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STAVEBNÍ POVOLENÍ 
 

Odbor dopravy a služeb Magistrátu města  Kladna, jako silniční správní úřad a speciální stavební úřad 
příslušný podle § 15 odst.1 pís.c) zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, § 16 
odst. 1 a § 40 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 111 
stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 12.3.2012 podal  
 
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
zastoupený na základě plné moci ProjektBau CZ s.r.o., Maroldova 1968, 272 01 Kladno, IČ: 
26710358 
 
 (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 115 stavebního zákona  
 

p o v o l u j e 
stavbu 
 

„Úprava povrchů stávajících polních a lesních cest pro rozšířené využití – cyklostezky, 
cyklotrasy - Kladensko “ 

 
(dále jen "stavba") na pozemku parc.č. 1412, 1411/1, 1456/1, 1399/1, 1390/1, 1392/1, 1395, 882/26, 
1396/4, 882/64, 845/49 v katastrálním území Velká Dobrá, na pozemcích parc,.č.953, 981/4, 980/1, 
980/2, 984/1 v katastrálním území Družec, na pozemku parc.č.529, 530 v katastrálním území Horní 
Bezděkov, na pozemku parc.č.397, 327, 395, 344 v katastrálním území Braškov. 
 
Stavba obsahuje: 

• Část Velká Dobrá – Družec; celková délka 2175 m, upravovaná délka 405 m; od napojení 
v místě stávající cyklostezky ze směru Kladno od Sletiště v severním okraji obce bude 
proveden nový povrch až do blízkosti zastavěné části obce; šířka 3 – 4 m 

• Část Horní Bezděkov – Družec: celková délka 3060, upravovaná délka 1260 m; nový povrch 
od napojení stávající cesty z místní komunikace v obci Horní Bezděkov v ul.Ke Křížku až 
k lomu cesty v lesním porostu v blízkosti chatové osady Družec; šířka 2 – 4 m 

• Část Horní Bezděkov – Velká Dobrá, Celková délka i upravovaná délka 745 m; úprava 
povrchu od napojení stávající polní a lesní cesty na komunikaci Valdek – Družec ve směru 
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k velké Dobré až k vyústění na asfaltovou místní komunikaci v komerční zóně Velká Dobrá 
poblíž R6; šířka 2 m 

• Svislé a vodorovné dopravní značení, tabulkové značení trasy 
 

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou 
vypracoval Ing.Petra Piskáčková. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího 
povolení stavebního úřadu. Stavba bude umístěna na poz.parc.č. 1412, 1411/1, 1456/1, 1399/1, 
1390/1, 1392/1, 1395, 882/26, 1396/4, 882/64, 845/49 v katastrálním území Velká Dobrá, na 
pozemcích parc,.č.953, 981/4, 980/1, 980/2, 984/1 v katastrálním území Družec, na pozemku 
parc.č.529, 530 v katastrálním území Horní Bezděkov, na pozemku parc.č.397, 327, 395, 344 
v katastrálním území Braškov, jak je zakresleno v situačních výkresech jednotlivých stavebních 
objektů, které jsou součástí projektové dokumentace pro stavebníka. 

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

zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při 
stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. 

4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., která upravuje požadavky na 
provádění staveb, a příslušné technické normy. 

5. Odpady vzniklé při stavbě budou tříděny a bude s nimi nakládáno dle zákona č.185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpad vhodný k dalšímu využití bude roztříděn a 
přednostně nabídnut k využití provozovateli zařízení na zpracování odpadu, které je nejblíže 
vzdáleno od místa vzniku odpadu. O vzniklých odpadech a způsobu nakládání s nimi bude dle § 
21 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 
vedena průběžná evidence. Doklady o zneškodnění odpadů budou archivovány a předloženy ke 
kolaudaci. 

6. Stavebník učiní opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících 
zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. 

7. V průběhu stavby bude důsledně zajištěna ochrana dřevin, vyskytujících se vně půdorysného 
ohraničení objektů, souvisejících se stavbou. Kmeny budou zabezpečeny proti oděru, dočasným – 
pružným – vyvázáním větví korun, u nichž by mohlo dojít k ohrožení stavebními mechanizmy a 
budou dodrženy podmínky ochrany kořenové zóny. 

8. Stavební práce je nutné provádět takovým způsobem, aby nedošlo k dotčení lesních porostů. 
V případě, že bude zásah do pozemků určených k plnění funkcí lesa nezbytný, je třeba požádat 
předem orgán ochrany přírody o závazné stanovisko k zásahu do VKP „les“.  

9. Na silnici nebude skladován stavební materiál ani výkopová zemina. Silnice nebude znečisťována, 
případné znečištění bude ihned odstraněno.  

