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ROZHODNUTI 

STAVEBNÍ POVOLENÍ 

Odbor výstavby M.ig1strátu města Kladna. 1ako silniční správní úřdd příslušný podle § 40 
odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb„ o pozemních komunik.ic1ch, ve znění pozdějš1ch 
předpisu (dále 1en "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný 
podle§ 16 odst. 1 a§ 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích. a§ 15 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb .. o územním plánovaní a st.ivebním řádu (stavební zákon). ve znění 
pozdějších předpisu (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízeni přezkoumal podle 
§ 100 až 114 stavebrnho zákona žádost o stavebni povolení. kterou dne 23.11.2018 podala 

Obec Kame nne Žehrovice, IČO 00234508, Karlovarská třlda 6, 273 01 Kamenné 
Žehrovice, 
kterou zastupuje Ing. Michal Turek, Poznar\ská 433, Praha 8 

(dále jen "stavebník"), a mi základě tohoto přezkoumání: 

I. Vydáva podle§ 115 stavebního zákona a§ 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování. uzemního opatření a stavebního řádu 

s ta v ební povol e ní 

na stavbu. 

"Projektova dokumentace - chodníky Kamenné Žehrovice 2018" 

(dále 1en "stavba") nd pozemku st. p. 28/6. 495. 497, parc. č. 100/1. 135/2, 135/S. 135/7. 
17 1 /l,613/~2.61 3/6 1.613/62.613/63, 1063/ 17, 1063/ 26. 1066/1. 1066/ 5. 1066/6. 
1066/7. 1112/ 1. 1131. 1144/1.1145/14 v katastrálmm území Kamenné Žehrovice. 

l\onca1<tn1 spo1c111 Td: J l..'.604b.!J 
Joa" 31.! L40 Sol-li 

1:.m,111: mdan.dvorak@lrnestoKIJctno.cz 
We b: http: I /www.mestokladno cz 

Strdnd c l 
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Stavba obsah u1e: 

SO 101 Rekonstrukce chodníků podél ul. Karlovarskd - délka cccl 940 m, rozdělen.i do 3 
oddělených lukJllt (1-3); šířka chodniků 1.5 - 2.75 m; vjezdy na sousední nemovitosti; 
zrušení stávající parkovací plochy v lokalitě 1 a ieji nahrazení novými podélnými 
parkovacími stáními pro 4 osobní vozidla. 

Odvodněni· ťekonstrukce příkopových žlabu, doplneni odvodňovdcich žlabu v nmte 
svodu dešťových vod z nemovitostí. 

li. Stanovi p odminky pro p roved e 111 stavby: 
1. Stavba bude provedena podle pro1ektové dokumentdce ověřené ve stavebním řízení. 

kterou vypracoval Ing. M1chJI Turek, autonzovaný inženýr pro dopravní stavby. 
Případne změny nesm1 být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Stavebrnk zapm vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. 
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 

technických zařízení, ze1mena zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištěni hezpečnostt a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o za11štění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), v platném znění 

4. Při stavbě hudou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích a která uprCIVUJe požadavky nd provádění staveb. 

5. Odpady vzrnklé při stavbě budou tříděny a bude s nimi nakládáno dle zákona 
č.185/2001 Sb .. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. V rá~ci závěrečné 
kontrolm prohlídky bude doložena evidence množství a specifikace odpadů vzniklých 
v pruce~u rev1tdlizace \'Četně způsobů jejich využití č1 odstraněni. respektive předání 
pouze opravněne osobě, tj. osobě, která provozuje schválené zařtzení k využívání 
odpadu, k odstraňováni odpadu nebo osobě oprávněne ke sběru a vykupu odpadu. 
Čestné prohlášení o ltkv1dac1 odpadů není dostačujícím dokladem splnění zákon ných 
povinností. Dle Ldkond o odpadech musí být v rámci odpadového hospodářstv1 

dodržovanc.1 hierarchie způsobu nakládání s odpady. V této h1erarchi1 předchází 

vlC1stmmu odstranění odpadu na skládce vhodnč1ší recyklace odpadů (například 

s tavebních a demoličních odpadů na recykldčních lrnkách). Vytěžená zeminy použitá 
v přirozeném stdvu v místě stavby není ze zákona odpadem. Přebytečná zemina, ktera 
je odpadem, muže být využita 1en nd povolených terénních úpravách nebo odvezena na 
povolenou skládku odpadů. Odpady budou odděleně ukládany dle jednotlivých druhú 
stavebních odpadů do patřičných nádob neho kontejnerů . 

6. V pruběhu stavby hudou dodržovány zásady ochrany dřevtn, vyskytujících se vně 
púdorysného ohraničení stavby. Ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. J normy ČSN 83 
9061 (technologie vegetačních úprav v kra11ně- Ochrana stromů. porostů a vegetačních 
ploch přt stavehních pracích) jsou předmětem ochrany 1ak nadzemní partie dřevtn, tak i 
Jejich kořenový systém - v daném případě se Jedná zejména o dodržení podmínek 
ochrany před mechanickým poškozením dle bodu 4.6 normy (zabezpečením kmenů 
proti oděru, dočasným - pružným - vyvázáním větví korun. u nichž by mohlo doj ít 
k ohrožení st..ivebnírrn mechantzmy). a o dodrženi podmínek ochrany kořenové zóny 
dle bodu 4.8 až 4 .12 a 4.14. V místech, kde nově realizovaná stavby zasahu1e do 
blízkosti kořenového systému dřevin. doporučuieme použít techniku ručního výkopu J 
v případě poškození kořene tento začistit řezem a ránu zatřít halzamem č1 barvou, aby 
nedochazelo k 1eho vyhnívání. 
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7. Při reJltZdCI př·edmětné stavby musí byt dodrženo ustanoveni § 11 lesního zákoncl NJ 
pozemc1ch, ktere 1suu př·edmětem dočasneho nebo trvalého zaboru nesm1 do11t 
k poškozeni nadzemní ani kořenové části, nebude na ně v1íždět mechanizace, nebudou 
sloužit ke skladování materiálu ani jako odstavne plochy pro mechamzacr. 

