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Výroková část:

Odbor výstavby Magistrátu města Kladna, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1,

písm. c) zákona č. 1B3 /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 zaíízení
(dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 20.B.201B podala spol.

VERAKo s,r.o., Ing, Petr Brož, lČo 27236242, Suchardova 515,272 01 Kladno,
kterou zastupuje Ing, lan Kolouch, lČo dlszszzs, nar,2S.6,L97 2, nám. Starosty
Pavla 14, 272 01 Kladno

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

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášlry č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby
,,qýstavba rodinných domů - Třebusice - U Průhonu - příprava pro qýstavbu"

(dále jen "stavba") na pozemku parc, č. 106/2 (ovocný sadJ, parc. č. I3I/4 (trvalý travní
porost), parc. č, I3I/7 (trvalý travní porost), parc. č. 1,31/1,0 (trvalý travní porost), parc. č.

134/3 (orná půdaJ, parc. č. I34/4 (orná půda), parc. č. 134/5 [orná půda), parc. č, L34/6
(orná půdaJ, parc. č.'J,36/3 (orná půda), parc, č. 1,36/6 (orná půdaJ, parc, č. I49 /2 (ovocný
sad), parc. č. 150 [trvalý travní porost), parc. č. 419/3 (ostatní plocha), parc, č, 42012
(ostatní plocha), parc. č. 422/1, (ostatní plocha) v katastrálním území Třebusice.
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Stavba obsahuje:

II.

1.

dělení pozemků parc. č, 1,36./6,,_parc. č, 136/3, parc. č. 134/5, parc. č, 134/6, parc, č,I34/4,parc.č, I34/3,parc,č,1,31,/1,0, parc. č. 131/4,parc.č.1,lilz vu.ú. tiebusice na
30 pozemků pro umístění budoucích rodinných domů (1-30J, 

'por".nky 
tá.unir.u.i

(Kl-K2), 6 veřejných prostranství (VPl-VP6] á 2 rezervní prorío.ý 6lr-ŘlZ;
místní komunikace včetně obratiš{ obsahující: vozovku, chodník, zelené pásy, likvidaci
dešťoqr?ch vod - uliční vpusti, zasakovací rýhy
vodovodní řad + 30 vodovodních přípojek zakončených vodoměrnými šachtami
příprava trasy pro splaškovou kanalizaci (v obci zatím není splašková kanalizace) + 30
přípojek zakončených revizními šachtami s dočasnou funkcí jimek na vyvážení
plynovod + 30 přípojek zakončených Hup v energopilířích na hranici pozemků RD s
veřejným prostorem komunikací
vedení vN včetně nové kabelové trafostanice s napojením na stávající vzdušnou linku
vN severně od řešené lokality, distribuční rozvody-elektro - kabelové vedení NN z nové
kabelové trafostanice včetně rozpojovacích a pojiŠtkorých skříní
veřejné osvětlení - rozvody veřejného osvětlení včetně nového zapínacího bodu a
stožárů.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

stavba bude umístěna v souladu s dokumentací pro územní rozhodnutí vypracovanou
v 07/201,8 Ing. }anem Kolouchem, která obsahuje výkres ,,koordinační situáční vlikres''
v měřítku ]-:500, které ověřil Ing. Dobroslav Douša, autorizovaný inženýr pro pozemní
stavby, ČKAIT 0000867 a výkies ,,dopravní řešení" v měřítku 1:50ó, óvěřlný lng.
Janem Hrachovcem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, Či<eIr oois+ss
se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním .tiuby, ,,ryrnrč"nín.
vazeb a vlivů na okolí.

