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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 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 
(dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 20.5.2021 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 U Hřiště – VO“ 
 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 215/13 (ostatní plocha), parc. č. 215/14 (ostatní 
plocha), parc. č. 215/27 (ostatní plocha), parc. č. 525 (ostatní plocha), parc. č. 598 (ostatní 
plocha), parc. č. 599/1 (ostatní plocha), parc. č. 600 (ostatní plocha), parc. č. 601 (ostatní 
plocha), parc. č. 602 (ostatní plocha), parc. č. 651 (ostatní plocha), parc. č. 652 (ostatní 
plocha), parc. č. 653 (ostatní plocha), parc. č. 655 (ostatní plocha), parc. č. 701 (ostatní 
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plocha), parc. č. 702 (ostatní plocha), parc. č. 703 (ostatní plocha), parc. č. 704 (ostatní 
plocha), parc. č. 767 (ostatní plocha), parc. č. 768 (ostatní plocha), parc. č. 770 (ostatní 
plocha), parc. č. 814/3 (ostatní plocha), parc. č. 876/4 (ostatní plocha), parc. č. 889/1 
(ostatní plocha), parc. č. 891 (ostatní plocha), parc. č. 1043/1 (zahrada), parc. č. 1049/1 
(ostatní plocha), parc. č. 1169 (ostatní plocha), parc. č. 1831/1 (ostatní plocha) v 
katastrálním území Buštěhrad. 

 

Druh a účel umisťované stavby: technická infrastruktura 
- Stavba obsahuje nové veřejné osvětlení, které bude osvětlovat veřejné plochy v lokalitě 

Buštěhrad U Hřiště. Jedná se o nové veřejné osvětlení včetně umístění 61 ks nových 
stožárů s LED svítidlem veřejného osvětlení, které bude osvětlovat veřejné plochy v 
ulicích Hřebečská, U dálnice, v části ul. Lipová, ul. Hornická, ul. Hutnická, v části ul. 
Příční, ul. Krátká, ul. Kladenská, ul. Sladkovského v k. ú. Buštěhrad. Délka trasy 
kabelového vedení veřejného osvětlení bude cca 1960 m. Kabely veřejného osvětlení 
budou napájeny ze stávajících stožárů veřejného osvětlení v ul. Žižkova (propojovací 
bod č. 1) a ul. Hornická (propojovací bod č. 2). Kabelová trasa nového kabelového 
vedení veřejného osvětlení (kabely CYKY 4Bx10 mm2) bude vedena v souběhu s 
novými kabely NN. Kabelová trasa veřejného osvětlení povede severovýchodním 
směrem v západním chodníku ulice Hřebečská, kde budou postupně umístěny stožáry 
veřejného osvětlení (A1-A11), dále trasa povede severozápadním směrem v ulici 
Hornická v severním chodníku ulice Hornická parc. č. 598 v k. ú. Buštěhrad, kde budou 
umístěny nové stožáry veřejného osvětlení (A12-A15). Na křižovatce ul. Hornická a 
Lipová (u objektu č.p. 421) bude trasa vedena jihozápadním směrem protlakem ulice 
Hornická v délce 7 m do ulice Lipová v pozemku parc. č. 599/1 a 655 v k. ú. Buštěhrad, 
kde budou umístěny nové stožáry veřejného osvětlení (A32-A18) až na roh ulice 
Hutnická s ulicí Kladenská. Trasa veřejného osvětlení bude vedena ve východním 
chodníku ulice Příčná, kde budou umístěny nové stožáry veřejného osvětlení (A19-
A22). Z ulice U Dálnice, kde budou umístěny nové stožáry veřejného osvětlení (A23, 
A33, A34) bude trasa veřejného osvětlení vedena ve východním chodníku ulice Lipová, 
kde budou postupně umístěny nové stožáry veřejného osvětlení (A24-A28). V ulici 
Kladenská parc. č. 215/27 v k. ú. Buštěhrad trasa veřejného osvětlení bude vedena v 
severním chodníku ulice Kladenská, ve východním chodníku ul. Riegrova a v severním 
chodníku ul. Sladkovského, kde budou postupně umístěny nové stožáry veřejného 
osvětlení (A37-A56). V ulici Kladenská budou osvětleny přechody pro chodce novými 
stožáry (A45, A46 a A50, A51). Křížení vjezdů bude provedeno překopem, se zajištěným 
přejezdem přejezdovými můstky pro případnou požární a záchranou techniku. Kabely 
veřejného osvětlení budou pod vjezdy uloženy v chráničkách Korunflex 63. Nový kabel 
veřejného osvětlení bude zasmyčkován ve stožárových svorkovnicích SS 6.16.4/9.16.4. 
Všechny stožáry budou uzemněny a vzájemně pospojovány drátem FeZn 10 mm. 
Minimální vzdálenost stožárů od oplocení je 0,2 m. Pro odjištění jednotlivých LED 
svítidel budou ve svorkovnicích osazeny pojistky 6A. Propojení stožárové svorkovnice a 
svítidel bude provedeno kabelem CYKY 3Cx1,5mm2. 

