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ADRESA PRACOVIŠTĚ: 

Magistrát města Kladna 
Odbor výstavby 
nám. Starosty Pavla 44 
272 52 KLADNO 

DORUČOVACÍ ADRESA: 

Magistrát města Kladna 
nám. Starosty Pavla 44 
272 52 KLADNO 

 

 
Středočeský kraj 
Zborovská 81 
150 00  Praha-Smíchov 

  
Vaše zn.:  Vyřizuje: Brabcová, č. pov. T-8/2006-OV  
Č. jednací: OV/3533/17-5/Br Kladno: 7.11.2017 
Spis. zn.: Výst./3533/17/328/Br 

 

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 4.9.2017 podal 

Středočeský kraj, IČO 70891095, Zborovská 81, 150 00  Praha-Smíchov, 
který zastupuje PUDIS a.s., IČO 45272891, Nad vodovodem 3258, 100 31  Praha 

 

(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 

„II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí - rekonstrukce silnice a mostů“ 
přeložka inženýrských sítí 

 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 74/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 178 
(ostatní plocha), parc. č. 180/3 (trvalý travní porost), parc. č. 636/3 (vodní plocha), parc. č. 
1061/2, parc. č. 1063/17 (ostatní plocha), parc. č. 1063/26 (ostatní plocha), parc. č. 
1066/1 (ostatní plocha), parc. č. 1145/14 (ostatní plocha), parc. č. 1158/1 (vodní plocha), 
parc. č. 1158/2 (vodní plocha), parc. č. 1159 (vodní plocha) v katastrálním území Kamenné 
Žehrovice. 
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Stavba obsahuje přeložky sítí technické infrastruktury v rámci stavebních úprav mostu ev. 
č. 606011 na silnici II/606: 

- Přeložka vodovodu, umístěná na pozemcích parc. č. 1159, st. p. 74/1,  parc. č. 
1158/2,  parc. č. 636/3 a  parc. č. 1066/1  v katastrálním území Kamenné 
Žehrovice, bude realizována z LT potrubí o profilu DN 100 v celkové délce 45,62 m. 
Přepojení bude provedeno jednak na stávající litinové vodovodní potrubí DN 100 a 
také na ocelové potrubí DN 150. Navržená přeložka bude vedena minimálně 0,8 m 
hluboko pod vodním tokem v chráničce OC DN 250, délky 34,13 m. Součástí 
přeložky je odkalení, 2x uzávěr (litinové šoupě) umístěný na obou stranách 
chráničky. Pro realizaci přeložky bude nutné vybudovat provizorní obtok výkopové 
rýhy po dobu výstavby. 

- Přeložka kabelového vedení 22kV, umístěná na pozemcích parc. č. 1061/2, parc. č. 
1066/1,  parc. č. 1063/17,  parc. č. 180/3,  parc. č. 1158/1 a  parc. č. 178  v 
katastrálním území Kamenné Žehrovice, bude tvořena novým trojsvazkem 
celoplastových jednožilových kabelů stejného průřezu jako původní. Kabely budou 
uloženy do rýhy o šířce 0,5 m a hloubce 1,2 m. V prostoru křížení potoka Loděnice a 
silnice II/606 budou navíc uloženy do obetonované chráničky o průměru 200mm. 
Bude položena i jedna rezervní chránička. Přechod potoka Loděnice a silnice II/606  
bude proveden překopem. Celková délka přeložky bude 114 m. 

- Překládaná kabelová vedení 1kV, umístěná na pozemcích parc. č. 1061/2, parc. č. 
1066/1 a  parc. č. 1063/17  v katastrálním území Kamenné Žehrovice, budou 
tvořena novými kabely AYKY stejného průřezu jako původní. Kabely budou uloženy 
do rýhy o šířce 0,35m a hloubce 0,6m v chodníku a volném terénu, při křížení silnice 
II/606 do rýhy o šířce 0,5m a hloubce 1,2 m a budou navíc uloženy do 
obetonovaných chrániček. Bude položena i jedna rezervní chránička. Přechod silnice 
II/606  bude proveden překopem. Celková délka přeložky je 33 m. 