8. Stavebn1k učiní opatřeni k zabranění liniku pevnych. kapdlných J plynných I.Hek 
poškozu1íc1ch vegetačni kryt 

9. Při stMbě du1dc kť styku se zdřízenim ve správě ČEZ Distribuce. a.s. J staveb111k dodrž1 
nasled upc1 podm inky 

larnestn,rno provozovatele d1stnbuén1 soustavy mus1 mlt trvaly přístup k vyše 
uvedenemu Zdřtzen1 z duvodu za1ištění 1eho spolehlivého d bezpečného provozu 
Trvalý přistup musí být zapštěn i při oploceni pozemku. 
Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeni mi musí být provedeny v souladu 
s platnym1 normami d předpisy, zejména s ČSN 330050-604, ČSN EN 50423-1 pro 
stavbu silových vedeni a ČSN 736005 o prostorovém uspořádání sítí technického 
vybavenr. 
Stavebník odpovídá ZJ to, že všechny práce a činnosti budou prováděny v souladu 
s ČSN EN 50110-1 a vyhlaškou ČUBP a ČBU č.50/1978 Sb„ ale ze1ména že při práci 
nedo1de k přiblíženi osob, stroju nebo nástro1ú k ž1vym častem zařízení distribuční 
soustJvy 22 kV nd menši vzdálenost než 3 m a u zařízern d1str1buén1 soustavy 110 
kV nJ menší vzdálenost než 5 m. 
Zclhá1t!n1 výkopových prac1 v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce a.s. ohl.ísí 
žaddtel mistně příslušné provozní služebně, včetně spojení na odpovědného 
pracovníka prováděcí firmy. 
Vvkopove prace v ochranném pásmu kabelových vedení označených výše smí být 
prováděny až po vytýčeni 1e11ch trasy zaméstnanc1 místně příslušné provozní 
služebny provozovatele distribuční soustavy v souladu s bezpečnostními předpisy. 
Vytýčeni trasy kabelu je pouze informativní a pracovníci žadatele musí být s tímto 
seznámeni. Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být 
prováděny pouze ručně bez poškození kabelu. Každé poškození kabelu, včetně 
sebemensího narušení 1ej1ch pláště ohlásí žad.Hel neprodleně na místně příslušnou 
provozní ~lužebnu provozovatele d1stnbuč111 soustavy. Před záhozem výkopu 
v ochranném pásmu kJbelu ČEZ Distribuce a.s. musí být o ukončení prací 
vyrozuměna místně příslušna provozní služebna, která provede kontrolu řádného 
uložení kabelu a 1e11cb krytí dle ČSN 33 2000-5-52 a ověří. zda je cizí zařízení 
uloženo v souladu s ČSN 736005. 
V ochranncm pásmu nelze skladovat stavební ani jiný maleriál 
V případě nutnosti vypnutí a zajištění zařízení d1stnbuční soustavy pro provedení 
prací je osoba, ktera souhlas obdržela povinna zabezpečit vypnutí u m1stně 

příslušné provozni služebny provozovatele d1stnbuém soustavy. 
V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a 
přeHidět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad S tun. 
V ochrannem pásmu nadzemního a podzemního vedent a elektrické stanice je 
zakazano provádět bez souhlasu 1eho vlastníka zemm práce; provádět činnosti. 
které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zaří7.ení nebo 
ohrozit ž1vut zdraví čt ma1etek osob; provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo 
podstatně incsnadňovaly přistup k tcmto zařtzentm. 

Stavba nebo činnost prováděná v ochranném pasmu nesm1 ohrozit spolehlivost a 
bezpecnost provozu energetického zc.1řízení nebo ohrozit život. zdrav1 nebo 
bezpečnost č1 mJJetek osob. 

to Při -;r,whP do1dt- ke styku st- zahzernm ve spravě Středočeských vodáren. d.S a 
stavebník dodrží nclsledující všeobecné podrrnnky - kolize s podzemními sítěmi 
(elektro kabely sdělovací a optické kabely. plynovody, horkovody a jiné inženýrské 
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s1tě). se 'itdvbou nebo rekonstrukci komunikJcí. chodníků a Jiných ploch nebo 
s nadzemnim1 suvbam1 ruzného rozsahu 
• Zákres stjvapcího vodohospodářského zařízeni provozovaného Středočeskými 

vodárndm1 a.s. f dále jen SV. a.s.) provedený do zaslané situace. eventuelně předany 
v d1g1tjJní formě. 1e vždy pouze onentačn1. Pro upřesněni pniběhu ie nutno požádat 
o vytyčení na m1stě. Termín je třeba dohodnout alespoň 7 dni předem 
s provozem/provozy SV, a.s. s pusobností v lokalitě stavby 

• Dalš1 podrobné a upřesňuj1cí mtormace k vodohospodářskému zařízeni podá 
příslušny provoz. Doporučuje se konzultovat detaily přt zpracování projektové 
dokumentace těchto Zdřízeni. včetne přípo1ek. 

• V souběhu vodoho'ipodářského zařízení s jinými podzemními sítěmi požadu1eme 
mm. vzdálenost 1,0 m mezi povrchy a křížení dle ČSN 73 6005 (Prostorové 
uspořádání síti technického vybdvení). Kabel elektro v m1stě křížení uložit do 
chraničky sahající min. 1,5 mna obě strany od povrchu potrubí. Menší souběžné 
vzdalenosti při nedostatku prostoru ie nutno prokazatelně dohodnout s příslušným 
provozem SV a.s. podle konkrétní situace v místě stavby. 

• Investor hude respektovat ochranné pásmo (dále jen OP) vodovodu a kanalizace -
pro D~ do 500 mm včetně v rozsahu 1.5 m a pro DN n.id 500 mm v rozsahu 2,5 m -
na všechny strany od pláště potrubí. Je-li potrubí vodovodu/kanalizace o průměru 
200 mm d více, uloženo v hloubce větší než 2,5 m, zvětšu1e se rozsah OP o 1 mna 
obě strany. V OP nelze umísťovat žádné, ani drobne nddzemní stavby, výsadbu 
trvalých porostu - stromu. keřú. Vzdálenost od oplocení (budoucího 
oplocení)stavebmch pozemku, příp. jiných nadzemních staveb (sloupy veř. 
Osvětleni. el. Vedeni apod.) musí být mm 1.5 m nebo 2,5 m podle dimenze potrubí. a 
t('I mezi púdorysným1 obrysy základů nadzemm stavby a potrubí. Výsadbu 
v blízkosti OP 1e zároveň ůčelne zvažovat tak. aby rozsJh již vzrostlé dřeviny pokud 
možno do pásma nezasahoval a nemohla být poškozena při opravách potruhí. 
Změny nivelety a použití hutnící techniky v OP prokazatelně dohodnout 
s příslušným provozem SV, a.s. podle konkrétní situace v m1stě. Vzdálenost zakladu 
sloupů od potrubí a hloubku založení je nutno zároveň posoudit z hlediska možného 
narušení 1e11ch stability při opravách potrubí (výkopové práce). V OP nesouhlasíme 
s uložením betonových panelů nebo zpevňováním povrchu armovaným betonem. 
Při úpravě nivelety terénu (stavba nové komurnkace a jrné) upravit poklopy na 
vodohospodářském zařízení do nivelety definitivního povrchu. 