Lokalita bude rozdělena v souladu s dokumentací pro územní rozhodnutí, která
obsahuje výkres ,,celkoql, situační výkres - návrh parcelace" v měřítku 1:500, který
ověřil Ing. Dobroslav Douša, autorizovaný inžerrly'r pro pozemní stavby, ČKAIT
0000B67, Dělením vznikne 30 pozemků pro budoucí umíitění-rodinnýcn aomri 1r-so;,2 pozemky komunikací (Kl-K2], 6 veřejných prostranství (VPl-Vir6) a 2 rizervní
prostory (RPl-RP2).
pro dopravní obsluhu uvažovaných rodinných domů je navržena síť 4 obousměrných
místních obslužných komunikací - Větve A - D připojená na silnici |il/t0144 přibližně vjejím km 4,5 prostřednictvím větve A novou stykovou křižovatkou. větev Á o celkové
délce ]-78,B5 m, bude vedena od silnice III/10144 přibližně jižním směrem a zakončena
sťykovou křižovatkou s Větví B. Přibližně v km 0,06343 vpravo bude stykovou
křižovatkou připojena větev c. větev A bude o šířce vozovky 5,5 m mezi zqfienými
obrubníky, vlevo lemována chodníkem šířky 1,5 m s následným pásem zeleně irrr.y o,s
m, Vpravo povede 1,5 m široký pás zeleně. Šířka prostoru místni komunikace bude 9,0
m. Větev B o celkové délce 155,33 m, bude napojena pod úhlem 76" na Větev A a
zakončena ve svém konci větví D, která utvoří úvraťové obratiště. větev B o šířce
vozovky 5,5 m mezi zvýšenými obrubníky, vlevo bude umístěn chodníl< šířky 1,5 m aza
ním 0,5 m široký pásek zeleně, vpravo bude lemována pásem zeleně šířky 1,5 m. Šířka
prostoru místní komunikace bude 9,0 m. Větev C o celkové délce 108,79 m, povede od
větve A přibližně západním směrem a bude zakončena slepě obdélníkoqfnl
prostranswím o rozměrech 13,5 x 19,0 m. Větev C o šířce vozovky 5,5 m mezi
zq.išenými obrubníky, vlevo bude lemována chodníkem 1,5 m a za ním 0,5 m širo]<ý

3.
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pásek zeleně, vpravo bude lemována pásem zeleně šířky 1,5 m. Šířka prostoru místní
komunikace bude 9,0 m. Větev D o celkové délce 33,58 m bude umístěna kolmo na
Větev B v jejím konci. Větev D bude o šířce vozovky 5,5 m mezi zvýšenými obrubníky,
vlevo ve směru staničení bude lemována chodníkem šířky 1,5 m a za ním 0,5 m
širo}ql,m pás zeleně nebo pásem zeleně šířky 2,0 m, vpravo bude zeleň šířky 2,0 m.

4. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska vydaného odborem dopravy a

služeb Magistrátu města Kladna dne 27,06.2018 pod č,j. ODaS/2069/tB/2B0:
o komunikace v lokalitě musí být v kategorii místní komunikace. komunikace musí být

řešena vsouladu sČSN 73 670I,73 6110 a73 6102 a73 6056, Rozsah a obsah
dokumentace musí odpovídat vyhl. č. 146/2008 Sb.

. Odstavná a parkovací místa musí být vyřešena na pozemku RD v odpovídajícím počtu
podle ČSN 73 6170. Uspořádání navržené místní komunikace vlokalitě neumožňuje
volné stání vozidel na komunikaci.

. Chodník musí být vcelé délce, tj. včetně přejezdových úprav připojení, vjednotném
barevném provedení (s qijimkou hmatoqfch úprav). Přejezdová úprava chodníku bude
provedena podle ČSN 73 6110,

o Místo pro přecházení musí být upraveno vsouladu s ČsN zs 6110 a resortním
předpisem TP 169 (místa vstupu a vyčkávací plocha po obou stranách vozovky).

o Likvídace srážkové vody zkomunikace bude řešena podle Tp B3 ,,odvodnění
pozemních komunikací" a qý,počet bude předložen k podkladům pro stavební řízení.

. Vedení inženýrských sítí musí být řešeno podle § 36 zákona č.73/\997 Sb., a ČSN 73

6005, s návrhem umístění s ohledem k zajištění účelu a funkčnosti dopravních staveb
v případě poruch vedení a při jejich odstraňování; z důvodu zatížení dopravních staveb
služebnostmi, věcnými břemeny, musí být umístění s dotčením dopravních staveb
projednáno s budoucím vlastníkem pozemních komunikací (místní komunikace - obecJ,
Rozsah úprav vozovky po výstavbě inženýrských sítí bude stanoven vlastníkem si}nice a

uveden v povolení podle § 25 odst. 6 písm. d) zák. č. 13 /1997 Sb.

o Umístění inženýrských sítí v silničním pozemku fsilnice IIl. třídy) se řídí § 36 zákona č,

13/L997 Sb. a musí být projednáno s v}astníkem komunikace.
. stavby inženýrslqích sítí budou prováděny tak, aby skladba, únosnost pláně a

podkladních vrstev dopravních staveb byla ve steiných úrovních, aby nedocházelo
k sesedání částí staveb.

r stavby oplocení musí být provedeny mimo rozhledová pole křižovatek a připojení.

o pod hranicí silničního ochranného pásma mohou bly't stavby umístěny pouze za
podmínky, že nebudou vyvolána další opatření ze strany vlastníka nebo správce silnice,

e Jalqikoliv zásah do tělesa silnice ltl/10138 nesmí být prováděn vzimním období, tj. od
1, listopadu do 31. března následujícího roku.