- Přeložka plynovodu, umístěná na pozemcích parc. č. 1066/1, parc. č. 180/3,  parc. č. 
1158/1, parc. č. 178 a  parc. č. 1145/14 v katastrálním území Kamenné Žehrovice, 
bude realizována z potrubí PE 100 dn 110 v celkové délce 36,52 m. Přepojení bude 
provedeno v místech napojení stlačením nebo popřípadě balonovací soupravou. 
Potrubí bude vedeno minimálně 0,5 m hluboko pod vodním tokem a bude uloženo v 
chráničce PE 100 dn 200, délky 24,81 m. V chráničce bude vystředěno pomocí 
středicích kroužků a konce chráničky budou utěsněny proti vnikání nečistot a vody. 
Na obou koncích chráničky budou umístěny čichačky. Přeložka plynovodu splňuje 
minimální krytí ve vozovce 1,0 m, v terénu 0,8 m a pod tokem 0,5 m. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací stavby vypracovanou v 08/2017 spol. 
PUDIS a.s., ověřenou Ing. Michalem Turkem, autorizovaným inženýrem pro dopravní 
stavby, ČKAIT 0012489, která obsahuje výkres „pracovní situace přeložek 
inženýrských sítí“ v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí. 

2. Jednotlivé etapy realizace musí být s předstihem projednány se silničním správním 
úřadem, potažmo s dotčenými obcemi, dopravci apod., z důvodu objízdných tras, 
vedení a návaznosti linek osobní dopravy, případnými souvisejícími úpravami na 
objížďkách apod. O možných úpravách silnic, po kterých budou objížďky vedeny, musí 
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být zhotovitel vyrozuměn a rozhodne o nich silniční správní úřad po projednání 
s vlastníkem silnic, příp. Policií ČR. 

3. Součástí dokumentace ke stavebnímu povolení musí být u každého mostního objektu 
1x provozní schodiště a v návrhu DIO oprava objízdných tras po ukončení uzavírek. 
Projektovou dokumentaci pro stavební řízení je nutné předložit Krajské správě a 
údržbě silnic Středočeského kraje k vyjádření pro stanovení podrobnějších podmínek 
provádění v dostatečném časovém předstihu (cca 30 dnů) před zahájením stavebního 
řízení.  

4. Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. Veškerá 
případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo 
zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek.  Bude zpracován havarijní plán po 
dobu výstavby. Bude vypracován povodňový plán po dobu výstavby. Zahájení a 
ukončení prací bude předem oznámeno správci toku Povodí Vlatavy, s.p., závod 
Berounka. Správce toku bude přizván ke kolaudaci stavby. Provizorní přeložka 
vodovodu a definitivní přeložka vodovodu jsou vodní díla, která vyžadují stavební 
povolení dle ust. § 15 vodního zákona.  

5. K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba si vyžádat 
nové závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje 
z hlediska požární ochrany. 

6. Při stavbě budou respektovány stávající sítě technického vybavení včetně jejich 
ochranných pásem – sítě elektronických komunikací spol. Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., nadzemní a podzemní sítě spol. ČEZ Distribuce, a.s., STL plynovody 
ve správě GridServices, s.r.o, vodovod ve správě Středočeských vodáren, 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. 

7. V průběhu stavby budou dodrženy zásady ochrany dřevin (§7, 8 zákona č. 114/1992 
Sb. a ČSN 83 9061) v okolí staveniště, tj. v kořenovém prostoru provádět výkop ručně 
ve vzdálenosti min. 2,5m od paty kmene, kořeny zaříznout rovným řezem, rány ošetřit 
fungicidními přípravky, zajistit ochranu stromů před mechanickým poškozením.  
Případné kácení dřevin bude splňovat náležitosti dle § 8 zákona. Za pokácené dřeviny 
bude realizována náhradní, odpovídající výsadba původních druhů dřevin. Dále budou 
dodrženy zásady obecné ochrany živočichů (§ 5, odst. 3, zák. č. 114/1992 Sb.) na 
staveništi s tím, že v průběhu výkopových prací bude výkop upraven tak, aby drobní 
živočichové, kteří do něj spadnou, jej mohli sami opustit. Před zahrnutím výkopu bude 
provedena kontrola a v případě zjištění těchto živočichů, tyto vynést mimo staveniště. 
Z důvodu obnovení původního krajinného rázu dle § 12, odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. 
bude v okolí komunikace doplněna chybějící liniová zeleň původních druhů dřevin. 
Stavbou nebudou, nad rámec uvedený v dokumentaci, dotčeny přemostěné významné 
krajinné prvky – vodní toky s břehovými porosty, jež jsou chráněny ze zákona. 
Realizací záměru nesmí dojít k narušení obnovy a k ohrožení i oslabení stabilizační 
funkce významných krajinných prvků.  