• Napoiení nového odvodňovacího žlabu lávky pro pěší bude provedeno takto: svislé 
potrubí nebude realizováno uvnitř stávající šachty. Vertikální potrubí přípo1ky bude 
osazeno vně šachty. šachta bude upravena Jako typová spad1šťová šachta. 

11. Při provaděn1 stavebních zemních nebo jiných prací do1de ke styku se zařízernm ve 
správě České telekomunikační infrastruktury a.s. a stavebník dodrží následující 
podmínky: 

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba. je povinen při provádění, zejména 
stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, 
řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetné 
doporučených). správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy 
él učinit veškera opatření nezbytná k tomu. aby nedošlo k poškození nebo 
ohrožení sítě elektronických komunikaci ve vlastnictví společnosti Česká 
telekomunikační 1ntrastrukrura a.s. a 1e výslovně srozuměn s tím. že SEK isou 
součásti veřejné komunikační sítě. jsou za11šťovany ve veřejném zájmu a jsou 
chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního kumunikc1čního 
ved1::ní činí 1.5 m po stranách krajního vedení. 
Ph jakékoli činnosti v blízkosti vedení SEK 1e stavebník, nebo jím pověřená třet1 
osoh<1. povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo 
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k poškozeni nebo zamezení přístupu k SEK. Při křízení nebo souběhu činností se 
SEK ie povinen řídit se platnym1 právnim1 před pisy, technickými a odbornym1 
nor111Jm1 (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a 
technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od 
krd1ního vedení vyznačené trJsy PVSEK je povinen nepoužívat mechan1zdčních 
prostředku d nevhodného nářadí. 

Součinnost Stdvebníka při činnostech v bhzkosti SEK 
Započetl činnosti 1e stavebník, nebo jím pověřena třetl osoba. povinen oznam1t 
POS. Oznamen1 dle předchoz1 věty 1e povinen učinit elektronicky, é1 telefonicky, 
přičemž cakove oznamen1 bude obsahovat éislo vyjádření. k němuž se vztahu1í 
tyto podminky. 
Před z<ipočetím zemních prací č1 jakékoliv pné činnosti 1e stavebník, neho jím 
pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle 
polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznamí 
všechny osoby, které budou nebo by mohly činnosti provádět. 
Stavebník nebo jím pověřená třetí osohd je povinen upozornit 1akoukoli třetí 

osobu, 1ež bude provádět zemní práce. aby zjistila nebo ovéřJla stranovou a 
hloubkovou polohu PVSEK příčnými sonddm1 a je srozuměn s tím. že možn.í 
odchylka uloženi středu trasy PVSEK, stranova i hloubkova činí+/- 30 cm mezi 
skutečným uložením PVSEK a polohopisnými údaji ve výkresové dokumentaci. 
Při provádění zemmch prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená 
třetí osobJ, povinen postupovat tak. aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo 
prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté P\.'SEK je stavebník. nebo Jím 
pověřena třetí osoba. povinen zabezpečit proti prověšení, poškození. odcizení. 
Ph z1ištěni jakéhokoli rozporu mezi údaji v PD a skutečností je stavebník. nebo 
jím pověřená třetí osoba. povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a 
zjištěni rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co 
od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích. 
V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup a pod. je 
stavebník, nebo 1ím pověřena třetí osoba. povinen vykonávat zemní práce se 
zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové 
práce v blízkosti sloupu NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby 
nedošlo k nJrušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních 
předpisů, technických d odborných norem (včetně doporučených ) , správné 
praxe v oboru stavebrnctv1 a tech nologických postupů. 
Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK. je povinen 
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke 
kontrole. Zához ie oprávněn poté. kdy prokazatel ně obdržel souhlas PO~. 
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty 
kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s„ 
Stavebník, nebo jím pověřená třet1 osoba, není op rávněn trasu PVSEK mimo 
vozovku pře1íždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než 
PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, 1e povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany 
trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou 
~VSEK 1e stavebník, nebo 1ím pověřená třet1 osoba. povinen respektovat výšku 
!\iVSEK nad zemí. 
Stavebník nebo 1ím pověřená třetí osoba. neni opravněn na tr.:1.se PVSEK (včetně 
ochranného pásma) jakkoli méntt niveletu terénu. vysazovat trvalé porosty ani 
měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (nJpř. komuntkdCI, parkovišť. 

viezdu a1.). 
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')tavehnik. nebo 1ím pověřena třetí osoba. je povinen manipulační J skladove 
plochy zřizovat v takove vzdálenosti od NVSEK. aby činnosti na/v mampuldčn1ch 
,1 skladovych plochach nemohly být vykonávany ve vzdálenosti menší než 1 m od 
NvSEK 
~tavebn1k. nebo jím pověřena třet1 osobJ, Je povinen obrátit se na POS\. průběhu 
stavby. J ro ve všech přtpadech. kdy by 1 nad rámec těchto „Podminek ochrany 
SEK společnosti Česká telekomurnk.iční mfrastruktura d.s." mohlo dopt ke střetu 
stavby se SEK. 
Stavebntk. nebo Jim pověrena tret1 osoba. nent opravněn ui1vat. přemisťovat a 
odstranovat technolog1cké. ochranné a pomocné prvky SEK 
)tavehník. nebo 1ím pověřená třetí osoba. není oprávněn bez předchoz1ho 
pro1ednaní s POS 1akkolí manipulovat s přtpadně odkrytými prvky SEK. zejména 
s ochrannou skříni optických spo1ek. opt1ckým1 spojkami. technologickými 
rezervami čí Jakýmkoli jiným zařízením SEK. Stavebntk, nebi jím pověřená třetí 
osoba. je výslovně srozuměn s tím. že technologická rezerva představuje několik 
des1tek metru kabelu stočeného do kruhu a ochrannou optické spo1ky je skříň o 
hraně cca lm 
<;taveb111k. nebo jím pověřend třetí osoba, 1e povinen k.iždé poškození či krádež 
SEK ihned. neJpozděJI však do 24 hodin od okamžiku zjištění takovc skutečnosti. 
oznámit POS. Stavebník. nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámeni 
učinit nd poruchové službě společnosti Česká telekomunikačn í infrastruktura 
a.s„ s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užívat telefonní číslo 
241 400 500. 