. výkopový a stavební materiál nesmí být ukládán na pozemní komunikaci. vozovka
musí být udržována v čistotě, případné znečištění musí být ihned odstraněno, aby
nedošIo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.

. zásahy do tělesa komunikace (ti. do konstrukčních vrstev silnice, vč. Jejích součástí)
nebo silničního pozemku, a omezení provozu, podléhají povolení silničního správního
úřadu podle zákona č. 13/1,997 Sb.

r Instalace dopravního značení bude provedena pouze na základě stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích [§ 77 zákona č. 361/2000 Sb.],

5. Parametry komunikace budou vsouladu s platnou ČSN Ze 6110 - projektování
místních komunikací". Připojení nově budované komunikace ke stávající silnici
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In/I0L44 bude odpovídat normě^čSN 73 61,L0 _ projektování křižovatek na silničníci
5"":::,^\ť.l;,._:]l:i.i,.p*:..ků rodinných áoáŮirnr.,nr komunikaci bude řešenosamostatně při výstavbě .o|iniýŤ_ 99.i]. cnoanity Úudou odpovída; ;"il;;ků.,které isou stanovenv ve vvhl. i. SOaIZOOS Šň. řJ'.rŠr, .tupni rir"ni ;*-"prlo.aapotřeby, 

-nutné pře;ložit iavrn aop.avnitro 
- 
zn"lJn"i .ir,ni úpravy provozu napozemních komunikacích na, Policii Čn, aop."uni-- inspektorát Kladno. Veškerénavrhované práce budou v souladu s přísluiný.i piring*i eSrV.

6, ÚPrava PřiPojení obsluŽné komunikace na silnici lll/701,44vlevo v km staničení 4,4BBbude provedena v souladu s ust. § 10 zauona i. l,žlt997 Sb. , ,u.i 
"";irii, 

pIynurapřipojení na silnici, okraj__voznvého krytu bude zaříznut pilou a spára napojenívozovkového krytu a nového krytu místní komunikace bude utěsněna zálivkovouhmotou. povrch sjezdu bude vybudován ." .nrJno čistitelným vozovkovým krytem azpevněním, které bude vyhovovat předpokládanému zatížeňí aop."uou ,'tonstrukčnířešení sjezdu musí zabránit splavóváni neristoi na vozovku. odvodnění celé lokalitymusí být takové, aby nedocházelo ke ztékání vody na silnici č. m/.Í,I44 a nebylonarušeno stávající odvodnění uvedené komunikace. kabelové vedení vN bude uloženove výkopu vzeleném pásu podéI silniceIII/1,01,42-(km st, cca z,sso - z,,aiirpravoJ am/I01,44 [v km, St, 4,487 -- 6,627 vpravá), dále bude krizit t3t"* ,irni." IIr7ror++protlakem pod vozovkou v km st. 4,4ti8. Prótlak bude proveden tor.no t á." vozovky vmin, hloubce 1,2 m, kabely budou uloženy do chráničky, P**""iijr"y'ň.o" p.ou.a.niprotlaku budou umístěny mimo vozovků uvedené ton,'unir,".u. úYtáp'p"oíát ,itni..musí být Prováděn ta( aby nedošlo k ohrožení stability tělesa prir.ňú .jr,ii.Jilt. ,riay,tj, pažení, řádné zhutněni vede_ní dopravy v dostatečné vzdálenosti oJ r,."nv wtopu.Ze'ený pás bude uveden do původního ,""", ,pli"Y ,a.vp-ffi;ů; .;teriálems řádným hutněním. Odvodnění silnice bude obnou"no, uvedeno do funkčního stavu.před zahájením stavebních prací - přípojka vN - musí být uzavřena smlouva o smlouvěbudoucí o zřízení služebnoiti inz. iite mezi inu"rio.u* stavby a středočeským krajemprostřednictvím KSÚS 
"SK. 

