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Městský úřad ve Slaném 

Odbor dopravy a silničního hospodářství 
 

Velvarská 136, 274 53 Slaný, tel.: 312 511 261, fax: 312 522 771, e-mail: rosiak@meuslany.cz 

elektronická podatelna: podatelna@meuslany.cz 

 

Ve Slaném 17.6.2019 

SP.ZN.: 3805/2019 

Č.j. MUSLANY/20242/2019/ODSH/RO 

Vyřizuje: Pavlína Rosiak 

Přílohy: 0 

 

 

 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

R O Z H O D N U T Í 

SPOLEČNÉ  POVOLENÍ 

 

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu ve Slaném, jako příslušný speciální 

stavební úřadem podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném 

územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona 

žádost o vydání společného povolení, kterou dne 13.3.2019 podala:  

Obec Řisuty, Řisuty 84, 273 78 Řisuty (dále jen "stavebník") a na základě tohoto posouzení:  

  

I.  Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu vydává 

  

společné povolení 

 

kterým schvaluje stavební záměr, umístění a provedení stavby:  

„Řisuty, obnova místní komunikace „pod kostelem“ 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1473/1 k.ú. Řisuty 

 

Druh a účel umisťované stavby  

Stavba obsahuje: 

Jedná se o dopravní stavbu – opravu stávající místní komunikace v celkové délce 159,81 m 

s krajnicemi mezi 0,5 – 1,0 m, v staničení 0,000 – 0,0200 je komunikace obousměrná v šířce 4,5 m, 

dále v šířce 3,0 m, výstavbu parkovacího pruhu pro OA, chodník.  

Umístění stavby na pozemku  
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Stavba je umístěna na pozemku parc.č. 1473/1 k.ú. Řisuty, na kterém bude provedena rekonstrukce místní 

komunikace o šířce jízdního pruhu 3,0 m s krajnicemi mezi 0,5 – 1,0 m, resp. 2,25 m v obousměrné části, 
parkoviště pro 4 OA, přístupový chodník při parkovací ploše. Komunikace je napojena na začátku řešeného 

území na silnici III. tř. a na konci úseku na místní komunikaci.  

 

Určení prostorového řešení stavby  

Oprava komunikace bude provedena v tl. 470 mm, s povrchem z betonové dlažby. Komunikace bude 

lemována obrubou z betonových obrubníků – dosyp krajnice kačírkem, nebo zeminou.  

Parkovací pruh bude proveden dtto s povrchem z vodopropustné dlažby. Parkovací pruh bude upevněn 

betonovou obrubou.  

Dešťová voda bude svedena odvodňovacím žlabem v ose komunikace do stávajících vpustí dešťové 

kanalizace výškově upravených.  

Niveleta povrchů se upraví tak, aby respektovala vjezdy do nemovitostí a vodu odváděnou do osy 

komunikace. 

 

II.  Stanoví podmínky pro umístění stavby:  

1. Stavba bude umístěna v souladu se situací projektové dokumentace ověřenou v tomto řízení, 

zpracovanou autorizovanou osobou v oboru dopravní stavby – Ing. Petr Fojt ČKAIT 0013761. 

Dokumentace obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se 

zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a 

vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb.  

2. Pro provedení umisťované stavby se jako stavební pozemek vymezuje parc.č. 1473/1 k.ú. 

Řisuty (trvalý zábor)  

3. Stavební čára se neudává, neboť se jedná o dopravní stavbu, která je dána současnou místní 

komunikací a jejím průběhem.  

  

III.  Stanoví podmínky pro provedení stavby:  

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném řízení, kterou 
vypracovala firma PF Projekt Soukenická 64/22, 274 01 Slaný; autorizace projektu - inženýr 
pro dopravní stavby – Ing. Petr Fojt ČKAIT 0013761 

2. Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací. Před 
zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy stavby a ověření 
výsledků vytýčení fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování 
výsledků zeměměřičských činností v souladu s oddílem čtvrtým zákona č. 200/1994 Sb., o 
zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve 
znění pozdějších předpisů. Doklad o vytýčení bude jedním z podkladů pro vydání 
kolaudačního souhlasu.  