KHžen1asouběhseSEK 

Stclvebník. nebo pm pověřena třetl osoba. 1e výslovně srolumen s tím. že 
v případě. kdy hodlá umístit stavbu siezdu č1 vjezdu, je povinen stavbu viezdu či 
s1ezdu urn1st1t tak, aby metaltcke k.ibely SEK nebyly umístěny v hloubce menší 
jak O,ó m a optické kclbely nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V opačném 
případě je stavebník. nebo jím pověřená třetl osoba, povinen kontaktovat POS. 
Stavebník. nebo jím pověřená třetí osoba, ie povinen v m1stě křížen í PVSEK 
s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK 
v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami 

s přesahem minimálně O.S m n.i každou stranu od bodu křížení. Chrá ničku Je 
povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistit. 

Stavebník. nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místě křížen í technické 
infrastruktury se SEJ\ uklád.it ostatní sítě technické infrastruktury tak. aby tyto 
byly um1stěny výhradně pod SEK. přičemž SEK 1e povinen uložit do chrán ičky 

s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. (hraničku je 
povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistit. 
~tavebnik. nebo Jím pověřena třet1 osoba, Je povinen základy (stavby, opěrné zdi, 
podezd1vky apod.) umí~tit tak. aby dodržel minimální odstup 1.5 m od krajního 
vedem PVSEK 
~tavebník, nebo jim pověřená třet1 osoba. není oprávněn trasy PVSEK 
zabetonovaL 
Stavebník. nebo pm pověřená třetí osoba. 1e při kříženi a soubehu stavby nebo 
sítí technicke 111trcistruktury s kJbelovodem. povinen zejména: 

a) v případech. kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou 
unusteny v hltzkost1 kabelovou ve vzdálenosti menši ne i. 2 m nebo při kříženi 

kabelovou ve vzdálenosn menši než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovým 
vedením. předložit POS J nJslednc c; POS proiednat Zdkreslení v přícnych řezech . 



b) Do př'íčnéh o řelu LJkreslit tdke profil kdbelove komory v připddě, kdy 1sou sítě 

techn1cke tnfrastruktury či stavby umístěny v bllzkost1 kJbelove komory ve 
vzdalenosn kratš1 než 2 m. 

c) Pi·edlož1t POS vyprdcovaný odborný stdtický posudek včetně návrhu ochrany tělesa 
kabelovodu pod stavbou. ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou. 

d) Neum1sťovJt nad trasou kabelovou v podélném směru sítě technické mťrastruktury. 
e) Nezakrývat vstupy do kdbeluvých komor a to anr dočasně. 
f1 Pro1ednat. ne1pozděj1 ve faz1 projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové prace, 

ktere by mohly byt vedeny v urovrn či pod úrovní kabelovou nebo kabelove komory. 
g) Pro1edn,H s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtu a protlaku ve 

vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovou 
12. Při stavbě Jo1de ke styku se zařízením GridServ1ce::. s.r.o a stavebník dodrží ncÍsledu1ící 

podmínky: 
Za stavební č111nosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny čmnost1 
prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (i bezvýkopové 
technologie). 
Stavebrn činnosti v ochranném pásmu plynárenského Zdřízeni je možné 
realizovat pouze při dodržení podmínek. zde stanovených. Nebudou-li tyto 
podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř . úpravy terénu prováděné 
v ochranném pásmu plynárenského zařízern považovány dle§ 68 odst 4 zák. č. 
458/ 2000 Sb., energetického zákona, za činnost bez předchozího souhlasu RWE 
Distribuční služby s.r.o. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy 
ndvrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této 
lměnť-. 

Před zah.í1ením stavební čmnost1 v ochranném pdsmu plynarenských zařízeni 
bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytýčení provede příslušná 
provozní oblast. Žádost o vytýčení bude podána minimálně 7 dní před 
požadovaným vytýčením. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského 
zařlzení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení 
považuje RWE za zahájení stavební čmnostJ v ochranném pásmu plynárenského 
zařizení. O provedeném vytýčení se sepíše protokol. 
Bude dodržena ČSN 736005, TPG 702 04-tab. 8 a zák.č.458/2000 Sb. o 
podminkách podnikáni a o výkonu státn1 správy v energetických odvětvích a o 
zmeně některých zákonu (energetický zákon ve znění pozdějších předpisu, 

přtpadně dalš1 předpisy související s uvedenou stavbou. 
Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni 
s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito 

podmmkami. 
Při provádě111 stavebrn čmnosti v ochrannem pásmu plynárenského zařízení je 
stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození 
plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. 
Nebude použito nevhodného nái·adí, zemma bude těžena pouze ručně bez 
použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářad1. 
Odkryte plynárenské zařízení bude v průběhu nebi při přerušení stavebrn 
č111nost1 řad ně zabezpečeno proti jeho poškození. 
V přlpadé použiti bezvýkopovych technolog11 (např. protlaku) bude před 

zahájením stavební činnosti provedeno obnaženi plynárenského zařízení v místě 
křížem. 