Po dobu stavby nebude uklááán ;,eanlr 
-.iju"uni 

,"iqikopový materiál na tělese silnice, případná znečištění n"to poltoránr-rilni.. oua.neprodleně stavebníkem odstraněno, začátek a konec stavby bude nahlášen na ksús,zahájením stavebních prací v tělese. silnice odpovídá investor stavby za nedostatky aškody, které vzniknou na dotčených úsecich iiinice jemu nebo ostatním uživatelůmz důvodu jeho činnosti 3 to do áoby předání dotčených ,rr"r.,i Ji.i."')p-ě-t správcisilnice, Zpětné předání d,otče.ných úsóků silnice po konečných,:p.uuá.t toiJsa sirni.ebude provedeno protokolárně se stanovením zarurní aoby na p.ou.J"nJ,ip^ň 
'or".,silnice v délce 60 měsíců ode dne předání. V případě ;atér,otótiu postor",ii lirnienir,otělesa vzniklého v důsledku .t"uby bud. toá nri,tas"no .p.au.i 

-ton'uJr.".. 
,oprav_eno na náklady investora, po dokončení stavebních prací bude use uuuá.no aopůvodního stavu.

7, Dešťové vody z ploch vozovek a chodníků budou likvidovány jejich příčným apodélným spádováním do nových uličních vpustí, které budo;;",í$ě;; áo'nouehodrenážního potrubí zasakovacího potrubí a nisledně do noqich zasakovacích objektů.Zemní pláň pod konstrukcí vozovky bude odvodně"á p"Jei"ý. 
-""irienY,

vyspádováním do drenáže a drenáž zaústěna zasakovacích ouj"r.t.i.-Ý |.o.tolu novékřižovatky.se silnicílll/1,01,44 nenísilniční příkop a srážkové ,oay rrožáuu.oareulik zásaku do okolního terénu, který je přirbzenÉ spádován k voáoteči rreúusicI,erropotoka. Z tohoto důvodu je křižovatka navr žena bez propustku.
B. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska - souhlasu s vynětím zemědělskepůdy ze zemědělského 

.pů{ního fondu vydaného odborem ziuotnirro 
-|.ortr"ai

Magistrátu města Kladna dne 24.07.2018 poá č.j. oŽP /S/rB/sass 1a, 
- .'
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r Vsouladu s § B odst. 1 písm. a) zákona a dle § 10 vyhl, č.73/1994 Sb., kterou se
provádějí některé podrobnosti zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (dále
jen ,,lyhláška"], se stanovuje povinnost skr;ívky kulturních vrstev půdy z celé odnímané
plochy, která bude využita na rekultivaci části pozemku parc. č.734/6 v k.ú. Třebusice,
která je v platném územním plánu obce. Sk4fvku orniční a podorniční vrstvy je investor
povinen provést odděleně, aby se zabránilo jejímu smísení.

. co nejméně narušovat organizaci zemédělského půdního fondu, hydrologické a
odtokové poměry v území a síť zemědělských účeloqfch komunikací.

o učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících
zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.

r Žadatel je povinen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, kteryí vydal souhlas
s odnětím doručit kopii pravomocného rozhodnutí nebo jiného úkonu podle stavebního
zákona pro které je souhlas s odnětím podkladem, a to do 6 měsíců ode dne jeho
platnosti.

o Žadatel, který nablývá práva vypllfvající z tohoto souhlasu, je povinen plnit podmínky
v něm stanovené ode dne, kdy nabydou právní moci rozhodnutí nebo nabydou účinnost
jiné úkony vydané podle zvláštních předpisů, pro něž je souhlas závazným podkladem.

9. Veřejné osvětlení budou tvořit sadové stožáry se vzdáleností od sebe cca 20-23 m.
Nové rozvody veřejného osvětlení budou v provedení 1-CYKY 4Bx10 mm2. Kabely V0
budou ve většině trasy připoloženy do společné trasy kabelů NN. Osvětlení budou
zajišťovat bezpaticové pozinkované stožáry o výšce cca 4,5 m. Stožáry V0 budou
umístěny v zeleném pasu přiléhajícímu k hranicím pozemků.

10. Pro napojení celé lokality na elektrickou energii bude proveden přívod VN s napojením
na stávající vzdušné vedení na pozemku parc, č,422/1v katastrálním území Třebusice,
0dtud bude kabelové podzemní vedení VN vedeno do místa nové kabelové trafostanice
navržené na pozemku parc. č. 1,34/6 v katastrálním území Třebusice. Umístění
trafostanice je provedeno ve vzdálenosti min.2,0 m od hranic soukromých pozemků.
Pro připojení 30 nových RD budou vybudovány nové distribuční rozvody elektro.
Trasa povede od nové trafostanice, umístěné na pozemku parc. č.I34/6 v katastrálním
území Třebusice a povede v zelených pásech, 0,6 m od hranice veřejného prostoru
komunikace v hloubce min. 0,6 m pod upraveným terénem. Pod komunikacemi s
pojezdem vozidel bude vedení uloženo do chráničky. Vedení bude nasmyčkováno do
elektroměrových piIířů, které budou umístěny na hranicích jednotliqich parcel,

11. Noqi STL plynovodní řad PE D63x5,B pro zásobování navržených stavebních pozemků
zemním plynem bude napojen na stávajícího STL plynovod PE 50 na pozemku parc. č.

