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STAVEBNÍ POVOLENÍ
Dne 17.12. 2010 podalo Město Žebrák, IČ: 00234079 , Náměstí č.p. 1 267 53
Žebrák návrh na vydání stavebního povolení na stavbu „CYKLOSTEZKA Žebrák Točník“ na pozemcích kat. č. 1265/11 v k.ú. Žebrák a pozemcích kat. č. 245/3, 245/5,
243/43, 243/45, 25/9 a 25/11 v k.ú. Točník . Uvedeným dnem podání bylo zahájeno stavební
řízení.
Pro uvedenou stavbu byla MěÚ Žebrák, stavebním úřadem vydána Veřejnoprávní smlouva o
umístění stavby č.j. VYST-Dr/1901/2010 a souhlas s vydáním stavebního povolení, vše dle §
15 zák. č. 183/2006 Sb.,
Městský úřad Hořovice, odbor technický a dopravní, jako příslušný speciální stavební úřad
pro dopravní stavby dle § 40 odst. 4 písm. c) a 5 písm. d) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů a dále podle § 15 zák. č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením
§ 112 odst. 2 ve znění pozdějších předpisů zahájil stavebního řízení a upustil od místního
šetření a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry staveniště, žádost poskytovala
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a na základě souhlasu příslušného
stavebního úřadu rozhodl takto:
„CYKLOSTEZKA Žebrák - Točník“ na pozemcích kat. č. 1265/11 v k.ú. Žebrák a
pozemcích kat. č. 245/3, 245/5, 243/43, 243/45, 25/9 a 25/11 v k.ú. Točník se
povoluje
Stavba obsahuje: stavbu obousměrné cyklostezky š - 2,5 m a délky l - 768 m
veřejné osvětlení
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1.
Stavba bude umístěna na pozemcích parcel. č. 1265/11 v k.ú. Žebrák a pozemcích kat.
č. 245/3, 245/5, 243/43, 243/45, 25/9 a 25/11 v k.ú. Točník. Poloha stavby je zakreslena
v situačním výkresu v měřítku 1 : 500, který je součástí ověřené projektové dokumentace.
2.Stavba bude provedena podle dokumentace zpracované Ing. Liborem Křižákem ČKAIT –
0010377 a ověřené ve stavebním řízení, která je součástí tohoto rozhodnutí. Případné změny
nesmí být provedeny bez předchozího povolení vydaném speciálním stavebním úřadem.
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3. Stavebník zajistí vytýčení prostorové plochy včetně všech inženýrských sítí podle
předloženého projektu orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení, zejm. vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a dbát o ochranu
zdraví osob na staveništi.
5. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., upravující
požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a závazná
ustanovení obsažená v příslušných technických normách, zejména ČSN 73 3050 – Zemní
práce, ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací, ČSN 73 6125 – Stavba vozovek,
Stabilizované podklady, ČSN 73 6121 – Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy.
6. Při realizaci stavby v částech určených pro užívání veřejností musí vyhovovat ustanovením
vyhlášky č. 369/2001 a 492/06 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky
zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a dodržet
připomínky NIPI ČR.
a) Napojit bezbariérově cyklostezku na stávající cyklostezky nebo na komunikaci.
b) U lávky osadit ochranné zábradlí dle vyhl. 390/01 Sb.
7. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný
základní výzkum provedený odbornou organizací. Skrývku ornice a všechny zemní práce
spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a
písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum
v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické
struktury. Na archeologický výzkum je nutné v dostatečném časovém předstihu uzavřít
smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací.
8. Stavebník sdělí ÚAPPSČ nebo jiné oprávněné organizaci termín zahájení stavby nejpozději
v průběhu stavebního řízení. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště bude
provedeno tři týdny před jejich realizací.
9. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude součástí kolaudačního rozhodnutí.
10. Při provádění stavebních prací dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen
SEK) společnosti Telefónica O2, jejíž existence a poloha je zakreslena v přiloženém výřezu
z účelové mapy SEK společnosti Telefónica O2. Žadatel je srozuměn s tím, že nadzemní
vedení sítě elektronických komunikací (dále jen NVSEK) používá shodnou právní ochranu
jako podzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále jen PVSEK) a dojde-li ke střetu
stavby s NVSEK, je žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem
společnosti Telefónica O2 pověřeného ochranou sítě – Petr Plecitý( tel: 606 633 067, e-mail:
petr.plecity@o2.com).
Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
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11. Případné dopravní značení bude definitivně odsouhlaseno nejpozději do závěrečné
kontrolní prohlídky a bude osazeno na základě stanovení vydaného MěÚ Hořovice – odborem
technickým a dopravním.
12. Všechna zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Musí být respektována, včetně dodržení
předepsaných vzdáleností uvedených v technických normách. U všech druhů energetického
zařízení, kromě nadzemního vedení NN, je nutné respektovat i ochranné pásmo dle zákona č.
458/2000 Sb.
13. Stavební činnost v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možno realizovat pouze
při dodržení podmínek stanovených ve stanovisku č.j. 2021/10/179. Nebudou-li tyto
podmínky dodrženy, budou stavební činnosti , popř. úpravy terénu v ochranném pásmu
plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č.
458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo
stavby (zejména tras) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
14. Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude
provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum.
Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti
uvede žadatel naši značku( číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a
přesného určení uložení plynárenského zařízené nesmí být stavební činnosti zahájeny. O
provedení vytyčení bude sepsán protokol.
15. Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04- tab. 8 zákona č. 458/2000 Sb. ve
znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
16. Pracovníci provádějící stavební činnost budou prokazatelně seznámeni s polohou
plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
17. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor
povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení, nebo
ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí,
zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, bateriových a motorových
nářadí.
18. Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně
zabezpečeno proti poškození.
19. V případě použití bezvýkopových technologií bude před zahájením stavební činnosti
provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
20. Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení na tel. 1239.
21. Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude
provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost v ochranném pásmu
plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné
regionální centrum. Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou
kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska.
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Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené
kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení
zasypáno.
22. Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým
pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 120071-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
23. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a
nadzemní prvky plynárenského zařízení.
24. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu
(HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu
trvání stavební činnosti.
25. Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.
26. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení.
27. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný
přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
28. Požadavek na vytyčení plynárenského zařízení, oznámení o zahájení stavby, o provádění
bezvýkopovou technologií a předání po ukončení stavby příslušnému mistrovi okrsku viz.
kontaktní list.
29. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo ke znemožnění přístupu k sousedním
nemovitostem a po předchozím projednání s majiteli těchto nemovitostí
30. Stavebník je povinen mít na stavbě k dispozici dokumentaci a všechny doklady týkající
se provádění stavby.
31. Stavba bude prováděna firmou k tomu oprávněnou a bude zajištěn stavební dozor.
32. Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny dle harmonogramu a to před a v průběhu
hutnění podkladových vrstev a v průběhu pokládky asfaltového betonu a dlažeb.
33. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu.
34. Stavba bude dokončena do 31. 12. 2011.
Odůvodnění
Speciální stavební úřad oznámením zahájení stavebního řízení oznámil zahájení stavebního
řízení dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům.
V průběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost podanou Městem
Žebrák, IČ: 00234079 , Náměstí č.p.1 267 53 Žebrák a to návrh na vydání stavebního
povolení na stavbu „CYKLOSTEZKA Žebrák - Točník“ na pozemcích kat. č. 1265/11 v k.ú.
Žebrák a pozemcích kat. č. 245/3, 245/5, 243/43, 243/45, 25/9 a 25/11 v k.ú. Točník.
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Uvedeným dnem podání bylo zahájeno stavební řízení. MěÚ Žebrák, stavebním úřadem byla
vydána Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby č.j. VYST-Dr/1901/2010 a souhlas
s vydáním stavebního povolení, vše dle § 15 zák. č. 183/2006 Sb.,
V průběhu řízení MěÚ Hořovice, odbor technický a dopravní neobdržel žádnou námitku
k uváděné stavbě.
V průběhu řízení bylo shledáno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani
nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Dále byly speciálnímu stavebnímu úřadu předložena tato vyjádření a souhlasy:
-

Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby č.j. VYST-Dr/1901/2010
souhlas §15 č.j. VYST-Dr /3779/2010
stanovisko HZS Beroun č.j. HSKL 3471/2010-Be
stanovisko KHS SK č.j 62131 – 2.5/2010 Be a 13910-2.5/2010/Be
stanovisko CHKO Křivoklátsko č.j. 00721/kv/2010
stanovisko NIPI ČR o.s. č.j. 92/10/Ch
stanovisko KAPKA ze dne 30.11. 2010
vyjádření MěÚ Hořovice, odbor výstavby a ŽP č.j. MUHO/ 8125/2010/YVÝST/KY
vyjádření Policie ČR – DI Beroun č.j. KRPS-35436-1/ČJ-2010-010206
vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republik, a.s., č.j. 36820/ 10
vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., č.j. K-1026629041
vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. č.j. 2021/10/179
vyjádření VAK Beroun a.s. č.j. 1774/2010
vyjádření ÚAPPSČ č.j. 3913/2010

Protože stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby,
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.
Poučení
Stavba nesmí být zahájena dokud stavební povolení nebude pravomocné § 73 zák. č.
500/2004Sb., správní řád. Tuto skutečnost si stavebník ověří u speciálního stavebního úřadu
Městského úřadu Hořovice, odboru technického a dopravního tj., který rozhodnutí opatří
doložkou o nabytí právní moci.
Stavební povolení pozbývá platnost, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci,
nebude stavba zahájena.
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, Zborovská č. 11. 150 00 Praha 5 podáním u zdejšího Městského úřadu
Hořovice, odboru technického a dopravního.

Miloslav Jelínek
samostatný referent odboru technického a dopravního
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Správní poplatek: 3000, Kč byl zaplacen hotově
Doručí se:
Účastníci řízení:
František Bureš, Tlustice č.p.9, 268 01 Hořovice
Ing. Bohdan Šimeček, Svatovítská č.p. 578/18, 160 00 Dejvice-Praha 6
Ing. Jan Gemrich, Blatenská 2169/13, Praha-Chodov 149 00
Libor Vašek, Točník 18, 267 51 Točník
Město Žebrák
Obec Točník
SÚS Kladno, Železárenská 1566, Kladno 272 01
Obdrží- správci inženýrských sítí:
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín
RWE Distribuční služby, s.r.o. Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIK a.s., Olšanská 2681/6, 130 84 Praha 3
VAK Beroun, a.s. Mostníkovská 255, 26641 Beroun
Obdrží-dotčené orgány státní správy :
HZS Beroun, Pod Studánkou 1258, 266 49 Beroun
KAPKA, Točník č.p. 30, 267 51 Zdice
KHS Beroun, Politických vězňů 455, 266 44 Beroun
MěÚ Žebrák, stavební úřad
NIPI ČR, o.s. Náměstí Republiky 3, 110 01 Praha 1
Policie ČR KŘ - DI Beroun, Tyršova 1635, 266 50 Beroun
Ústav archeolog. památkové péče Stř. Čech
Vojenská stavební a ubytovací správa