3. Stavebník je ve smyslu ustanovení § 152 stavebního zákona povinen oznámit stavebnímu 

úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele. Stavba bude prováděna 

stavebním podnikatelem, kterého stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu po 

ukončení výběrového řízení, nejpozději před započetím prací. Provádět stavbu může jako 

zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení 

provádění stavby stavbyvedoucím. Práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno 

zvláštní oprávnění, zejména podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
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inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o 

zeměměřičství, mohou vykonávat jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.   

4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek 
„STAVBA POVOLENA“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. 
Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, 
a ponechán bude na místě do kolaudace stavby. 

5. Stavebník v předstihu písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu následující fáze 
realizace stavby za účelem provedení kontrolní prohlídky:  

a. úpravu zemní pláně 
b. dokončení nosné vrstvy komunikace 
c. ukončení stavby včetně provedených terénních úprav pro provedení závěrečné 

kontrolní prohlídky 
6. Při realizaci stavby budou stavební práce prováděny s důrazem na maximální snížení 

negativního vlivu stavby na okolní zástavbu, tj. zejména zajištění max. snížení hlučnosti a 

prašnosti.  

7. Stavebník musí zajistit staveniště před vstupem nepovolaných osob. Výkop musí být zajištěn 

vhodnou zábranou a za snížené viditelnosti musí být osvětlen.  

8. Při realizaci stavby musí být respektovány obecné technické požadavky na pozemní 

komunikaci definované v části páté vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v ní citovaných technických 

normách.  

9. Provedení stavby jako celku musí vyhovovat ustanovením vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

10. Výrobky pro stavbu musí vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky podle 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

11. Na stavbě musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se 

prováděné stavby, popřípadě jejich kopie. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, 

do něhož budou pravidelně zaznamenávány údaje týkající se provádění stavby, a to ode dne 

převzetí staveniště. Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku 

stavebníkovi.  

12. Zahájení zemních prací oznámí stavebník s dostatečným předstihem správcům jednotlivých 

sítí dotčené technické infrastruktury (dále jen „sítí“), které provozují Středočeské vodárny, 

a.s., ČEZ Distribuce a.s., CETIN a.s., Dobrovolný svazek obcí JERIMALITUS (kanalizace) Před 

zahájením výkopových prací je nutno požádat o vytýčení sítí, jenž se nachází v místě 

staveniště, u správců těchto sítí. Výstavbou ani provozem výše uvedené stavby nesmí být 

ovlivněn provoz jednotlivých sítí. Stavebník bude při provádění stavebních prací v blízkosti 

inženýrských sítí či vedení respektovat předem stanovené relevantní požadavky jejich 

správců. Před započetím stavebních prací stavebník prověří platnost jejich vyjádření a v 

případě nutnosti zajistí jejich aktualizaci.  

13. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí 
být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců 
těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.  

20. Stavebník bude respektovat podmínky vyjádření KŘ Policie Stč. kraje – DI Kladno, vyjádření 
č. j. KRPS-36024-1/ČJ-2019-010306-MB ze dne 26.2. 2019 : 
- o vyjádření potřebné ke stanovení místní úpravy provozu na PK bude zažádáno 

samostatně min. 2 měs. před kolaudací (závěrečnou prohlídkou) stavby  
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- připojení bude odpovídat příslušným platným normám ČSN a vyhlášce č. 104/1997 Sb., 
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích  

- chodníky budou odpovídat požadavkům, které jsou stanoveny ve vyhl. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

- před započetím stavebních prací je nutné předložit návrh dopravního značení přechodné 
úpravy provozu na pozemních komunikacích na PČR Stč. kraje, DI Kladno  

- práce prováděné na vozovkách budou řádně označeny přechodným dopravním značením, 
instalovaným podle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 
TP 66 

- při provádění stavebních prací požadujeme zachovat podmínky bezpečnosti a plynulosti 
provozu na pozemních komunikacích 

- veškeré prováděné práce budou v souladu s příslušnými platnými ČSN 
21. Při realizaci stavby bude respektována ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních 

ploch při stavebních pracích.  
22. Stavebník zajistí vzájemnou věcnou a časovou koordinaci realizace předmětných stavebních 

objektů se souvisejícími investicemi a dalšími stavebními objekty v lokalitě.  