8. Nakládání s odpady bude v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.   V rámci 
závěrečné kontrolní prohlídky bude doložena evidence množství a specifikace odpadů 
vzniklých v procesu výstavby včetně způsobů jejich využití či odstranění, respektive 
předání pouze oprávněné osobě, tj. osobě, která provozuje schválené zařízení ke sběru 
a výkupu odpadů, nebo k využívání odpadů respektive k odstraňování odpadů dle 
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zákona o odpadech. Čestné prohlášení o likvidaci odpadů není dostačujícím dokladem 
splnění zákonných povinností. Dle § 9a tohoto zákona musí být dodržována hierarchie 
způsobů nakládání s odpady. V této hierarchii předchází vlastnímu odstranění odpadů 
vhodnější recyklace odpadů (např. stavebních a demoličních odpadů na recyklačních 
linkách). Vytěžená zemina použitá v přirozeném stavu v místě stavby není ze zákona 
odpadem. Přebytečná zemina, která je odpadem, může být využita jen na povolených 
terénních úpravách nebo odvezena na povolenou skládku odpadů. 

9. 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.  

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

11. 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. 

12. 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: 

Středočeský kraj, Zborovská 81, 150 00  Praha-Smíchov 

 

Odůvodnění: 

Dne 4.9.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „II/606 Velká 
Dobrá - Nové Strašecí - rekonstrukce silnice a mostů - přeložka inženýrských sítí“. 

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými 
pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 3.10.2017 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo 
přerušeno. Žádost byla doplněna dne 10.10.2017. 

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

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 

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, krajské ředitelství 

- Magistrát města Kladna, Odbor dopravy a služeb 

- Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí  
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K dokumentaci se vyjádřili: 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Obec 
Kamenné Žehrovice, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., 
GridServices, s.r.o., Středočeské vodárny, a.s., Povodí Vltavy, státní podnik 

 

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: 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Obec 
Kamenné Žehrovice, Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Kladno, Běla 
Vyskočilová, Vlasta Kuchtová, Boris Kuchta, Jitka Knopová, Zemědělské družstvo 
KAČÁK, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GridServices, 
s.r.o., Středočeské vodárny, a.s., Povodí Vltavy, státní podnik 

 

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. 
 
 
 
 

Klára  B R A B C O V Á 
oprávněná úřední osoba 
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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, položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 
3000 Kč, celkem 4000 Kč byl zaplacen dne 5.10.2017. 
 
Obdrží: 

účastníci (doručenky) 
PUDIS a.s., IDDS: hd4fwa5 
 sídlo: Nad vodovodem č.p. 3258/2, 100 31  Praha 10 
 zastoupení pro: Středočeský kraj, Zborovská 81, 150 00  Praha-Smíchov 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
 sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00  Praha 5-Smíchov 
Obec Kamenné Žehrovice, IDDS: agmbufm 
 sídlo: Karlovarská třída č.p. 6, 273 01  Kamenné Žehrovice 
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Kladno, P. Holého č.p. 93, Kročehlavy, 272 01  
Kladno 1 
Běla Vyskočilová, Politických vězňů č.p. 30, 273 01  Kamenné Žehrovice 
Vlasta Kuchtová, Na Turyni č.p. 36, 273 01  Kamenné Žehrovice 
Boris Kuchta, Na Turyni č.p. 36, 273 01  Kamenné Žehrovice 
Jitka Knopová, Malá strana č.p. 1453, Švermov, 273 09  Kladno 7 
Zemědělské družstvo KAČÁK, IDDS: x6kxvj2 
 sídlo: Stochovská č.p. 97, Stochov-Čelechovice, 273 04  Kačice 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 657 02  Brno 2 
Středočeské vodárny, a.s., IDDS: qztgg8d 
 sídlo: U vodojemu č.p. 3085, 272 01  Kladno 1 
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 
 sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00  Praha 5-Smíchov 
  
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 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, krajské ředitelství, IDDS: dz4aa73 
 sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01  Kladno 1 
Magistrát města Kladna, Odbor dopravy a služeb, IDDS: dyubpcm 
 sídlo: nám. Starosty Pavla č.p. 44, 272 52  Kladno 1 
Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, nám. Starosty Pavla č.p. 44, 272 52  
Kladno 1 
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