Neprodlené oznámit kazdé i sebemenší poškozen í plynárenského zařízeni 

(včetně izoldce signalizačního vodiče. výstražné fólie atd.) na telefon 1239. 
Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení 
bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební čmnost1 
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v ochr.rnném pásmu plynárenského zařtzení d kontrold plynárenského zařízeni. 
Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Žádost o kontrolu bude podána 
minimalně S dní před požadovanou kontrolou. Při žadosn uvede žadatel zn..ičku 
(číslo jedndcÍ) uvedenou v úvodu stanoviska RWE Distribučn í služby a.s. 
Povinnost kontroly se vztahu1e 1 nJ plynárenské zařízení. která nebyla odhJlen.i . 
O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmí být 
plynovodni zařizent zasypáno. V prípadě, že nebudou dodrženy výše uvedene 
podm1nky 1e povrnen stavebmk na záklddě výzvy provozovatele PZ. nebo 1eho 
lastupce doložit prukaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby -
nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ. 
Plynarenské zařtzem bude před zásypem výkopu řadně podsypáno a obsypáno 
těženým pískem. zhutněno a bude osazena výstražná tólte žluté barvy, vše podle 
ČSN F.f'i 12007-1-4; TPG 702 01; TPG 702 04. 
Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny 
poklopy c1 nadzemní prvky plynárenského zařízení 
Poklopy uzavěru J ostatních armatur na plynárenském zařízení včetně hlavních 
uzavěru plynu na odběrovém plynovém zařízení udržovat přístupné a tunkčn1 po 
celou dobu trvání stJvební činnosti. 
Případné zřizování staveniště. skladování mciteriálú, stavebních strojů apod. 
bude rec1l1zováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení. 
Bude zachována hloubkd uložení plynJrenského zařízení. 
Při použití náklcidních vozidel. stavebních strojil c1 mechanizmu zélbezpečit 

případný pře1ezd přes plynárenské zc1řízení uložení panelu v míst!? přejezdu 
plyncirenského zař-ízení. 
Ochranné pásmo: NTL J STL plynovody a přípojky v zastavěném úz.em1 obce od 
pudorysu na obě strany 1 m: ostatní plynovody a plynovodní přípojky na obě 
strany od pudorysu plynovodu 4m; Technologické ob1ekty na všech y strany od 
pudorysu 4m; elektrické kabely NN stanic katodické ochrany na obě strany lm 
Je zakázana vysadba trvalých porostů (stromy všech druhů) ve volném pruhu o 
mm. šířce 2 m na obě strany od půdorysu plynovodu, ktere v průběhu vegetace 
dosáhnou takového vzrůstu, který muže zapříčinit vývrat dřeviny a tlm ohrot1t 
plynovod nebo jiné plynárenské ZJřízení nebo jejich kořenový systém přesáhne 
větší hloubku než 20 cm nad povrch plynovodu. 
Zhotovitel umožní v průběhu prací pracovníkovi provozovatele plynárenských 
zařízení kontrolu dodržení podmínek stanovených ve vyjádř·ení GridServ1Le!> 
s.r.o. ze dne 9.8.2018 č.j. 5001761355. 
Trasi.l plynovodu je v terénu orientačně oznatena žluto-černými nebo oranžovo
černým1 sloupky. Plynovod je uložen v hloubce cca 1 m a má aktivní protikorozní 
ochranu 

13. Ph provádění stavby budou zachovány podmínky bezpečnosti a plynulosti silničního 

provozu. 
14. Stavba bude dokončena nejpozději do 06/2019. 
15. Stavba chodníku bude provedena tak, aby nedocházelo ke ztéká ní dešťové vody 

směrem k sousedním stavbám rodinných domu. 
16. Stavbou chodníku nebude narušeno odvodnění silnice č. 11/606. odvodnění chodníku 

bude svedeno do stáva1ících uličních vpusti. Výškové umístění obrubníku okolo 
zelených p..isu ..i silničních příkopu musí umožnit plynulý odtok srážkových vod 
z vozovky do stávajícího odvodnční 

17. Součásti stavby bude 1 úprava povrchu (doasfaltovaní) mezi okrajem asfaltové hrany 
silnice J obrubou nových ploch tak. aby byl zajištěn dostatečný odvod povrchové vody 
z komunikace a nedoch.ízelo tJk k uvadě lld siln1c1. tj. zatékání vody do s1lmce a jejímu 
podmáčcn1. Spojovací spára bude zalita astaltovou emulzí. 



18. StJvb..i bude koordinována se stavehním záměrem „11/606 Velkd Dobrd - Nové Strašecí. 
rekonstrukce siln ice a mostů" . 

19. Jakýkoli zásah do těles<1 komunikace nesmí být prováděn v zimním období. tj. od 1.11 
do 31.3 náslcd ujícího roku. 

20. Po dobu srdvehních prací nebude žádny stavební am výkopový matena I uklcÍlian na 
silničním pozemku. VozovkJ bude udržována v čistotě. pi"ípadné znečistěni bude ihned 
odstraněno. 

21. Bude omezenu skladovan1 a deponovani prašnych materiálu nd staveništi nJ nezbytné 
technolog1cke minimum. 

22. Prace prováděné n.:1 vozovkách budou řadně označeny přechodným dopravním 
značen1m. instalovaným podle zásad pro označováni pracovních míst na pozemních 
kornumkdc1ch TP 66. 

23. Dopravní značky musí být umístěny na kovových sloupcích nebo konstrukcích bíle 
barvy (bezbarvé - pozink). případně na sloupech veřejného osvětlení (musí být 
projednáno s majitelem) a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikdce. Vnitřní 
okrai značky bude 50 - 200 cm od okraje vozovky nebo zpevněné krajnice, případně 
chodníku. Viditelnost dopravních značek musí být zajlštěna mimo obec ze vzdálenosti 
mm. 100 m a v obci 50 m. 

24. Před započet1rn stavebnich prac1 1e nutne předložit Policii ČR Dl Kladno návrh 
dopravního značení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích . 

25. Během prací hude zajištěn plynulý vjezd techniky H.isičského záchranného sboru do 
řešené lokality. Komunikdce bude provedena na únosnost minimálně 80 kN nejvíce 
zatíženou nápravou voz1dld HZS. Případné uzavírky nebo omezení na komunikacích 
sdělí stavebník v předstihu na operační a mformační středisko HZS Středočeského 
kraje. kra1ské ředitelství Kladno. 

26. Místní úprava bude ~tanovena až před uvedením stavby nebo její části do užívání. Další 
stavby, jaku např. oplocení, apod. nesmějí byt umísťovany v rozhledovych polích 
křižovatek. 

27. Stavebník umožní zachranný archeologický výzkum ph provádění zemních a 
výkopových prací. V termínu dva týdny před zahájením zemních prací stavebník 
oznám1 zahájení prací České společnosti archeologické, o.p.s. a umožní jemu nebo 
oprávněné organizaci provést na dotčeném uzem1 záchranný archeologický výzkum. 

28. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Stavebník před zahájením stavby nahlás1 
stavebnímu úřadu dodavatele stavebních prací. 