420/2 píed pozemkem parc. č. 120/3 v katastrálním území Třebusice, Jsou navrženy
tři větve" Větev ,,A", délky 225 m, zásobí zemním plynem pozemky č. 20-30. Větev ,,B"
délky 151 m zásobí zemním plynem pozemky č.I,2,II,1,8,1,9,1,2-17 a Větev,,C" délky
104 m, zásobí vodou pozemky č. 3-10. Celkem je navrženo 30 ks plynovodních
přípojek, napojených na plynovodní řad pomocí elektrotvarovek. Přípojky budou
ukončeny vždy na hranici pozemku hlavním uzávěrem plynu.

],2. Vzhledem k neexistenci stávající kanalizace v obci Třebusice je splašková kanalizace
navržena pouze jako příprava trasy bez možnosti fyzického propojení nové a stávající
kanalizace. Vzhledem k morfologii terénu je kanalizační řad uvažován v tlakovém
provedení s připojením do budoucího řadu obecní splaškové kanalizace přes
uklidňovací šachtu. Nově navržená splašková kanalizace pro odvod splaškoqy'ch vod.z
budoucích rodinných domů bude v budoucnu napojena na nový obecní řad splaškové
kanalizace s předpokládaným napojovacím místem na pozemku parc. č. 1,34/3 v
katastrálním území Třebusice. Jsou navrženy tři větve. Větev,,A", délky 200 m, Větev

stí. 5
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,,B", délky 150 m, Větev ,,C.' délky 99 m. Do doby kompletníňo vybudování J
íif::,#::,T".*,::::l: ?b:.:í|: raa u Uuaou'v místŮ reviznícř, .*p".i.r,šachet příp ojek vybu dovány d očasné i i.r.v- 

",- "wiz 
J"i: ";;i,"n'i;:fi ffil;iT:kanalizaci Po jejím zprovoznění, Trasa káalizae'nir,o rrau je uvnitř nové iokalitynavržena poblíž osy komunikace..z řadu budou vyv.á"ny earti kanalizačních přípoiekvedené po veřejné části komunikace a ukonče"né- ,r^ t-z m za hranicí pozemkůbudoucích rodinných domů revizní šachtou 1event- terpaci šachtou] s funkcí dočasnéjímky na vyvážení. Tlakové přípojky-;.ou nru.zun|-iiot.uoi PE50. Potrubí přípojekbude zakončeno v budoucí róvizni ačerpaci sr.nÉpro'*rzdý RD, která bude do'dobyzprovoznění nové kanalizace plnit funkcijímty na q.iraZeni.

13, Nově navržený vodovodní řad pro zásobování navržených stavebních pozemků vodoubude napojen na stávající 
,vod'ovodní řad ;;;, p. č. 420/2 v katastrálním územíTřebusice. ]sou navrženy tři věťve z trub PE róďšon 17 DN9Ox5,4. Vétev ,,A'' délky 2I7m, zásobí vodou pozemky č, 20-23, Z+-SO. VÚu ,,B" détky ],4B m, zásobí vodoupozemky č. 1,-2, LI, 1,2,1,7, 1,8-1,9. Větev ,,C" délkr96 m zásobivodou pá*ňř, ; s-ro.Ukončení větve A a B bude provedeno porn*i í"rnrr,o nyarantu s frJáuunJu runr..ikalníku a vzdušníku. ukončóní větve c buá. p.ou"a"no pomocí kalníku a vzdušníku,Trasa-vodovodu je navržena min. 1,2 m oa 

',.lni.e 
veřejného prostoru komunikace vzeleném pásu nebo chodníku a min. 2,5 .n oa o.trtni.h vedení noqých inženýrskýchsítí, Vodovodní přípojky bu.douvedené po u.r.;řrarti komunikace a ukončené cca 1-2m za hranicí pozemků budoucích rodinných aorn,i u. vodoměrné sá.til.^i"'n"u.z"no30 ks vodovodních přípojek. Napojeni luá" |roveaeno vysazením odbočky navodovodním řadu přes 

^zemní 
uzavirací prrruúove'šoupátko, přípojky jsou navrženy zřub HDPE 32x3 (DN,25J. Potrubí přípojek buáe zakončeno ve vodoměrné šachtěbetonové nebo plastové.