10. Při provádění stavby budou zachovány podmínky bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 
11. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.6.2014. 
12. Práce prováděné na vozovkách budou řádně označeny přechodným dopravním značením, 

instalovaným podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66.  
13. Dopravní značky musí být umístěny na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy 

(bezbarvé – pozink), případně na sloupech veřejného osvětlení (musí být projednáno s majitelem) 
a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Vnitřní okraj značky bude 50 – 200 cm od 
okraje vozovky nebo zpevněné krajnice, případně chodníku. Viditelnost dopravních značek musí 
být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti min.50 m. 

14. Křížení se silnicí II/606 v obci Velká Dobrá musí být vyřešeno z hlediska bezpečného pohybu 
cyklistů. Úseky, na kterých bude připuštěn provoz vozidel (obhospodařování polních a lesních 
pozemků) musí ýt v uspořádání, které umožní provoz předpokládanými vozidly. 

15. Stavba se dotkne zájmů Lesů ČR s.p. V místě nově upravovaného úseku části stavby Horní 
Bezděkov – Družec bude dodržena šířka cesty min 3,5m, včetně zpevněné krajnice. Podél cesty 
bude vybudován mělký odvodňovací rigol v místech, kde dešťové vody nebudou odtékat přímo do 
lesa. Stavebník projedná se zástupcem Lesů ČR s.p. možnou úpravu skladby vozovky z hrubšího 
kameniva vel 32 – 63 mm, tzv. vibrovaného štěrku, které lépe odolá splavování vodou a 
mechanickému zatížení pojezdem lesní techniky. O zahájení stavebních prací bude stavebník 
Lesy ČR s.p. prokazatelně informovat před jejich zahájením. 
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16. Během prací bude zajištěn plynulý vjezd techniky Hasičského záchranného sboru do řešené 
lokality. Komunikace bude provedena na únosnost minimálně 80 kN nejvíce zatíženou nápravou 
vozidla HZS. Případné uzavírky nebo omezení na komunikacích sdělí stavebník v předstihu na 
operační a informační středisko HZS Středočeského kraje, krajské ředitelství Kladno.  

17. Místní úprava bude stanovena až před uvedením stavby nebo její části do užívání. Další stavby, 
jako např. oplocení, apod. nesmějí být umísťovány v rozhledových polích křižovatek. 

18. V případě jakýchkoli výkopových prací je stavebník podle §22 odst.2 zák.č.20/1987 Sb. povinen 
ohlásit svůj záměr České společnosti archeologické, o.p.s. Před zahájením zemních prací bude 
uzavřena písemná smlouva mezi stavebníkem a oprávněnou organizací. Stavebník oznámí 
Archeologickému ústavu datum zahájení zemních prací nejméně dva týdny před jejich zahájením. 

19. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Stavebník před zahájením stavby nahlásí stavebnímu 
úřadu dodavatele stavebních prací. 

20. Po dni nabytí právní moci stavebního povolení stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o stavbě. 
Stavebník je povinen štítek o povolení stavby před zahájením stavby umístit na viditelném místě u 
vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání 
kolaudačního souhlasu. 

21. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení 
pozbývá podle § 115 odst.4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let 
ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad 
prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se 
staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. 

22. 1.Kontrolní prohlídka stavby bude provedena po vytýčení stávajících soustav inženýrských sítí a 
provedení odstranění stávajících povrchů komunikací. 2.kontrolní prohlídka bude zároveň 
závěrečnou kontrolní prohlídkou. Bez provedení kontrolní prohlídky nelze ve stavbě dále 
pokračovat. 

23. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude přiložen doklad o vytýčení stavby.  
24. Provedenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník je povinen po 

dokončení stavby předložit speciálnímu stavebnímu úřadu písemný návrh na provedení 
kolaudace. 

25. Přílohou žádosti o vydání kolaudačního souhlasu musí být mj. i geometrický plán zaměření 
stavby. 

26. Stavebník je povinen mít na stavbě k dispozici ověřenou projektovou dokumentaci a všechny 
doklady stavby se týkající. 

 
Rozhodnutí o námitkách: 
Námitkám Lesů ČR s.p, se vyhovuje stanovením podmínek rozhodnutí č. 15. 
Námitce Města Stochov se vyhovuje vypuštěním úseku Čelechovice – Lodenice z předmětu tohoto 
stavebního povolení (tento úsek bude řešen v samostatném stavebním řízení). 
Námitka p.Petra Čermáka, bytem Sadová 393, Velká Dobrá se zamítá 
Námitka Bc.Pavla Humla. Bytem Jílová 546, 273 61 Velká Dobrá se zamítá. 
 