29. Stavebník oznámí silničnímu správnímu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky 
stavby: 
a) Výkopove p ra ce a přípravné prace pro podkladní vrstvy komunikace 
b) Dokončeni podkla dních vrstev komunikace 
c) Závěrečna ko ntrolní prohlídka po dokončení stavby 

30. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude mimo jiné přiložen doklad o vytýčení 
stavby a geodetické zaméřem skutečného provedení stavby 

31. Provedenou stavbu lze užívat jen nJ základě kolaudačního souhlasu. Stavebník je 
povmen po dokončení stavby předložit speciálnímu stavebnímu úřadu písemný navrh 
na provedení kolaudaLe. 

32. Stavebník je povinen mít na stavbě k dispoz1c1 ověřenou projektovou dukumentdc1 a 
všechny doklady stavby se týka1icí. 

Účastn1c1 řtzem. na něž se vztahuje rozhodnuti správního orgánu· 

Obec Kamenné Žehrovice. Karlovarsk.í třída 6. 273 O l Kamenné Žehrovice 
Krajská sprava a údržba silntC Středočeského kraJe, příspěvková org,rn1zace, Zborovska 
81. lSO 00 Praha-Smíchov 



Mildn Krarind. nc1r. 20.10.1950. Kdrlovarská třídcl 324. 273O1 Kamen ne Žehrovice 
Jitka Kratinova. na!'. 15.3.1952. Kdrlov..irská třída 324. 273 01 Kdmenne Žehrovice 
VaclJv Nedvéd. nar. 31.1.1972, Karlo\·arská třlda 286. 273 01 Kamenné Zehrovice 
)drosldv Há1ek. nar. 8.10.1953, Heranovd 1543. 155 00 Praha-Stodulky 
Blanka SkJlníková. nJr. 12.5.1952. Karlov.Jrská třídc1 362, 273O1 Kamenné Žehrovice 
Marcela Frdncov.í. nar. 24.6.1951. K Rokli 299, 273 01 Kamenné Žehrovice 
GURMAN KLUB. s.r.o„ Karlovarská třídc:.1 532. 273 01 KJmenné ŽehrO\•ice 
RUMPOLD-P s.r.o .. Ustavska 657. 326 00 Plzeň-Vychodní Předmest1 
jitkd Knopova, nJr. 3.9.1971. Mala srrana 1453. 273 09 Kladno-Švermov 
ČeskJ relekomunikační infrastruktura a.s„ Olšanská 2681. 130 00 Praha-Žižkov 
GndServ1ces, s.r.o„ Plynárenská 499. 602 00 Brno-Z.íbrdovice 
Středoceske vodárny. a.s„ U vodojemu 3085. 272 01 Kladno 
ČEZ Distribuce. a. s., Teplická 874. 405 02 Děčín-Děčín IV-Podmokly 

Odůvodněm : 

Dne 23.11.2018 podJI stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou 
stavbu, uvedenym dnem bylo zahájeno stavební řízení. 

Speciální stavební uřad ozncÍmil zahájení stavebního řízení známým účastníkum řízení a 
dotčenym orgámlm. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od 
ohledání na místě d ústního jednání. protože mu poměry staveniště byly dohře známy a 
žádost poskytovdla dostatečné podklady pro posouzení stavby. J stanovil, že ve !hutě do 10 
dnu od doruč:em tohoto oznámeni mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené 
orgány svá stanoviskd. 

Speciální stavebrn úřad v provedeném stavebním řízení přezkoum;il předloženou žádost z 
hledisek uvedených v§ 111 stavebního zákona. projednal ji s účastníky řízení a s 
dotčenymi orgány a z1istil, že jejím uskutečněním nebo užíváním ne1sou ohroženy zá1my 
chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvlaštním1 předpisy. 
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky 
územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v pruhěhu řízení neshledal 
důvody, které by bránily povolení stavby. 

Stan oviska sdělili: 

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Dl Kl<1dno vyjádření dne 24.8.2018 č.j. 
KRPS-2264 6 7-1/ČJ-2018-010306-M B 

Magistrát města Kladna, Odbor dopravy a služeb stanovisko dne 3.10.2018 č.j. 
ODaS/2682-1/18/280 

Obec Kamenné Ž:ehrov1ce ze dne 18.7.2018 

Krajská správa J údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace ze dne 
7.9.2018 č.j . 5098/ 18/KSUS/KL T/CAI 

česká telekomunikační mtrastruktura a.s. ze dne 23.7.2018 Č.J. 674219/18 

GridService~. s.r.o. 1,e dne 9.8.2018 č.j. 5001761355 

Středočeske vodárny, CJ.s. ze dne 20.8.2018 č.j. Pl8710014913 

ČEZ D1stnbuce. a. s. ze dne 15.8.2018 č.j. 001099551337; ze dne 8.8.2018 pod č.j. 
1099551335 

Speciální stavební úř.:id zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek 
dotčených organu vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul 1e do podmínek rozhodnutí 

Speciálni stavební úřad rozhodl , jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. ZJ použití 
ustanoveni právních předpisu ve vyroku uvedených. 
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Účastníci hzen1 · dJlš í dotčene osoby: 

Osoby s vlastn1ckyrn1 nebo jinými věcnými právy k sousedn1m pozernkúm: 

st.p.28/ 1. 71 / 1.206,380,381.401,413,414, 423. 425.494. 496,507,508.612. 
661,680. 1008. 109~ 1100,pdrct 1/1.4/2. 100/ 4. 16~ 170/ 2. 171 / 2,177/1, 
177/3 . 178. 180/ 1, 180/3,613/ 20,613/ 21.61 3/22, 613 / 23,613/ 46, 1063/ 5, 
1063/ 27. 1063/ 30. 1063/113. 1135/3, 1145/ 1. 1145/ 31 . 1158/1. 1175v 
k.·Ha stťálnim územ í Kamenné Žehrovice 

Osoby s vlastrnckym1nebo1mým1 věcnými právy k sousedním stavbám: 

Kdmenné Žehrovice č. p. 573, č.p. 130, č.p. 141. č. p. 266. č.p. 267, č.p. 262, č.p . 286. 
č.p. 287. č. p . 324. č.p. 333. č.p. 382. č.p. 269. č.p. 322, č.p . 332, č.p. 431. č. p. 123 a č. p. 
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Vypořádáni s navrhy a namitkami učastníků: 

Zamítnute návrhy a ná mitky: 

jako účastmk a ma1itel dotčených pozemků 613/ 63 a 414 a stavby č.p. 287, vznaš1m níže 
uvedene namitky: 
Provesr změnu pro;ektnvé dokumentace tak, aby šířka povrchu chodníku na mém 
pozemku 613/63 činila max. 1,50 m. Zadávací dokumentace počítá s proměnlivou šiřkou 
chodníku v rozmezí 1.5 · 2. 75 m, což je v dané toleranci. Mezr povrchem chodníku a 
stavbou č.p. 2R7 ponechat pas o šířce minimálně 0,25 m, který bude umožňovat nerušeny 
přístup k základum stavby v případě rekonstrukcí, oprav a údržby pláště a zakladú 
stavby a příslušenství stavby např. jímací sou~tava (hromosvod) se svody. obvodový 
zemntč, atp. 