14. Navrhovaný vodovod je vodním dílem podle § 55 vodního zákona a podléhá povolenívodoprávn ího ú řad u. Vodovod ní přípolky n";.ou rroaniri anv. Lit,iá.."'i Jsrooir.r,vod - uliční vpusti, zasakov ací rýiy jrou".oulá.ů komunikace a nejsou vodními díly.Realizací záměru nesmí dojít ke znerlitcni poazemních a pou..t or.}.íiuoa. 
"-'^'

15, prováděnými pracemi nesmí být ohrožena kvalita povrchové ani podzemní vody. Nastavbě musí být Prostředky pro zneškodňovani pirpiane havárie. uiir"ir|"rti'a.sr""ekanalizace je třeba opatřitkalo-r4imi koši , tyt" riás! pravidelně tont.otouiiá listit tak,aby se v maximální možné mířó zabránilo unorr-r"airuntů do dešťové kanalizace anásledně do vsakovacího objektu. Dno vsakovaciho objektu (vsakovacích rýh) musí býtumístěno min. 1,0 m nad hladinou podzemní vody, Dokumentace p.o .áu"'nni pouotunibude předložena Povodí Vltavy, s.p, ke stanovisř.' 
-

16, stavební materiál ani odpady ze stavby nebudou skladovány v údolní nivě, stavebnítechnika bude parkovat mimo údolní nivu a nebude tankována v údolní nivě aniv blízkosti koryta vodního,toku, 
-Povo_dí 

Vltavy, s-.p., neodpovídá za případné škodyvzniklé na vybudované stavbě v důsledku rinnorti uiay ti l"áoulrct ;"v.i'-.'-'^'
17, V průběhu stavbv budou 

,dodrženy zásady ochrany dřevin [§7, B zákona č, II4/1,ggzsb. a Čs.N os eoár; v okolí staveniš,e, ,;. 
" 

t"r"""rlém prostoru provádět qýkop ručněve vzdálenosti min. 2,5m od.paty kmene, kořeny zařízn'out .ouný,n rur.r,'ijnr'"s.'ri'fungicidními přípravky, zajistit ochranu strómů před mechanictlrr" p"S'ř"r."i..případné kácení dřevin bude splňovat náležitosti dle § B zákona. za pokácené dřevinybude realizována náhradní výsadba. Při qisadbě budou pouzity pn-"oiri a."iyir""in,
D,áIe budou dodrženy zásady obecné ochiany živočichů (§ s, óa.t. s, ,ax, r,.'tiiltsszsb,) na staveništi stím, že vprů_běhu výkopávých |rací bude výkop upraven ta\ abýdrobní živočichové, l<teří do něj spadnou, i.j ,ánri sami opustit. před zahrnutím
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qýkopu bude provedena kontrola a v případě ziištění těchto živočichů, tyto vynést
mimo staveniště,

18" při stavbě budou respektovány stávající sítě technického vybavení včetně jejich
ochranných pásem - síť elektronických komunikací spol, Česká telekomunikační
infrastruktura, a.s., podzemní a nadzemní síť NN, stanive a nadzemní síť VN spol. ČEZ
Distribuce, a.s., STL plynovod spol. GridServices, s.r.o., vodovod ve správě spol.
Středočeské vodárny, a.s. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí
technického vybavení, zákon č, 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích, vyhláška č.
42B/2001, Sb., kterou se provádí zákon o vodách, o vodovodech a kanalizacích, zákon č.
45B /2000 Sb. energeticlgí zákon ve znění pozdějších předpisů a zákon 127 /2005 Sb. o
elektronických komunikacích a příslušné normy, které se vztahují ke stavbě
vodovodního řadu, kanalizace, plynovodního řadu a rozvodu elektrické energie.
Technické řeŠení a realizace připojení na veřejnou technickou infrastrukturu bude
respektovat podmínky vlastníkŮ a provozovatelů této infrastruktury, včetně podmínek
pro činnost v ochranném pásmu inženýrských sítí.

19, vpřípadě iakýchkoliv výkopových prací je stavebník vsouladu s ustanovením § 22,
odst. 2, zákona č, 20 /7987 Sb. už od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr
České společnosti archeologické, o.p,s., tuinÁ tp,-sst14, Praha 6, mob.:603 1,52 21,B, a
umožnit jemu nebo oprávněné organizací provést na dotčeném území záchranný
archeologický výzkum.

