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 Magistrát města Kladna  

Odbor životního prostředí – Vodoprávní úřad 

 

 ADRESA PRACOVIŠTĚ: 

Magistrát města Kladna 
Odbor životního prostředí 
 
 

DORUČOVACÍ ADRESA: 

Magistrát města Kladna 
nám. Starosty Pavla 44 
272 52 KLADNO 

 

 

   

Č. jednací: OŽP/7728/20-6 Vyřizuje: Ing. Dana Synková - pov. č. T-28/2015-OŽP 
Spis. zn.: OŽP/7728/20 Kladno: 24.2.2021  

 

ROZHODNUTÍ 

 
 Odbor životního prostředí Magistrátu města Kladna, jako vodoprávní úřad věcně 
příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 
15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle 
ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,  
 
žadateli, kterým je: 

 
Město Buštěhrad, IČO 00234214, Revoluční 1, 273 43  Buštěhrad, 
které zastupuje NOZA, s.r.o., IČO 24767417, Huťská 229, 272 01  Kladno 
 
(dále jen "stavebník"),  
 

I. povoluje 
 

podle § 15 odst. 1 a § 115 odst. 1 vodního zákona a § 118 odst. 3 stavebního zákona 
 

změnu stavby před jejím dokončením 
vodního díla 

 
Buštěhrad - vodovod Bouchalka 

 
povolené rozhodnutím Odboru životního prostředí Magistrátu města Kladna OŽP/800/18-
6 ze dne 7.6.2018, na pozemcích parc. č. 1713/8, 1723/17, 1728/3, 1728/9, 1728/15, 
1728/16, 1777, 2079, 2339, 2340 v katastrálním území Buštěhrad, obec Buštěhrad, kraj 
Středočeský. 
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 Mění se výrok V., který stanovuje termín pro dokončení stavby. Nově se stanovuje 
termín pro dokončení stavby do 31.12.2022. V ostatním zůstává povolení č.j. OŽP/800/18-
6 ze dne 7.6.2018 beze změny. 
 
Vodní dílo souvisí s povrchovými vodami: 
Název vodního útvaru: Buštěhradský potok 
Říční kilometr: 4,6 
Číslo hydrologického pořadí: 1-12-02-0290-0-00 
Popis místa předmětu rozhodnutí: intravilán obce 
Název vodního útvaru: Zákolanský potok od pramene po ústí do 
 toku Vltava 
Kód vodního útvaru: DVL_0770 
 
Určení polohy stavby vodního díla orientačně souřadnice X, Y: 1032641, 757154 
 
Stanovení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: 
- ve smyslu ustanovení § 109 písm. a) stavebního zákona (stavebník):  
 Město Buštěhrad, Revoluční 1, 273 43  Buštěhrad 
 
- ve smyslu ustanovení § 109 písm. c) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém 

má být stavba prováděna, není-li stavebníkem): 
BcA. Luboš Kluiber, nar. 7.10.1983, Pražská 856, 273 43  Buštěhrad 
Ing. Tomáš Kluiber, nar. 18.8.1980, Pražská 696, 273 43  Buštěhrad 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., IČO 00066001, 
Zborovská 81, 150 00  Praha-Smíchov 
Ing. Andrea Jirků, nar. 1.11.1960, Přístavní 1188, 170 00  Praha-Holešovice 
Eva Kušková, nar. 23.11.1952, Amálská 2463, 272 01  Kladno 
JUDr. Jan Čermák, nar. 24.12.1948, Ústecká 3055, 272 01  Kladno-Kročehlavy 
Bytové družstvo Buštěhrad, IČO 47048786, Pražská 633, 273 43  Buštěhrad 
 

- ve smyslu ustanovení § 109 písm. d) stavebního zákona (vlastník stavby na pozemku, na 
kterém má být stavba prováděna, a ten kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo 
odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo 
dotčena): 

 CETIN a.s., IČO 04084063, Olšanská 2681, 130 00 Praha-Žižkov 
 Středočeské vodárny, a.s., IČO 26196620, U vodojemu 3085, 272 01  Kladno 
 GridServices, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 499, 602 00  Brno-Zábrdovice 
 Alpiq Generation (CZ) s.r.o., IČO 26735865, Dubská 257, 272 03  Kladno-Dubí 
 ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874, 405 02  Děčín-Děčín IV-Podmokly 
 Vodárny Kladno - Mělník, a.s., IČO 46356991, U vodojemu 3085, 272 80  Kladno 
 NET4GAS, s.r.o., IČO 27260364, Na hřebenech II č.p. 1718/8, 140 00  Praha 4-Nusle 
 
- ve smyslu ustanovení § 115 odst. 5 vodního zákona: 

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178, 150 00 Praha-Smíchov 
 

Odůvodnění: 
 

Dne 5.11.2020 podal stavebník žádost o prodloužení termínu k dokončení stavby, pro 
kterou vydal Odbor životního prostředí Magistrátu města Kladna stavební povolení spis.zn. 
OŽP/800/18 dne 7.6.2018. 
 Vodoprávní úřad oznámil dne 13.1.2021 zahájení řízení známým účastníkům řízení a 
dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od 
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ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a 
žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 
dnů od doručení tohoto 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, to se netýká 
účastníků řízení uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu, kterými jsou vždy účastníci 
řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona. Dotčeným orgánům se doručuje 
jednotlivě. V případě řízení s velkým počtem účastníků se účastníci řízení podle § 109 písm. 
e) a f) stavebního zákona (tj. vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být 
jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu 
pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby 
přímo dotčeno) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru 
nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. 
 Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost podle 
ustanovení vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji v rozsahu, v jakém se změna 
dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů 
chráněných dotčenými orgány, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy 
chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 
Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení změny 
stanoveného termínu pro dokončení stavby. Stavba byla dle oznámení stavebníka započata 
dne 15.6.2020.  
 Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí 
Dolní Vltavy je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde k 
zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových 
vod a chemického a kvantitavního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno 
dosažení jejich dobrého stavu.  
 Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek 
dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení 
právních předpisů ve výroku uvedených. 
 
