kladna, Oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města, 
 IDDS: dyubpcm 
 sídlo: náměstí starosty Pavla č.p. 44, 272 01  Kladno 1 
12. Městský úřad Buštěhrad, IDDS: pmdbg47 
 místo podnikání: Revoluční č.p. 1/4, 273 43  Buštěhrad 
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