23. Po dobu všech etap realizace stavby stavebník zajistí zachování možnosti příjezdu a přístupu 

ke všem pozemkům i objektům, které se nacházejí v okolí staveniště. Případné krátkodobé 

omezení příjezdu stavebník včas projedná s vlastníky, příp. uživateli, těchto nemovitostí; 

příjezd pro integrovaný záchranný systém musí být zajištěn trvale.  

24. Stavebník před zahájením stavebních prací projedná s příslušným silničním správním 

úřadem trasy staveništní dopravy a případné objízdné trasy a etapizaci v návrhu na 

stanovení přechodné úpravy provozu v lokalitě dotčené stavbou. Tento návrh bude ODSH 

MěÚ Slaný jako příslušnému silničnímu správnímu úřadu předložen min. 30 dnů před 

požadovanou úpravou provozu. 

25. Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy či určené 

odstavné plochy.  

26. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické 

právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající 

věcnému břemenu k pozemku.  

27.  Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce stanovené 
vyhl. č. 324/1990 Sb., a dbát o ochranu zdraví osob. Dále budou dodržena ustanovení vyhl. č. 
268/2009 Sb., upravující požadavky na provádění staveb a dále příslušné doporučené 
technické normy zejména požadavky ČSN 736310 Místní komunikace a příslušné TP. 

28. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

29. Na stavbě bude vedena průběžná evidence o odpadech a nakládání s nimi. Odpady, které 
vzniknout při realizaci stavby budou přednostně nabídnuty k recyklaci a teprve pokud toto 
nebude možné, budou řádně odstraněny v souladu s platnými právními předpisy (podle 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění) na úseku nakládání s odpady např. na 
povolené skládce odpadů. Doklad o jejich likvidaci bude předložen při závěrečné kontrolní 
prohlídce stavby.   

30. Při provádění stavby bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost, zdraví či životy 
osob a okolí stavby nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad 
přípustnou míru. 

31. V průběhu realizace stavby zajistí stavebník odpovídající podmínky pro řádné odvodnění 
staveniště. Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané 
lokalitě. Obdobně bude postupováno v případně znečištění komunikace. 

32. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavebních prací nedošlo ke kontaminaci 
půdy či ke znečistění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. Na 
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staveništi a v blízkosti vodních toků nesmí být skladovány látky ohrožující jakost nebo 
zdravotní nezávadnost vod a lehce odplavitelný materiál.  

33. Zařízení staveniště bude realizováno výhradně na pozemcích stavby. V případě, že bude pro 
zařízení staveniště nutný dočasný zábor jiného pozemku, než na kterém se stavba nachází, 
zábor je nutné předem projednat a odsouhlasit s vlastníkem pozemku, doklad o projednání 
bude uložen na místě stavby k nahlédnutí. Pokud budou zřízeny objekty ZS, je nutno tyto 
projednat se stavebním úřadem ODSH MěÚ Slaný jako stavbu dočasnou.  

34. O změnu stanovení místní úpravy provozu na dokončené stavbě dle § 77 zák. č. 361/2000 
Sb., zákon o silničním provozu, bude požádáno min. 60 dnů před provedením závěrečné 
kontrolní prohlídky stavby u ODSH MěÚ Slaný tak, aby ke dni konání závěrečné kontrolní 
prohlídky stavby mohlo být provedeno nové dopravní značení.  

35. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z 
hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a 
běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a 
stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při 
udržovaní a užívání stavby vč. bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na 
úsporu energie a ochranu tepla. Doklady o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, 
materiálů a konstrukcí budou stavebnímu úřadu předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce 
stavby včetně prohlášení zhotovitele stavby o jejich použití na stavbě 

36. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník je povinen 
požádat o vydání kolaudačního souhlasu podle ustanovení § 122 stavebního zákona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, která bude podána na předepsaném 
formuláři, předloží stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu dokumentaci skutečného 
provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení stavby, popř. geometrický 
plán. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených 
orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy, a dále doklady o 
předepsaných zkouškách, atesty použitých materiálů a zařízení včetně prohlášení 
zhotovitele, že použité materiály, výrobky, konstrukce a zařízení splňují požadavky na 
mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví a životního 
prostředí, ochranu hluku, na úsporu energie a ochranu tepla dle zákona č. 22/1997 Sb., 
doklad o zneškodnění odpadů, předávací protokoly a další.  

 
 

 

Účastníci řízení ve smyslu ust. § 27 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: 

Obec Řisuty, Řisuty 84, 273 78 Řisuty 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 

CETIN a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 

Středočeské vodárny, a. s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno 

Dobrovolný svazek obcí JERIMALITUS, Řisuty 84 
 

 

 

Odůvodnění 

 

Dne 13.3.2019 podal stavebník zastoupený v řízení firmou PF Projekt s.r.o., Soukenická 64/22, Slaný, IČO 

07071353 žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno 

společné řízení.   
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Speciální stavební úřad oznámil dne 15.4.2019 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a 

dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na 

místě a ústního jednání, protože jsou mu známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad 

pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě 15 dnů mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené 

orgány svá závazná stanoviska.   

Dále byli účastníci řízení a dotčené orgány upozorněni ve smyslu ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), že po shora uvedené lhůtě, bude po 

dobu 5 dnů možné seznámit se s úplnými podklady pro vydání rozhodnutí a následně zdejší správní orgán 

vydá rozhodnutí ve věci.  

Vzhledem ke skutečnosti, že se ve smyslu ustanovení § 144 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu jednalo 

o řízení s velkým počtem účastníků, uvědomil MěÚ Slaný, odbor dopravy a silničního hospodářství, 

účastníky o zahájení řízení ve věci vydání společného povolení a dále o možnosti vyjádřit se k pokladům 

rozhodnutí veřejnou vyhláškou. Slaný od 15.4.2019  do 13.5.2019, tj. po zákonem stanovenou dobu.  

  

Okruh účastníků společného řízení byl zjištěn ve smyslu ust. § 94k stavebního zákona, kdy speciální 

stavební úřad vycházel z podání stavebníka, z výpisů z katastru nemovitostí a zastavovacího plánu 

(situační výkres se zakreslením navrhované stavby do podkladu katastrální mapy) a situace ověřené 

územním rozhodnutím. Na základě těchto podkladů stanovil speciální stavební úřad okruh účastníků řízení 

takto: stavebník; obec, na jejímž území má být stavební záměr uskutečněn; vlastníci pozemků nebo staveb, 

na kterých má být stavební záměr uskutečněn; vlastníci staveb dotčené technické infrastruktury vlastníci 

sousedních nemovitostí – k přímému dotčení jejich práv dojde při provádění stavby, kdy bude omezen 

příjezd k těmto nemovitostem 

 

Doklady předložené k řízení: 

- projektová dokumentace  

- kopie katastrální mapy  

- plná moc k zastupování  

- plán kontrolních prohlídek stavby  

- závazné stanovisko MěÚ Slaný, odboru územního plánování z 6.2.2019 

- závazné stanovisko OŽP MěÚ Slaný MUSLANY/6155/2019/OŽP z 27.2.2019 

- závazné stanovisko DI KŘP ČR KŘ Policie Stč. kraje – DI Kladno, vyjádření č. j. KRPS-36024-1/ČJ-

2019-010306-MB ze dne 26.2. 2019 

- závazné stanovisko - Hasičský záchranný sbor SK z 15.2. 2019 Ev. č. PCNP-97-2/2019/PD 

- vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j.: 535714/19 ze dne 7.2.2019  