20. zámér bude umístěn a proveden vsouladu s částí dokumentace, která je přílohou
závazného stanoviska 0ddělení architektury, územního plánování a rozvoje města
Magistrátu města KIadna, vydaného dne 6. 6.2018 pod č.j. oAÚR/915/1s.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

VEMKO s.r.o,, Suchardova 51,5,272 0]. Kladno

odůvodnění:

Dne 20.8.20],8 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby ,,výstavba
rodinných domů - Třebusice - U Průhonu - příprava pro qfstavbu''.

Stavební úřad oznámil dne 22. 8. 2018 zahájení územního íízení známým účastníkům
řízení a dotčeným orgánům. současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona
upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost
poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od
doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány
sv á záv azná stanoviska,

stavební úřad oznámil zahájení řízení účastníkům řízení, dle § 144 správního řádu,
veřejnou vyhláškou. v průběhu řízení, na základě doložených podkladů, stavební úřad
zmenšil okruh účastníků řízení. Díky této změně již nejde o řízení s velkým počtem
účastníků dle § 144 správního zákona a rozhodnutí se účastníkům doručuje jednotlivě,

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 vsouladu se schválenou územně plánovací dokumentací ?
vyhovuje obecným požadavkům na využití území. Dle platného územního plánu obce
Třebusice je území určeno pro funkční využití ,,bydlení v rodinných domech" a ,,zahrady
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;."rrJ#Í,rr",rrlj;i"i"r' 
prostor VP6 zasahuje do území s funkčním využitím ,,smíšené

stanoviska sdělili:
- Česká republika - MinisteŤstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková M0,OdděIeníochrany územních zájmů Praha
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, krajské ředitelství- 

íiá:ŤíJ*ienická 
stanice středočeského kraje se sídlem v praze, Územní pracoviště

_ Magistrát města Kladna, Odbor dopravya služeb- Magistrát města Kladna, Odbor výstavby, odd. spec. stav. činností - památková péče- Magistrát města Kladna, Odbor životního prostředi- Magistrát města kladna, 0ddělení architektury, územního plánování a rozvoje města

K dokumentaci se vyjádřili:
- Obec Třebusice
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org.- Povodí Vltavy, státní podnik
- StředoČeské vodárny, a.s.
- GridServices, s.r.o.
- črZ Distribuce, a. s,
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s,- krajské ředitelství policie středočeského kraje, Územní odbor kladno, Dopravníinspektorát

stavební úřad zaiistil vzáiemný soulad předlož ených závazných stanovisek dotčenýchorgánů vyžadovaných zvláštnímí p;;;pi;y ;'ii;;;i'i;" podmínek rozhodnutí.
Stavebn,Í Ú.řad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnuti za použití ustanoveníprávních předpisů ve výroku uvedených,
Účastníci řízení - další dotčené osoby:

.bec Třebusice, ]aroslav Podhora, Miloslava Fišerová, Václava Pouchová, Krajsl<áspráva a údržba silnic Středočeského t.r;u, prirp. org., Povodí Vltavy, státní podnik,Ing, Petr BroŽ, Středočeské vodárny, r..., c;i;š;.;i;.s, s.r.o., CEZ Distribuce, a. s., českátelekomunikační infrastruktura ,i., oág.". iaz^iovská, Petr Milt, Stanis,av šilhan,vojtěch Švarc, Úřad pro zastupování stáiu ve věcech majetkory.t, vr"ái.i. lotornýDana Pokorná, Milena Podhoiová, Jakub nývo.á, rateiin, nYu".oua, vá.iuu^Šrr.'nY,

ilil,#ill"jirHergesselová, ]iří Hergessei liit<á Xratit<ova," Pta.c"ia Úr,ir.*a, r"!,

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhya 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, NepodáJi účastník
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka, Odvoláním lze
napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení,
0dvolání 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, nedošloJi z povahy věci k jejich
konzumaci.

'7u,L'
Klára BRABCOVA

oprávněná úřední osoba

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších
předpisů položky 17 odst. 3 ve výši 1000 Kč, položky 17 odst. 1, písm. eJ ve qiši 1000 Kč,
položky 17 odst. 1 písm. f,J ve qiši 20000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. h) ve qýši 3000 Kč,
celkem 25000 Kč byl zaplacen dne 24.8.2018.