Účastníci řízení o stavební povolení - § 27 odst. 2 správního řádu (veřejnou vyhláškou) 
- ve smyslu ustanovení § 109 písm. e) stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku 

nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo 
dotčeno – identifikován označením pozemků a staveb evidovaných v katastru 
nemovitostí): 

 
 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

 

parc. č. 1713/6, 1713/30, 1716/1, 1716/2, 1717/1, 1718, 1719/1, 1719/2, 1719/3, 
1720/4, 1722/1, 1723/1, 1723/3, 1723/6, 1727/1, 1727/2, 1735/1, 1735/2, 1742/1, 
1742/2, 1743, 1744, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752/1, 1752/2, 1753, 1754, 
1756/1, 1758/1, 1758/5, 1758/6, 1758/7, 1758/8, 1759/6, 1759/7, 1759/8, 1759/12, 
2073, 2074, 2078, 2085, 2293, 2297, 2298, 2299, 2303, 2304, 2306, 2308, 2309/1, 
2309/2, 2311, 2322, 2333, 2336, 2337, 2341, 2343, 2344, 2347, 2349 v katastrálním 
území Buštěhrad 

 
 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

 

Buštěhrad č.p. 398, č.p. 666, č.p. 665, č.p. 662, č.p. 663, č.p. 664, č.p. 667 a č.p. 661 
 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 
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Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
 

Poučení účastníků 
 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede, 
v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo 
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 
oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem Praze, Zborovská 11, Praha 5, 
podáním učiněným u Magistrátu města Kladna, odboru životního prostředí. 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. Podané odvolání má v souladu 
s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 

otisk úředního razítka 
 
 

 

Ing. Dana Synková 
oprávněná úřední osoba 

  

 

Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších 
předpisů položky 18 odst. 5 ve výši 1000 Kč byl zaplacen 15.1.2021. 
 
Rozdělovník: 
účastníci  
1. NOZA, s.r.o., IDDS: h8mwkgu 
 sídlo: Huťská č.p. 229, 272 01  Kladno 1 
 zastoupení pro: Město Buštěhrad, Revoluční 1, 273 43  Buštěhrad 
2. BcA. Luboš Kluiber, Pražská č.p. 856, 273 43  Buštěhrad 
3. Ing. Tomáš Kluiber, Pražská č.p. 696, 273 43  Buštěhrad 
4. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., IDDS: a6ejgmx 
 sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00  Praha 5-Smíchov 
5. Ing. Andrea Jirků, Přístavní č.p. 1188/51, 170 00  Praha 7-Holešovice 
6. Eva Kušková, Amálská č.p. 2463, 272 01  Kladno 1 
7. JUDr. Jan Čermák, Ústecká č.p. 3055, Kročehlavy, 272 01  Kladno 1 
8. Bytové družstvo Buštěhrad, IDDS: kgqtfwm 
 sídlo: Pražská č.p. 633, 273 43  Buštěhrad 
9. CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
10. Středočeské vodárny, a.s., IDDS: qztgg8d 
 sídlo: U vodojemu č.p. 3085, 272 01  Kladno 1 
11. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
12. Teplárna Kladno s.r.o., IDDS: s82nwtn 
 sídlo: Dubská č.p. 257, Dubí, 272 03  Kladno 3 
13. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
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 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
14. Vodárny Kladno - Mělník, a.s., IDDS: vp4gxsz 
 sídlo: U vodojemu č.p. 3085, 272 80  Kladno 1 
15. Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 
 sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00  Praha 5-Smíchov 
16. NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9 
 sídlo: Na hřebenech II č.p. 1718/8, 140 00  Praha 4-Nusle 
  
Dotčené orgány státní správy 
17. Městský úřad Buštěhrad, IDDS: pmdbg47 
 sídlo: Revoluční č.p. 1/4, 273 43  Buštěhrad 
18. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště 
v Kladně, IDDS: hhcai8e 
 sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, 120 00  Praha 2-Nové Město 
19. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73 
 sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01  Kladno 1 
20. Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, IDDS: dyubpcm 
 sídlo: nám. Starosty Pavla č.p. 44, 272 01  Kladno 1 
 
Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (veřejnou vyhláškou podle 
ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu správního řádu) - 2x se žádostí o vyvěšení 
vyhlášky na úřední desce a vrácení potvrzené kopie zpět 
21. Městský úřad Buštěhrad, IDDS: pmdbg47 

 sídlo: Revoluční č.p. 1/4, 273 43 Buštěhrad  
22. Magistrát města Kladna - veřejné vyhlášky  

 
Poznámka: 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města 
Kladna a Městského úřadu Buštěhrad. Podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu se 
písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení. 
 
 
Vyvěšeno dne: ..........................        Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Skutečné datum sejmutí:………………………………… 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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