- Ve stávající trase veřejného osvětlení v ulicích U Dálnice, před pozemkem parc. č. 800/1 
v k. ú. Buštěhrad dále v části ulic Krátká, Stavební, Příční, Lipová, Hutnická dojde pouze 
k výměně svítidel za nová typu Artechnic Schreder/16 LED a toto není předmětem 
tohoto územního řízení.  

Umístění stavby na pozemku: 

- Dle dokumentace vytvořené 11/2020 společností Meritum Kladno – projekce, s.r.o., IČ: 
28544391, Manž. Topinkových 796, 272 01 Kladno a ověřené Ing. Petrem Černým, 
ČKAIT 0010188, autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb, která 
obsahuje výkres „Situace vedení V.O.“ č. VO1, v měřítku 1: 500 s požadovaným 
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umístěním stavby na pozemcích, s vyznačením vzdáleností od hranic pozemků a 
sousedních staveb.  

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- Stavbou nejsou negativně ovlivněny sousední nemovitosti 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou částí dokumentace, která obsahuje výkres 
„Situace vedení V.O.“ č. VO1, v měřítku 1: 500 s požadovaným umístěním stavby na 
pozemcích, s vyznačením vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb a 
sousedních staveb. 

2. V dotčeném území se nacházejí sítě technického vybavení - podzemní síť NN, VN, síť 
pro elektronickou komunikaci a nadzemní síť NN a stanice spol. ČEZ Distribuce, a. s., síť 
elektronických komunikací spol. CETIN a. s., vodohospodářské zařízení - vodovod a 
kanalizace -  ve vlastnictví společností Vodárny Kladno - Mělník, a. s., STL plynovody 
včetně přípojek spol. GasNet s. r. o. zastoupené spol. GasNet Služby, s.r.o., síť technické 
infrastruktury čerpací stanice ve vlastnictví společnosti ČEPRO, a.s. Tato zařízení nesmí 
být prováděním předmětné stavby poškozena, podmínky vlastníků nebo provozovatelů 
na jejich ochranu musí být respektovány. Budou dodrženy podmínky, které jsou 
nedílnou součástí jejich vyjádření k předmětné stavbě. 

3. Při realizaci stavby budou respektována stávající energetická zařízení (podzemní síť 
NN, VN, síť pro elektronickou komunikaci a nadzemní síť NN a stanice) v majetku ČEZ 
Distribuce, a.s. včetně jejich ochranných pásem, stanoveným dle „Energetického 
zákona“ č. 458/2000 Sb. a budou dodržena ustanovení normy ČSN 73 6005 a PNE 33 
3302.  

- základy všech doplňkových staveb objektu (stožáry veřejného osvětlení, rozvaděče, 
atd.) musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude ve vzdálenosti minimálně 0,5 m od 
krajního kabelu stávající kabelové trasy a 2 m od transformační stanice 

- místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, 
komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické 
infrastruktury bude vyprojektováno a provedeno v souladu s platnými normami a 
předpisy, zejména dle ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 
50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301  

- v případě nadzemního vedení NN budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové 
vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučuje společnost ČEZ 
Distribuce, a.s. při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného 
bodu 

- při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném 
případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů 
k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1m od živých 
částí zařízení NN, 2 m od vedení VN a 3 m od vodičů VVN (dle PNE 33 0000-6), pokud 
není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1), v případě, 
že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí 
předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN  

- pracovníci prováděcí práce musí být prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při 
nedodržení bezpečnostních předpisů; s ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení 
distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost 
nebezpečných vlivů od elektrického zařízení, opatření proti těmto vlivům je na straně 
žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách; ČEZ Distribuce, a.s. 
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nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi 
následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídatelných okolností 
nebo nedodržením výše uvedených podmínek 

- stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika 
podpěrných bodů, nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky 
zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 

- v případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném 
pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/ vjezdu po celou dobu 
realizace stavby viditelně označen výstražnou cedulí 

- umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu pracovníků společnosti ČEZ 
Distribuce a.s. a pracovníků pověřených firem k jejich zařízení 

- při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu zařízení nesmí dojít ke změně 
výškové nivelity země oproti současnému stavu 

- musí být dodrženy podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení  

- dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo jakékoliv poškození energetického 
zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou 
komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví spol. ČEZ 
Distribuce, a.s. je třeba nahlásit tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na 
bezplatnou linku 800 850 860, poškození nebo mimořádné události způsobené na 
zařízení dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady 
viníka, zahrnutí poškozených míst podzemního vedení může být provedeno pouze po 
souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a.s. 

4. Při realizaci stavby budou respektovány sítě elektronických komunikací (dále jen SEK) 
společnosti CETIN, a. s. a dodrženy Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti 
CETIN, a. s. 

5. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky společnosti GasNet, s.r.o. zastoupené 
společností GasNet Služby, s.r.o.: 

- při souběhu a křížení IS dodržet odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005 a TPG 702 
01, TPG 702 04  

- před zahájením stavby provést vytyčení plynárenského zařízení dle nákresu  

- pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení 
zpracovat PD přeložek plynárenských zařízení  

- v ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou práce prováděny výhradně ručním 
způsobem  

- během stavby nesmí dojít k poškození nebo přemístění plynárenského zařízení 

- stavební objekty (včetně kanalizačního potrubí, betonových patek, rozvodných pilířů, 
sloupů NN, el. kabelů NN, sloupků či pilířů oplocení, dopravního značení, atd.) musí být 
umístěno min. 1 m od plynárenských vedení – měřeno kolmo na půdorysný obrys 
potrubí 

- vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru od líce plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek musí být minimálně 0,5 m 

- hloubku základu stožáru nutno určit tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při 
odkrytí sousedního plynárenského zařízení 

- pro uložení kabelů veřejného osvětlení bude dodržena prostorová norma ČSN 73 
6005 

- v zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či 
správců, případně i dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná plynárenská zařízení bez 
dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví 
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 - při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti 
společnosti GasNet Služby, s.r.o. 

6. Při realizaci stavby budou respektovány sítě technické infrastruktury a čerpací stanice 
ve vlastnictví společnosti ČEPRO, a. s.; společnost ČEPRO, a. s souhlasí se stavbou při 
dodržení těchto podmínek:  

- stavebník nesmí znemožnit příjezd a výjezd na čerpací stanici v majetku společnosti 
ČEPRO, a.s.  

- stavebník nese veškeré náklady spojené s případnou překládkou inženýrských sítí, 
zjištění jejich přesné polohy a s jejich ochrannou před poškozením  

- souhlas je podmíněn zachováním a ochranou všech podzemních sítí po celou dobu 
výstavby; zachováním napojení odvodnění čerpací stanice  

- minimální omezení provozu čerpací stanice pohonných hmot po dobu výstavby i 
uvedení stavby do provozu, náhrada škody přednostně uvedením v původní stav a 
zaplacením ušlého zisku, pokud bude provoz čerpací stanice v důsledku stavby 
přerušen či omezen, nebo zamezeno příjezdu k čerpací stanici v potřebném rozsahu  

- v případě omezení čerpací stanice ve vlastnictví společnosti ČEPRO, a.s. nutno 
s předstihem informovat společnost ČEPRO, a.s. na email: ceproas@ceproas.cz 

- v rámci akce nesmí dojít k záboru pozemků ve vlastnictví společnosti ČEPRO, a.s.; 
v případě trvalého záboru pozemků ve vlastnictví společnosti ČEPRO, a.s. musí být 
žádost projednána v představenstvu společnosti ČEPRO, a.s., které následně rozhodne, 
zda udělí, či neudělí souhlas 

7. Při realizaci stavby budou respektována vodohospodářské zařízení – vodovod – 
kanalizace ve vlastnictví společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s., provozované 
společností Středočeské vodárny, a.s.  Při zemních prací bude nutné nechat vytyčit sítě 
vodovodů a kanalizace i el. a sdělovací kabely, termín bude nutné dohodnout 
minimálně 14 dní předem u těchto provozů:  

