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0dbor vl7stavby - Oddělení stavebně-správní

ADREsA prurcovtš,rĚ,

obec slatina
Slatina 87
Z73 26 Slatina

Magistrát města Kladna
0dbor výstavby
272 52 KLADNO

Vyřizuje: DVoŘÁK MILAN - Pov.č. T-26/ZO1,3-ov
Kladno: 4.5.2022

Vaše zn.:

Č.lednací:aV
Spis.

zn.:

/1,357

/Z2-4/Dv

Výst,/1357 /22/Dv

oZNÁMENÍ
zAHÁJENí Říznruí o zMĚNĚ sTAvBy pŘED DoKoNčENíM
obec Slatina, IČo 00234885, Slatina 87,273 26 Slatina,
kterou zastupuie NOZA, s.r.o., tČoz+zaz4I7,Huťskáz2g,272 0Í Kladno
fdále jen "stavebník") dne 5.4,2022 podal žádost o povolení změny stavby před jejím
dokončením na stavbu:

l

,

"Chodníky podél silnice l||/2402Z, Slatipa"

[dále jen "stqvba") na pozemku st. p. 1,0/3,64,í7B, parc. č. B/L,2?,I}L/29,1,BI/32,549/1,
549 /3,549llL6,5*9 /17,549 /26,552/7,553/1,,560/L,586lI,5g16/3,lsaa1+
v katastrálním
Území Slatina u V'elvar. Uvedeným dnem bylo řízenío změně stavby píed jejím dokončením
zahájeno, Odbor qfstavby Magistrátu města Kladna vydal na stavbu stavební povolení
spis.zn. OV / 3292 / Z0 -5 /Dv dne 19,3.ZOLL,

změna stavbv obsahuie:
- Vyřešení odvodu dešťoqich vod z dešťoqlichsvodů a vjezdů na konci obce mimo
vozovku a svah, který je v současnosti v havarijním stavu. Bude doplněna odvodňovací
trubka DN250 pod středem chodníku a svedení dešťoqlichsvodů a doplnění žlabů
DN100 do trubky. Trubka bude na konci úseku za hranicí obce, kde již začínástávající
příkop vyvedena do obnoveného silničníhopříkopu. tento bude vyčištěnv šířicca 1 m
a prokopán do hloubky min- 30 cm
- Autobusoqf zá|iv na návsi bude zúženna 3 m a vozovka rozšířena na 6,0 m.
Odbor qfstavby Magistrátu města Kladna, jako sitničnísprávní úřad příslušný podle § 40
odst. 4 písm. a) zákona č, 1,3/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
Kontaktní spojení

Teh3tZ604623
Fax:

.-

Email:milan,dvclrak@rnestokladno.cz
W eb: http: / / www.mestokladno,cz
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předpisů [dále jen "zákon o pozemních komunikacích"J a speciální stavební úřad příslušný

podle§16odst, la§40odst,4písm.a)zákonaopozemníchkomunikacích,a§15odst. 1
zákona č.7B3/2006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu [siavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů [dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 118 odst. 3 a § 112
odst. 1 stavebního zákona zahá)ení řízení o změně stavby před dokončením, ve kterém
podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouštíod ohledání na místě a ústníhojednání.
Dotčenéorgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníciYízenísvé námitky,
popřípadě důkazy do

10 dnů od doručenítohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazŮm nebude

přihlédnuto. Účastníci řízenímohou nahlížet do podkladů rozhodnutí [Odbor qistavby
Magistrátu města Kladna, úřednídny Po, St 8 - I2, '],3 - 18 hod., Út, Čt B -lZ,13 - 15 hod. úterý jen pro objednané klienty),
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnýrni právy k sousedtrínr pozenrkůnr:

10/1, 11,/Z,24,36,37,39,41,/2,63,68,69 /2, B0 /1,,92, tzs,'J,Z6, LZ7 , LZB/I, í29,
parc. č. Bf 3,I0,
130, ]_3]., 1,32,1,39,I43,144,L47,L4B,t49,'J,51,,1,54,'J,60,767,234,
26,30 f 1-,1,IZ/5,1,Bt/30,4ZI/1,, 4ZI/5,4Zl/B, 4Zl/I0, 4Z1,/17,427 /4,4Z7 /7 ,
427 l1,B,549/4,549 /8,549 /í3,586/5,645,9B3 v katastrálním územíSlatina u Velvar
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
st. p.