Zavazat obec. 1ako stavebníka, za11stit ma1ite/1 přilehlé nemov1tost1 bezproblémovy 
přístup do konstrukce chodníku na pozemku 613/ 63 a to bez zvýšených nákladu pro 
majitele nemovitosti v případech: 

Provádění rekonstrukcí, modermzací, oprav a údržby pláště, základu a příslušenstv1 
stavby - rodinného domu č.p. 287, na pozemku 414, který přilehlé k předmětnému 
chodníku. Majitel plánu1e pokládku obvodového zemniče stavby na svém pozemku 
613/ 63 (chodník) v rámct rekonstrukce elektroinstalace a jímací soustavy stavby včetně 
vyústění vývodu soustavy. 
Oprav u rekonstrukcí svodu dešťove vody ze stavby t.p. 287 a pozemku 414. 
Nutnosti úprav v1ezdu na pozemek 414 např. k zamezení průniku dešťové vody z výše 
položené komunikace, příp. úprav nájezdtí pro vozidla, ukotvení vrat, atp 

Stavební úřad obě tyto námitky zamítl, neboť šířka projektovaného chodníku 1e v celé 
délce bloku domů 1,75 m a není duvod jej pouze v jednom místě zužovat. Samotná 
skladba chodníku (zámková dlažba) dále umožňuje požadovaný nerušený přístup, jak 
je požadováno výše (není problém zámkovou dlažbu v místě rekonstrukce rozebrat a 
Za:,e opět položit). V přlpadě rekonstrukce samozře1mě v každém případě do1de do 
zásahu do chodníku v ma1etku obce Kamenné Žehrovice a tento zásah musí být 
s maptelem předem projednan. Stavebnt úřad dále nemuže ni1ak nařizovat povinnost 
obce vůči vlastn1kov1 sousední nemov1tost1. Tento stav upravuje konkrétně§ 141 
stavebnih o záko na. 

Zavázat obec 1ako sta vebníka. k odpovědnosti v přlpadě urazu osob nu povrchu chodníku 
um1stčnem na pozemku 613/63, Jehož 1sem vlastníkem. 
Duvodem m;vch námitek je. aby moje vlastnické právo k nemovitostem 414, 613/ 63 o 



stavbě č.p. :!87 přímo dotčené touto stavbou bylo v přijatelné míře. 

K teto njm1tce stavební úřJd nepřihlíží. neboť neni oprávněn řešit odpovědnost v 
přípJJě úrazu osob nd povrchu chodník. Dále stavební úrad uvádí. že vlastníkem poz. 
parc. č.114. 613/ 63 je p. Jaroslav Hájek. ovšem vlJstníkem stdvby chodníku na tomto 
pozemku 1e podle~ Y odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb. Obec Kamenné Zehrovice. 

Návrhy a námi tky. kterym bylo vyhověno: 

/aroslav Há jek námitka č.j. 1Z.JZ.2018 
jak.o útastnik a ma11tel dotčených pozemku 613/63 a 414 a stavby č.p. 287, vznáším níže 
uvedene namítky: 
Zavázat obec jak.o stavebník.a, provádět stavbu povrchu chodníku tak, aby nedošlo k 
pošk.ozem nebo omezent funkčnosti současných sítí a technologií umístěných pod 
současnym povrchem chodníku nebo v jeho okon jako např. jímací soustavy 
{hromosvodu). svody de.ffové vody, nájezd na pozemek 414 včetně konstrukce 
přístupovych vrac. atp. 

K tomuto stJvební úřad uvádí. že tento požadavek již řeší samotný stavební zákon, a to 
ustanovení§ 152 - 157. 

Návrhy a námitky. k terým bylo yyhověno částečně: 
larosla v Háje k ná mitka č.j . 1 2. 12 . 201 8 

jako účai;cník a majitel dotčených pozemktí 613/63 a 414 a stavby č.p. 287, vznáším níže 
uvedene námitky. 

Zavázat obec jako stavebníka, provést stavbu povrchu chodníku tak, aby bylo 
znemožněno přetékání dešťové vody přes konstrukci chodník.u na můj pozemek 414 a k. 
základům stavby č.p. 287 a to 1 v případě velmi silných dešťů. V úvahu je nutne vzít sklon 
přilehlé komunikace k uvedeným nemovitostem. Pojížděcí žlab s navrhovaným odvodem 
neposkytuje dostatdnou ochranu. 

Stavební úřad této námitce částečně vyhověl stanovením podmínky rozhodnutí č. 15). 
Nelze ovšem vyhovět požadavku. aby byl zabezpečen odvod vody i v případě velmi 
silných dešt ú. Nikdy nelze předem určit. jak silné srážky přijdou a následně vznikne 
otázka. jak vlastně stavbu projektovat. Podle platných technických požadavků se 
stavby komunikací projektují pouze proti „normálnímu" dešti. 

Vypořádání s yyjád řením i účastníků k podkladům rozhodnutí: 

Účastníci se k podkladúm rozhodnutí nevyjádřili. 

Poučení úča stníku: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnu ode dne jeho oznámení k odboru 
územního plánování <1 stavebního řádu Krajského úřadu Středočeského kraje podáním 
u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání St' podáva s potřebným počtem steinopisu tak, aby 1eden ste1nop1s zustal 
správnímu orgánu d aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník 

potřebný počet steinop1su, vyhotoví ie správní orgán nd náklady účastníka. Odvolántrn lze 
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napadnout výrokovou část rozhodnuti, Jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanoveni 
Odvolci111 jen proti odůvodnění rozhodnuti je nepřípustne . 