Provoz Vodovod  - středisko Kladno, kontakt: Jaromír Musil, 312 812 223, 
723 074 325, jaromir.musil@svas.cz  

Provoz kanalizace  - středisko Kladno, kontakt: Marek Hrma, 312 812 723, 
724 610 132, marek.hrma@svas.cz  

- při realizaci stavby budou dodrženy „Všeobecné podmínky platné pro kolize 
vodohospodářského zařízení s jinými stavbami“ společnosti Středočeské vodárny, a.s.; 
případné odchylky povolí uvedený provoz SVAS s ohledem na konkrétní situaci v místě 
stavby 

- při realizaci stavby může dojít ke střetu se stávajícími domovními přípojkami, které 
jsou v celé délce v majetku jejich investorů, zpravidla majitelů napojených nemovitostí  

- investor musí respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro DN do 500 mm 
včetně v rozsahu 1,5 m na všechny strany od pláště potrubí 

- v ochranném pásmu nelze umisťovat žádné, ani drobné nadzemní stavby; vzdálenost 
jiných nadzemních staveb (sloupky veřejného osvětlení, el. vedení apod.) musí být min. 
1,5 m podle dimenze potrubí, a to mezi půdorysnými obrysy základů nadzemní stavby a 
potrubí; změny nivelity a použití hutnící techniky v ochranném pásmu prokazatelně 
dohodnout s příslušným provozem Středočeských vodáren, a.s. podle konkrétní situace 
v místě; vzdálenost základů sloupů od potrubí a hloubku založení je nutno zároveň 
posoudit z hlediska možného narušení jejich stability při opravách potrubí (výkopové 
práce); v ochranném pásmu nesouhlasíme s uložením betonových panelů nebo 
zpevňováním povrchu armovaným betonem; při úpravě nivelity terénu (stavba nové 
komunikace a jiné) upravit poklopy na vodohospodářském zařízení do nivelity 
definitivního povrchu  

mailto:jaromir.musil@svas.cz
mailto:marek.hrma@svas.cz
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- případný zásah do stávající vodohospodářské infrastruktury mohou provádět pouze 
pracovníci výše uvedených provozů 

- v souběhu vodohospodářského zařízení s jinými podzemními sítěmi požaduje 
společnost Vodárny Kladno – Mělník, a.s. min. vzdálenost 1,0 m mezi povrchy a křížení 
dle ČSN 73 6005  

8. Při realizaci stavby dodržet podmínky z vyjádření Krajské správy a údržby silnic 
Středočeského kraje, přísp. org., jako správce silnic ve vlastnictví Středočeského kraje tj. 

- kabelové vedení veřejného osvětlení povede v chodníku podél silnice III/00715 v km 
staničení cca 0,067 – 0,488 a v chodníku podél silnice III/00716 v km staničení cca 
0,472 - 0,794, dále povede protlakem pod silnicí III/00715 v km staničení cca 0,124; 
0,312 a 0,418 a protlakem pod silnicí III/00716 v km staničení cca 0,730  

- výkop podél silnice musí být prováděn tak, aby nedošlo k ohrožení stability tělesa 
přilehlé silnice III. třídy, tj. pažení, řádné zhutnění, vedení dopravy v dostatečné 
vzdálenosti od hrany výkopu 

- protlak bude proveden kolmo k ose vozovky v min. hl. 1,2 m od koruny vozovky, 
kabelové vedení bude uloženo do chráničky; pracovní jámy pro provedení protlaku 
budou umístěny mimo vozovku uvedené komunikace 

- výkopový ani stavební materiál po dobu stavby nebude ukládán na tělese silnic 
III/00715 a III/00716, vozovka bude udržována v čistotě, případné znečištění vozovky 
bude zhotovitel neprodleně odstraňovat 

- případný nezbytně nutný zásah do tělesa silnice bude projednán v dostatečném 
časovém předstihu s KSÚS  

- v případě narušení stávajícího VDZ během výstavby, bude po dokončení stavby 
provedeno uvedení VDZ do původního stavu 

- zásah do tělesa silnice nesmí být prováděn v zimním období, tj. od 1. listopadu do 31. 
března následujícího roku 

- stavba musí být projednána se silničním správním úřadem, tj. Magistrát města Kladna, 
odbor dopravy a služeb a policií ČR DI Kladno 