- vyjádření GridServices, s.r.o., zn.: 5001867646 ze dne 6.2.2019  

- vyjádření Středočeských vodáren a.s. z 4.3. 2019 zn. p1971002968 

- vyjádření PKÚ z 6.2.2019 

- vyjádření Česká geologická služba z 13.2.2019 

- vyjádření Obvodní báňský úřad z 8.2.2019 

- vyjádření ČEZ Distribuce z 12.2.2019, 22.2.2019, 3.1.2019 

- vyjádření archeologického ústavu AV ČR z 20.2.2019 

- vyjádření KSUS SK z 14.6.2019 k napojení na silnici III. tř. 
 

Účastníci řízení v průběhu řízení nevznesli žádné námitky ani nebyly navrženy nové důkazy.    
  

Posouzení v řízení uplatněných námitek dle ust. § 94w odst. 6 stavebního zákona: 

Připomínkám vlastníků (správců) jednotlivých sítí dotčené technické infrastruktury (dále jen 

„zařízení), které směřovaly k ochraně sítí technické infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou, 

správní orgán vyhověl tak, jak je uvedeno v bodě 12. a 13. podmínek společného povolení.  
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Ostatní podmínky uvedené v souhlasech se stavbou v ochranném pásmu těchto zařízení jsou pro 

stavebníka závazné na základě jiných obecně závazných právních předpisů.  

Ve stavebním řízení speciální stavební úřad posoudil předloženou žádost z hledisek uvedených v § 

94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním 

nebo užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k 

jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu s politikou územního rozvoje a 

územně plánovací dokumentací a je přípustné z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního 

plánování, což při vydání závazného stanoviska ověřil orgán územního plánování dle ust. § 96b 

stavebního zákona. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby.   

V povolení stanovenými podmínkami je zabezpečena ochrana veřejných zájmů, ochrana majetku a 

zájmů účastníků řízení, plnění požadavků dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury 

umístěné v prostoru stavby, dále dodržení obecných požadavků na výstavbu včetně požadavků na 

bezbariérové užívání stavby a technických norem.  

Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavebního 

záměru, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku 

uvedených.  

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených správních 

orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického 

vybavení k napojení na ně. Stanoviska a požadavky zapracoval projektant do projektové 

dokumentace, popř. je speciální stavební úřad zahrnul do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů 
ve výroku uvedených. 
  

 

Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení 
ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru dopravy, Zborovská 15, Praha 5 prostřednictvím 
podání u Městského úřadu ve Slaném, odboru dopravy a silničního hospodářství. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu 
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví 
je správní orgán na náklady účastníka. 
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.  
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní 
moci.  

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. 
Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a 
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby 
se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

 

Stavebník musí umožnit záchranný archeologický výzkum při provádění zemních a výkopových prací. 
Zahájení těchto prací musí být oznámeno s předstihem nejméně dvou týdnů Archeologickému ústavu 
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26  Řisuty u Slaného  
25  Řisuty u Slaného  
93  Řisuty u Slaného  
24  Řisuty u Slaného  
23  Řisuty u Slaného  
113/1  Řisuty u Slaného  
1475  Řisuty u Slaného  
1506/2 Řisuty u Slaného  
75  Řisuty u Slaného  
76  Řisuty u Slaného  
80  Řisuty u Slaného  
97/1  Řisuty u Slaného  
103/3  Řisuty u Slaného  
33  Řisuty u Slaného  
78  Řisuty u Slaného  
32  Řisuty u Slaného  
1518/2 Řisuty u Slaného 
 
dotčené orgány státní správy a ostatní: 
KŘ Policie Stč. kraje, Dopravní inspektorát, Havířská 632, 272 01 Kladno, DS: 2dtai5u 
ČR-Hasičský záchranný sbor Stč. kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno 1, DS:  dz4aa73  
Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí, Velvarská 136/1, 274 53 Slaný  
Městský úřad Slaný, stavební úřad, Velvarská 136/1, 274 53 Slaný  
KSUS SK, DS 
 
Spis  
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