Odůvodnění 

Dne 12.3.2012 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, 
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům 
státní správy. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního 
jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala 
dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 18.4.2012 mohou účastníci 
řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska. 

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek 
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní 
správy a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 
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Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných 
zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně 
a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí. 

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno: 
Námitkám Lesů ČR s.p. bylo vyhověno stanovením podmínky rozhodnutí č.15). 
 
Návrhy a námitky, které byly zamítnuty 
Námitka p.Petra Čermáka, bytem Sadová 393, Velká Dobrá se týkala zachování průjezdné šířky cetsy 
min. 5 m jako příjezdové cesty na poz.parc.č.882/26 a pro stavby na poz.parc.č.665 v katastrálním 
území Velká Dobrá. Stavební úřad tuto námitku zamítl, neboť tento úsek zůstává zachován ve 
stávající podobě a nebudou na něm prováděny žádné stavební úpravy.  
Námitka Bc.Pavla Humla, btem Jílová 546, 273 61 Velká Dobrá uváděl, že je výlučným vlastníkem 
pozemků parc.č.178/8, 178/81 a budovy č.p.546 na poz.parc.č.885 a st.905 v katastrálním území 
Velká Dobrá a že tyto pozemky sousedí s navrhovanou stavbou. Dále uváděl, že navrhovaná stavba 
bude již při provádění zatěžovat okolí nadměrným hlukem a zvýšenou prašností. Dále upozornil na 
nedostatečné plnění podmínek BOZP při provádění prací. Také namítal, že stavba vyžaduje 
posouzení vlivů na životní prostředí.  
Stavební úřad tuto námitku obdržel dne 15.5.2012, tj. více jak měsíc po určeném termínu pro podání 
námitek, ale protože dosud nebylo vydáno stavební povolení, přijal tuto námitku a rozhodl se s ní 
vypořádat. Stavební úřad tyto výše uvedené námitky zamítl, neboť úsek, kde se budou provádět 
stavební úpravy (v projektu označen „A“), nesousedí s výše uvedenými pozemky p.Pavla Humla, ale 
nachází se téměř na druhé straně obce. Výše uvedené pozemky tedy nebudou stavbou nijak dotčeny. 
 

Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. 
Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden 
stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude 
postoupeno Krajskému úřadu Středočeského Kraje k rozhodnutí. 
 

 
 

                                                                                                                Milan Dvořák 
                                                                                                             Odborný referent 
 
 
 
 
 
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů 
 
Vyvěšeno dne 4.6.2012                                 Sejmuto dne 20.6.2012 
 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích  ve výši 1500,-Kč zaplacen 
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Účastníci řízení 
ProjektBau CZ s.r.o., Maroldova 1968, 272 01 Kladno, IČ: 26710358 
 
Dotčené orgány státní správy 
Policie ČR, DI Kladno 
Hasičský záchranný sbor Středočeského Kraje, Jana Palacha 1970, 272 00 Kladno 
Magistrát města Kladna – odbor životního prostředí. 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Kladno, Gen.Klapálka 1583, 272 
01 Kladno 
Magistrát města kladna – odbor výstavby, oddělení památkové péče 
 
K vyvěšení: 
Obec Horní Bezděkov IČ:00234362 Hlavní 41, 27351 Horní Bezděkov, okres Kladno 
Obec Braškov IČ:00234176 Dukelská 11, 27351 Braškov, okres Kladno 
Obec Velká Dobrá IČ:00235083 Karlovarská 15, 27361 Velká Dobrá, okres Kladno 
Obec Družec IČ:00234320 Hlavní 42, 27362 Družec, okres Kladno 
Obec Mšecké Žehrovice, č.p.77, 270 64 Mšecké Žebrovice 
Město Stochov, Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov 
Magistrát města Kladna – informační centrum 
 
Spis SÚ 
 
S vyznačenou právní mocí ještě obdrží: 
ProjektBau CZ s.r.o., Maroldova 1968, 272 01 Kladno, IČ: 26710358 
Obec Horní Bezděkov IČ:00234362 Hlavní 41, 27351 Horní Bezděkov, okres Kladno 
Obec Braškov IČ:00234176 Dukelská 11, 27351 Braškov, okres Kladno 
Obec Velká Dobrá IČ:00235083 Karlovarská 15, 27361 Velká Dobrá, okres Kladno 
Obec Družec IČ:00234320 Hlavní 42, 27362 Družec, okres Kladno 
Obec Mšecké Žehrovice, č.p.77, 270 64 Mšecké Žebrovice 
Město Stochov, Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov 
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