- v případě jakéhokoliv poškození silničního tělesa vzniklého v důsledku stavby bude 
toto nahlášeno správci komunikace a opraveno na náklady investora, po dokončení 
stavebních prací bude vše uvedeno do původního stavu  

- začátek a konec stavebních prací nahlásit na KSÚS (tel. 724 924 629), po konečných 
povrchových úpravách bude dotčený úsek tělesa protokolárně předán zpět na KSÚS a 
bude stanovena záruční doba v délce 60 měsíců ode dne předání 

9. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky Krajského ředitelství policie 
Středočeského kraje, Územního odboru Kladno, Dopravního inspektorátu: 

 - při částečném omezení nebo uzavírce na komunikaci, je nutné před započetím 
stavebních prací předložit návrh dopravního značení přechodné úpravy provozu na 
pozemních komunikacích v trojím vyhotovení na PČR DI Kladno 

 - nové stožáry s lampou veřejného osvětlení budou umístěny v souladu s normou ČSN 
73 6110 – Projektování místních komunikací – tzn. nedojde ke zhoršení rozhledů u 
připojení sousedních nemovitostí a v křižovatkách, min. 0,5 m od okraje komunikace, 
průchod bude bodově snížen max. na šíři 0,90 m 

- před započetím stavebních prací je třeba zažádat o zvláštní užívání komunikace pro 
provádění stavebních prací dle § 25 odst. 6 písm. c) bod. 3 dle zákona č. 13/1997 Sb. 

 - vést inženýrské sítě v souladu s § 36 zákona č. 13/1997 Sb. 
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- stavební práce prováděné na vozovkách budou řádně označeny přechodným 
dopravním značením, nainstalovaným podle Zásad pro označení pracovních míst na 
pozemních komunikacích TP 66  

- při provádění stavebních prací zachovat podmínky bezpečnosti a plynulosti provozu 
na pozemních komunikacích 

- veškeré práce budou prováděny dle příslušných platných ČSN 

10. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky Odboru dopravy a služeb Magistrátu 
města Kladna: 

- silnice III/00715, ulice Kladenská bude stavbou dotčena kolmým křížením (přechod 
3x protlakem) 

- silnice III/00716, ulice Hřebečská bude stavbou dotčena kolmým křížením (přechod 
1x protlakem) 

- podélné umístění kabelového vedení veřejného osvětlení podél silnic III. třídy bude 
mimo vozovku, v přilehlém chodníku, v zeleni a za silniční obrubou, v rámci možností 
daných uličním prostorem do zájmového pásma a s min. krytím dle ČSN 73 6005 

-  umístěné inženýrských sítí v silničním pozemku se řídí § 36 zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích a musí být provedeno podle odsouhlasené dokumentace a 
podmínek vlastníka silnice 

- podélné vedení inženýrských sítí musí být vedeno mimo vozovku, v přilehlém 
chodníku, v zeleni a za silniční obrubou 

- kolmé křížení komunikace musí být provedeno protlaky, startovací a koncové jámy 
musí být umístěny mimo vozovku 

- umístění nových sloupů veřejného osvětlení musí být mimo průjezdní profil silnice 
III. třídy 

- stavební činností nebude docházet ke znečišťování komunikací, po dobu stavby 
nesmí být ukládán žádný výkopový a stavební materiál na pozemní komunikaci, 
výkopek bude ihned odvážen 

- při omezení provozu nebo jiného zásahu do komunikací bude postupováno podle § 
24 a § 25 zákona č. 13/1997 Sb. a § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

11. Při realizaci stavby budou dodrženy zásady ochrany dřevin dle § 7, 8 zákona č. 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a normy ČSN 
83 9061, a v okolí staveniště, tj. v kořenovém prostoru provádět výkop ručně ve 
vzdálenosti min. 2,5 m od paty kmene, poškozené kořeny zaříznout rovným řezem, 
rány ošetřit fungicidními přípravky, zajistit ochranu stromů před mechanickým 
poškozením; případné kácení dřevin bude splňovat náležitosti dle § 8 zákona č. 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Dále 
v průběhu stavby je nutné dodržovat zásady obecné ochrany živočichů (§ 5 odst. 3 
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) na 
staveništi tím, že v průběhu výkopových prací bude výkop upraven tak, aby drobní 
živočichové (plazi, obojživelníci a drobní savci), kteří do něj spadnou, jej mohli sami 
opustit (ponecháním šikmé stěny na konci výkopu). Před zahrnutím výkopu 
požadujeme provést kontrolu a v případě zjištění těchto živočichů, tyto vynést mimo 
staveniště.  