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci st<:1vebního povolení zašle stavebníkovi 
jedno vyhotoveni ověřené projektové dokumentace a ~títek obsahující identifikační údaje 
o povolené s t,lVbě Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace z.:išle vlastníkovi 
stavby. pokud není stavebníkem. Stavebník Je povmen štítek před Zdhájením stavby umístit 
na v1d1telném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, 
případně do vydání koldudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným 
vhodným zptisobem s uvedernm udaiú ze štítku 

Stavba nesm1 byt zahájena, dokud stavební povolení nenabude pravní moc1. Stavební 
povolení pozbyvá platnosti, 1estliže stavba nebyld zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo 
právní moci. 

-
Milan Dvořák 

Pověřenáůředníosoba 

Toto rozhodnuti musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

' ft ..,. ' "1 
Vyvěšeno dne: ..................... :-.. ~ .... . -

. ./1. 1. tŮ) ~tf 
Sejmuto dne: ................................... . 

c I ' „ ~ l J,'' 
{?<: J 

' . 
. ( 2 '&<Cf 

Skutečné datum se1n1ut1 : .... „„ . .• „ ....•.....•... „ ....•... „.„„ ......... „ 

Poplatek: 

Správni poplatek podle zákona č. 631/2001 Sb., o správních popla tcích ve zněn í pozdějších 
předpisli je o svobozen. 

Obdrž1: 

účastníci (doručenky} 

Obec Kamenné 7ehrov1ce. !DOS: agmbufm 
sídlo: Karlovarská třída č.p. 6, 273O1 Kamenné Žehrovice 

Ing. Michdl Turek, Poznaf1ská č.p. 433/37, Praha 8 
KraJska správa a údržba s1lrnc Středočeského kraje, příspěvková organizace. 1005: a6e1gmx 

sídlo: Zborovská č. p. 81/11, 150 00 Praha S-Smíchov 
Milan Kratina, Karlovarská třída č.p . 324, 273 01 Kamenné Žehrovice 
I itka Kratinová. Karlovarská třída č.p. 324, 273 O 1 Kamenné Žehrovice 
Václdv Nedvéd. Karlovarska třída č. p. 286. 273O1 Kamen ne Žehrovice 
Jaroslélv Há1ek. Heranova č.p . 1543/4, Prdhd S-Stodůlky, 155 00 Praha 515 
Blanka Skalníková. Karlovarská třída č.p. J62, 273 01 Kamenné Žehrovice 
Marcel.J Fr;rncová, K Rokli č.p. 299, 273 01 Kdmenné Žehrovice 
GURMAN KLUB, s.r.o., IDOS: cpxp9xm 

sídlo: Kd.rltwarska ti·ídd é.p. 532. 273 01 Kdrnenne Žehrovice 
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RUMPOLD-P s.r.o., llJlJ~: 1p4yggt 
sídlu: UslJvsk.t č.p. b57 /27. Vychodní Předmestt. 326 00 Plzeň 26 

j1tka Knopová, MJIJ strJna č.p. 1453, Švermov. 273 09 KIJdno 7 
Česka telekomunikační infrastruktura a.s„ IDDS: qa742St 

sídlo: OlsJn:>kJ č.p. 2681/6. 130 00 PrJha 3-Žižkov 
GndServ1ce~. s.r.u .. IDDS· 1nnyjs6 

sídlo: Plynarenská č.p. 499 /1, Zábrdovice. b02 00 8rn0 2 
Středočeskt> vodárny, a.s„ IDDS: l.JZtgg8d 

sídlu· li vndu1emu é.p. 3085, 272O1 Kladno 1 
CEZ Distribuce, cl. s .. IDDS: v95uqty 

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčin IV-Podmokly, 405 02 Děčin 2 

Účastnici. kte rym je r ozhodnuti doručováno veřejnou yyhláškou: 

Osoby s vl41stnickými nebo 1iným1 věcnými právy k sousedním pozemkum: 

st.p.28/1. 71/1.206,380.381.401,413.414,423,425,494,496.507.508,612. 
661. óHO. 1008. 1097, 1100. parc. č. 1/1, 4/2, 100/4, 169, 170/2, 171/2. 177 /1, 
177/3. 178. 180/1. 180/3.613/20,613/21,613/22,613/23,613/46. 1063/5. 
1063/27. 1063/30, 1063/113, 1135/3. 1145/1. 1145/31,1158/1, 1175v 
kdtastrálním uzemí Kamenné Žehrovice 

Osoby s vlastmckými nebo 1iným1 věcnym1 právy k sousedním stavbám: 

KJmenné Zehrov1ce č.p. 573, č.p. 130. č.p. 141. č.p. 266, č.p. 267, č.p. 262. č.p. 2Bb. 
č.p. 287. č.p. 324. č.p. 333. č.p. 382. č.p. 269. č.p. 322. č.p . 332. č.p. 431. č. p. 123 a č.p. 
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dotčene or2any 
Kra1ské řed1telstv1 policie Středočeského kra1e. Dl Kladno, IDDS: 2dta1Su 

sídlo: NJ Saních č.p. 1535, Prahd S-Zbraslav, 156 00 Praha 516 
Hasičský ziichranny sbor Středočeskeho kraie. IDDS: dz4aa73 

sídlo: lana Palacha č.p. 1970. 272 01 Kladno 1 
Krajská hyg1enicka stan1Ce Středočeského kraje se ~ídlem v Praze. IDDS: hhca18e 

sídlo: D1ttnchova č.p. 329/17, 120 00 Praha 2-1'4ové Město 
Magistrat města Klddnd, Odbor životního prostředí, !DOS: dyubpcm 

sídlo: nám. Starosty Pavla č.p. 44. 272 O 1 Kladno 1 
Magist rát města Kladna. Odbor dopravy a služeb, IDDS: dyubpcm 

sídlo: nám. Starosty Pavla č.p. 44, 272 52 Kladno 1 

K vyvěšen í 
Magist rát města Kladncl - informační centrum 
Obec Kamenné Žehrovice. IDDS: agmbufm 

síd lo: Karlovarska třída č.p. 6, 273O1 Kamenné Žehrovice 

S vyznačením nabyti prá vm moci obdrží 
Obec Kamenné Žehrovice. IDDS: agmbufm, sídlo: Karlovarská třída č.p. 6, 273O1 Kamenné 
Žehrovice. kterou ZJStupu1e Ing. Michal Turek, Pozn.1ňská č.p. 433/37. Prah;,i 8 

Ko ncep t/OV 