Obdrží:
účastníci (doručenkyJ
Ing. Jan Kolouch, nám. Starosty Pavla č.p. 14,Z720t Kladno 1

zastoupení pro: VERAKO s.r.o., Suchardova 5'I5,272 01 Kladno
0bec Třebusice, IDDS: 7s6akne

sídlo: Třebusice č.p. 133,273 41 Brandýsek
Iaroslav Podhora, Třebusice č.p.55,273 41 Brandýsek
Miloslava Fišerová, náves družby č.p, 19, Stochov-Čelechovice, 273 04 Kačice
Václava Pouchová, Dřetovice č.p,13,273 42 Stehelčeves
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., IDDS: a6ejgmx

sídlo: Zborovská č.p. Bt/17, 150 00 Praha S-Smíchov
Povodí Mtavy, státní podnik, lDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č,p.3L7B /B,150 00 Praha S-Smíchov
Ing. Petr Brož, Suchardova č.p. 515, 272 01 Kladno t
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Středočeské vodárny, a.s., IDDS: qztgg8d
sídlo: U vodojemu č.p. 3085, 272 01, Kladno 1

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

_ sídlo: Plynárenská č.p.a99/I,Zábrdovice,602 00 Brno 2
CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v9Suqfo

, sídlol Teplická č,p.874/B, Děčín lV-Podmokly,405 02 Déčín2
Ceská telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo:Olšanská č.p.2681,/6, ].30 00 Praha 3-Žižkov
Dagmar Lážnovská, Třebusice č.p, 1,20,273 41 Brandýsek
Petr Milt, Třebusice č.p, 5L,273 41, Brandýsek
Stanislav Šilhan, Třebusice č.p.28,273 41 Brandýsek
Vojtěch Švarc, Masarykovo nábřeží č.p. 20I4/2,Ňové Město, 120 00 Praha 2
Uřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e

sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390 / 42, Praha 2-Nové Město, 12B 00 Praha 28
Vladimír Pokorný Třebusice č.p. 25, 273 41 Brandýsek
Dana Pokorná, Třebusice č.p,27,273 41, Brandýsek
Milena Podhorová, Třebusice č.p,24,273 41 Brandýsek
|akub Rlivora, Třebusice č.p.1,2B,273 41 Brandýsek
Kateřina Rlivorová, Třebusice č.p.1,2B,273 41 Brandýsek
Václav Šťastný, Ivana Olbrachta č,p, 202,273 08 pchóry
Mgr, Marcela Hergesselová, Lipová č.p. 1723/2I,434 0], Most 1
Jiří Hergessel, Třebusice č,p.62,273 41 Brandýsek
Jitka Kraliková, Na Krásných Horách č.p. 295, 413 01 Roudnice nad Labem
Marcela Maňková, Šebelova č.p. ILa / 1,, Jaktaí, 7 47 07 Opava 7
Ing. Madimír Trubač, U Dráhy č.p. 325, Velké Přítočno, 273 51 Unhošť

dotčené orgány
Ceská republika - Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková M0,0ddělení
ochrany územních zájmů Praha, IDDS: hjyaavk

sídlo: Hradební č.p.772/72, ],10 05 Praha ].-Staré Město, P.O.BOX 45
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, krajské ředitelswí, IDDS: dz4aa73

sídlo: Jana Palacha č.p,1,970,27207 Kladno I
krajská hygienická stanice středočeského kraje se sídlem v praze, Územní pracoviště v
Kladně, IDDS; hhcaiBe

sídlo: Dittrichovač.p,329/17,120 00 Praha 2-Nové Město
Magistrát města Kladna, 0dbor dopravy a služeb, IDDS: dyubpcm

sídlo: nám. Starosty Pavla č.p.44,272 52 Kladno 1
Magistrát města Kladna, Odbor qýstavby, odd. spec. stav. činností - památková péče, IDDS:
dyubpcm

sídlo: nám. Starosty Pavla č.p. 44,272 52 Kladno 1
Magistrát města Kladna, Odbor životního prostředí, IDDS: dyubpcm

sídlo: nám. Starosty Pavla č.p.44,272 01 Kladno 1
Magistrát města Kladna, 0ddělení architektury, územního plánování a rozvoje města, IDDS:
dyubpcm

sídlo: náměstí starosty Pavla Č.p.44,272 01 Kladno 1
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, I1zemní odbor Kladno, Dopravní
inspektorá| IDDS: 2dtai5u

sídlo: Havířskáč.p.632,272 01 Kladno 1