12. 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 čp. 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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13. V souladu s § 92 odst. 1 stavebního zákona bude zpracována dokumentace pro 

provádění stavby.  

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

15. 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. 

16. 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 20.5.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Buštěhrad U 
Hřiště - VO“ na pozemcích v katastrálním území Buštěhrad. 

Stavební úřad shledal, že žádost nemá předepsané náležitosti a proto podle § 45 odst. 2 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů vyzval žadatele 
k doplnění žádosti a dne 2.6.2021 územní řízení přerušil do 30.9.2021. Žadatel doplnil 
všechny předepsané náležitosti 16.8.2021. 

Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 18.8.2021 zahájení územního řízení známým 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení 
tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své 
námitky.  

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji 
s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy 
zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními 
předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a 
vyhovuje obecným požadavkům na využití území. 

 

Stanoviska sdělili: 

- Magistrát města Kladna, Odbor dopravy a služeb, ze dne 25.3.2021 č. j. ODaS/356-
1/21/280; 

- Městský úřad Buštěhrad, ze dne 3.3.2021 č. j. 534/2021; 

- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, 
oddělení ochrany územních zájmů Čechy, ze dne 3.3.2021 č. j. ÚP-573/19-224-2021-
1150;  

- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Dopravní 
inspektorát, ze dne 25.2.2021 č. j. KRPS-45237-1/ČJ-2021-010306; 

 

K záměru se vyjádřili: 

- CETIN a.s., ze dne 25.2.2021 č. j. 562971/21; 
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- ČEPRO, a.s., ze dne 21.10.2021 č. j. 12333/21; 

- ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 17.6.2021 č. j. 1116746422 a ze dne 1.3.2021 č. j. 
1113831284 a ze dne 13.9.2021 č. j. 0101599297; 

- GasNet, s.r.o., zastoupená GasNet Služby, s.r.o., ze dne 9.3.2021 č. j. 5002320671; 

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, ze dne 
10.5.2021 č. j. 1548/21/KSÚS/KLT/REZ; 

- Vodárny Kladno - Mělník, a.s., ze dne 22.3.2021 č. j. P21710006674; 

 

K žádosti bylo mimo jiné doloženo: 

- Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání dle § 25 odst. 6 písmeno d) zákona č. 
13/1997 Sb. k umístění stavby vydané Magistrátem města Kladna Odborem dopravy a 
služeb ze dne 31.5.2021 č. j. ODaS/1020/21/280;  

- Dohoda k provedení stavby na cizím pozemku mezi investorem stavby a Středočeským 
krajem prostřednictvím KSÚS č.j. S-1933/00066001/2021-KL/REZ/DO; 

 

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: Ing. Miloslav Sedláček, Ing. Marie Sedláčková, CETIN 
a.s., ČEPRO, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., ELTE, s.r.o., GasNet, s.r.o., zastoupená GasNet Služby, 
s.r.o., Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Město 
Buštěhrad, Vodárny Kladno - Mělník, a.s., 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 550, 552, 553, 556, 563, 564/1, 566, 569, 570, 571, 574, 575, 576, 577, 578, 
579, 581, 582/1, 583, 588, 589, 591, 592, 594, 596, 597, 613, 614, 616, 617, 641, 
658, 660, 661, 662, 665, 666, 667, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682/1, 683, 686, 
719, 720, 721/1, 721/2, 724, 725, 727, 729, 730, 732, 735, 738, 740, 741, 742, 744, 
747/1, 752, 753, 760, 761, 763, 764, 766, 790, 798, 827, 828, 829, 831/1, 833, 843, 
846, 849, 852, 855, 858, 861, 885, 894, 1036, 1038, 1039, 1040, 1042, 1044, 
1045/1, 1045/2, 1122, 1123, 1140, 1141, 1831/5, 1831/11 v katastrálním území 
Buštěhrad 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Buštěhrad č.p. 419, č.p. 420, č.p. 511, č.p. 513, č.p. 514, č.p. 515, č.p. 516, č.p. 517, 
č.p. 518, č.p. 507, č.p. 508, č.p. 509, č.p. 432, č.p. 223, č.p. 199, č.p. 321, č.p. 185, č.p. 
209, č.p. 556, č.p. 539, č.p. 538, č.p. 537, č.p. 536, č.p. 535, č.p. 589, č.p. 524, č.p. 615, 
č.p. 523, č.p. 522, č.p. 521, č.p. 329, č.p. 585, č.p. 579, č.p. 578, č.p. 227, č.p. 226, č.p. 
220, č.p. 225, č.p. 565, č.p. 564, č.p. 563, č.p. 562, č.p. 561, č.p. 560, č.p. 559, č.p. 211, 
č.p. 193, č.p. 210, č.p. 192, č.p. 207, č.p. 546, č.p. 300, č.p. 173 a č.p. 194 

  

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru 
územního plánování a stavebního řádu 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 dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis 
písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s 
ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí 
opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního 
zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

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. 
 