Slatina č,p. 1,26, č.p. 6, č,p,54, č,p. 51, č.p. 1-B, č,p. 43, č.p. 38, č.p. 68, č,p.72, č,p. 66, č.p.
111, č.p, 1,12,č.p.113, č.p. IL4,č,p,L17,č.p,116, č.p, 115, č.p. L24,č,p,tZ9,č.p,131,č,p.
133, č.p. 140, č.p. 1,41, č,p, t43, č.p, t44, č,p. 151, č.p, 1"1, a č,p, t64

Poučení:
Účastník iíze;trímůžepodle § 114 odst. 1 stavebního zákona,uplatnit námitky proti
projektové dokumentaci, způsobu provádění aužívánístavby nebo požadavkůmdotčených
orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založenésm]ouvou
provést stavbr| nebo opatření nebo právo odpovídajícívěcnému b:|emenu k pozemku nebo
staribě. Učasť,]ríkřízení ve sých námitkách uvede ]skutečnosii, které zakládají jeho
postavení jako účastníkařízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují
uvedený rozsah, se nepřihlíží.K námitkám účastníků
Yízení,které byly nebo mohly být
uplatněny při územním Yízení,při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při
vydání územníhoopatření o stavební uzávěře anebo územníhoopatření o asanaci území,se
podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků
zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

pověřená úřední osoba
MagisEát něsta Khdnr

ODBOR VÝSTA\BY
.9.
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne:,,,.,,,..,.

Sejmuto dne:

...........

Skutečnédatum sejmutí

:

Obdrží:
účastníciídoručenkv)
Obec Slatina, IDDS: wqSbggb

sídlo: Slatina č,p. 87 ,273 26 Olovnice
NOZA, s.r.o., IDDS: h8mwkgu
sídlo: Huťská č.p.Z29,272 07 Kladno 1
Miroslav Outrata, Slatina č.p. 40, 273 26 Olovnice
CETIN a.s,, IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p.251,0/19,Ig0 00 Praha 9-Libeň
ČrZ Oistribuce, a. s., IDDS: v95uq§l
sídlo: Teplická č,p.87a/8, DěčínlV-Podmokly,405 02 Děčín2
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č,p. 499/I,Zábrdovice,602 00 Brno 2
Krajská správa a údržbasilnic Středočeskéhokraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
sídlo: Zborovská č.p,Bt/L7, 150 00 Praha S-Smíchov
Povodí Vltavy ,1,s,, závod Dolní Vltava, Grafická č.p. 36, L50 Z1, Prahia 5
Středočeské vodárny, a.s., IDDS: qztgg8d
sídlo: U vodojeniu č.p. 3085 ,272 aI Kladno ]"
Úřad pro zast;Ipování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaaZe|1
sídlo: R|ášínovo nábYežíč,p.390/a2,Praha2-Nové Město, 1;jts 00 Praha 28

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p, 10/1 ,1,If Z,24,36,37 ,39, 4I/2,63,68,69 /2, B0 /L,92, !25, L26,1Z7 ,IZ8/7, L29,
'730,I31",I3Z,I39,143,I44,747
,'1,4B,1,49, í5L L54,'J,60,1,67,234, parc. č. 8f 3, L0,
26,3a /1,1,L2/5,1,81,/30, 42L/I,421,/5,42L/8,4ZI/1,0, 42L/l,L, 427 /4,427 /7 ,
427 /1,B,549 /4,549 /B,549 /t3,586/5,645,9B3 v katastrálním územíSlatina u Velvar

0soby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Slatina č.p, t26, č,p,6, č,p,54, č,p. 51, č.p. 1,8, č,p, 43, č,p, 38, č.p, 68, č,p,72, č.p. 66, č.p.
1-11,č.p,l,LZ,č.p.I1,3,č,p,I14,č.p.7L7,č,p,IL6,č,p,115,č.p. tZ4,č.p,729,č.p.131,č.p.
1 3 3, č.p. I40, č,p. t4t, č,p, 1,43, č.p, 1"44, č,p, 1 5 1, č.p. 1,7 a č.p, 164

dotčenéorpánv
Hasičský záchranný sbor Středočeskéhokraje, IDDS: dz4aa73
sídlo: |ana Palacha č.p. I970,Z7Z 01, Kladno 1
Krajská hygienická stanice Středočeskéhokrajq5e sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e
sídlo: Dittrichova č,p.3Z9 /1,7 ,1,Z0 00 Praha 2-Nové Město
Krajské ředitelství policie Středočeskéhokraje, DI Kladno, IDDS: 2dtai5u

č..i.
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sídlo: Na Baních č,p. 1535, Praha S-Zbraslav, 156 00 Praha 516
Magistrát města Kladna, Odbor dopravy a služeb, IDDS: dyubpcm
sídlo: nárn, Starosty Pavla č,p.44,Z7Z 52 Kladno 1
Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, IDDS: dyubpcm
sídlo: nám. Starosty Pavla č.p. 44,Z7Z 52 Kladno 1

ostatní

Statutární město Kladno, IDDS: dyubpcm
sídlo: náměstí starosty Pavla č,p,44,272 0I Kladno
K wvěšení:
Magistrát města Kladna - informačnícentrum
Obec Slatina, IDDS: wq5bggb
sídlo: Slatina č.p.87,273 26 Olovnice

h

],