 
 
 

Milada Valentová 
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. 
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Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších 
předpisů položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000,- Kč byl zaplacen dne 11.6.2021 
bankovním převodem. 
 
Obdrží: 

účastníci (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 
Ing. Miloslav Sedláček, Machatého č.p. 679/2, Praha 5-Hlubočepy, 152 00  Praha 52 
Ing. Marie Sedláčková, Makovského č.p. 1336/22, Praha 6-Řepy, 163 00  Praha 618 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
ČEPRO, a.s., IDDS: hk3cdqj 
 sídlo: Dělnická č.p. 213/12, 170 00  Praha 7-Holešovice 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
ELTE, s.r.o., IDDS: xhqptsd 
 sídlo: Za Válcovnou č.p. 465/49, Předlice, 400 01  Ústí nad Labem 1 
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
 zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 400 01  Ústí nad Labem-Klíše 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
 sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00  Praha 5-Smíchov 
Město Buštěhrad, IDDS: pmdbg47 
 sídlo: Revoluční č.p. 1/4, 273 43  Buštěhrad 
Vodárny Kladno - Mělník, a.s., IDDS: vp4gxsz 
 sídlo: U vodojemu č.p. 3085, 272 01  Kladno 1 

  
účastníci (doručeno veřejnou vyhláškou) 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 550, 552, 553, 556, 563, 564/1, 566, 569, 570, 571, 574, 575, 576, 577, 578, 
579, 581, 582/1, 583, 588, 589, 591, 592, 594, 596, 597, 613, 614, 616, 617, 641, 658, 
660, 661, 662, 665, 666, 667, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682/1, 683, 686, 719, 720, 
721/1, 721/2, 724, 725, 727, 729, 730, 732, 735, 738, 740, 741, 742, 744, 747/1, 752, 
753, 760, 761, 763, 764, 766, 790, 798, 827, 828, 829, 831/1, 833, 843, 846, 849, 852, 
855, 858, 861, 885, 894, 1036, 1038, 1039, 1040, 1042, 1044, 1045/1, 1045/2, 1122, 
1123, 1140, 1141, 1831/5, 1831/11 v katastrálním území Buštěhrad 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Buštěhrad č.p. 419, č.p. 420, č.p. 511, č.p. 513, č.p. 514, č.p. 515, č.p. 516, č.p. 517, č.p. 
518, č.p. 507, č.p. 508, č.p. 509, č.p. 432, č.p. 223, č.p. 199, č.p. 321, č.p. 185, č.p. 209, č.p. 
556, č.p. 539, č.p. 538, č.p. 537, č.p. 536, č.p. 535, č.p. 589, č.p. 524, č.p. 615, č.p. 523, č.p. 
522, č.p. 521, č.p. 329, č.p. 585, č.p. 579, č.p. 578, č.p. 227, č.p. 226, č.p. 220, č.p. 225, č.p. 
565, č.p. 564, č.p. 563, č.p. 562, č.p. 561, č.p. 560, č.p. 559, č.p. 211, č.p. 193, č.p. 210, č.p. 
192, č.p. 207, č.p. 546, č.p. 300, č.p. 173 a č.p. 194 
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dotčené orgány 
Magistrát města Kladna, Odbor dopravy a služeb, IDDS: dyubpcm 
 sídlo: nám. Starosty Pavla č.p. 44, 272 52  Kladno 1 
Městský úřad Buštěhrad, IDDS: pmdbg47 
 sídlo: Revoluční č.p. 1/4, 273 43  Buštěhrad 
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, 
oddělení ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk 
 sídlo: Na Valech č.p. 76, 412 01  Litoměřice 1 
  
ostatní 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Dopravní 
inspektorát, IDDS: 2dtai5u 
 sídlo: Havířská č.p. 632, 272 01  Kladno 1 
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