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ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ  

 

Výroková část: 

Městský úřad Stochov, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon"), ve spojeném územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona 
žádost o dělení pozemků a žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby  nebo zařízení (dále jen 
"rozhodnutí o dělení pozemků a o umístění stavby"), kterou dne 22.5.2019 podal 

Ing. Jana Frolíková, nar. 1.6.1980, Rudská č.p. 1200, 271 01  Nové Strašecí, 
Ing. Stanislav Šulc, nar. 19.3.1961, Na Stráži I č.p. 207, 273 02  Tuchlovice, 
Ing. Stanislav Stejskal, nar. 27.2.1958, Za Grunty č.p. 88, 273 04  Stochov, 
Zemědělské družstvo KAČÁK, IČO 05202582, Stochovská č.p. 97, 273 04  Stochov, 
které zastupuje Meritum Kladno - Inženýring s.r.o., IČO 06214339, manž. Topinkových č.p. 
796, 272 01  Kladno 

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

 

I. Vydává podle § 82 a 92 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

rozhodnutí o dělení pozemků 
parc.č. 424/1, 424/4, 424/5, 424/6, 424/7, 424/8 v katastrálním území Kačice 

 

Popis dělení: 
Dělením pozemků vznikne 36 stavebních parcel o rozloze 757 - 1261 m2, pozemek pro komunikaci 
včetně chodníků, parkovacích stání a vjezdů na jednotlivé pozemky o rozloze 6959 m2 a veřejné 
prostranství o rozloze 5208 m2. 

Podmínky pro dělení: 
1. Dělení pozemků bude v souladu s výkresem UR2 - návrh parcelace z 05/2019, odpovědný 

projektant Ing. arch. Langová ČKA 01187, s vyznačením nových hranic pozemků a přístupů 
z veřejně přístupné komunikace na každý nově vytvořený pozemek. 

2. Připojení nově vzniklých pozemků k nové místní komunikaci bude řešeno samostatným 
povolením při umístění RD. 

3. Zastavěnost jednotlivých pozemků nesmí přesáhnout 45% z celkové plochy pozemku (RD včetně 
doplňkové stavby a všechny zpevněné plochy), max. výška zástavby je jedno nadzemní podlaží + 
obytné podkroví.  

4. U každého rodinného domu je nutno zajistit vsakování dešťových vod na vlastním pozemku. 
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5. Na každém nově vzniklém pozemku bude zajištěno min. jedno parkovací místo pro osobní 

automobil. 

6. Pro zápis nově vzniklých pozemků do KN je nutné zpracovat geometrický plán. 

 

 

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

rozhodnutí o umístění stavby 

Kačice - příprava území pro výstavbu RD v lokalitě BV5  
 

Umístění staveb technické a dopravní infrastruktury na pozemcích parc.č. 427/2, 424/1, 424/4, 
424/5, 424/6, 424/7, 424/8, 424/3, 760/9, 760/10, 784/17, 423/3, 367/10 v katastrálním území 

Kačice 
(dále jen "stavba")  

Popis stavby: 
Celková výměra řešeného území 46 550 m2, výměra pozemků 34 485 m2, výměra veřejného 
prostranství  (komunikace, chodníky, zeleň, parkovací stání) 12 065 m2 

- SO 01 - Komunikace včetně hlavních terénních úprav 

- SO 02 - Vodovod včetně přípojek 

- SO 03 - Přeložka stávajícího vodovodu O200 

- SO 04 - Splašková kanalizace včetně přípojek 

- SO 05 - Likvidace dešťových vod z komunikací 

- SO 06 - STL plynovod včetně přípojek 

- SO 07 - Distribuční rozvody elektro - kabelové rozvody VN a NN včetně přípojkových skříní a 
demontáž stávajícího venkovního vedení VN, kiosková trafostanice VN/NN 

- SO 08 - Veřejné osvětlení 

 

SO 01 - Komunikace včetně HTÚ  

Obslužná místní komunikace, větev A, B, C, D v dvoupruhovém uspořádání, šíře vozovky 5,5 - 9 m, 
s jednostranným chodníkem šířky 1,5 - 2 m a zeleným pásem šířky 1,5 - 3m.  Zřízení dvou křižovatek - 
připojení větve „A“ nové komunikace je k silnici III/23627, ul. Čelechovická a větve „B“ k místní 
komunikaci, ul. Pod Hájem.  Větev „A“ je v délce 190,2 m, větev „B“ je v délce 272,2 m, větev „C“ je 
v délce 205,7 m, větev „D“  je v délce 39,7 m. Součástí nové komunikace jsou vjezdy na pozemky a 
parkovací místa (21) pro krátkodobé parkování. 

SO 02 - Vodovod včetně přípojek 

Vodovodní potrubí z PE 90 x 5,4 mm celkové délky 737,5 m. Větev „A“ délky 55,6 m, větev „B“ délky 
274,8 m, větev „C“ délky 174,7 m, větev „D“ délky 33,4 m a větev „E“ délky 199 m. 

36 vodovodních přípojek HDPE 32 ukončených ve vodoměrných šachtách s vodoměrnými sestavami na 
nově vzniklých pozemcích, v délkách 2,5 - 12 m.  

SO 03 - Přeložka stávajícího vodovodu O200 
Nový vodovod PE 250 napojen na stávající vodovod O 200 před pozemkem oz. č. 12 a povede podél 
navržené komunikace až do ulice Pod Hájem, kde je ukončen napojením na stávající vodovod O 200. 
Délka přeložka je 301,7 m. 

SO 04 - Splašková kanalizace včetně přípojek 
Gravitační splašková kanalizace z potrubí PP UltraRib DN 300 v celkové délce 747,5 m. Větev „A“ délky 
236,7 m, větev „B“ délky 206 m, větev „C“ délky 89,5 m a větev „D“ délky 215,3 m. 
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36 kanalizačních přípojek PVC KGEM DN 160 v délkách 3,8 - 19,1 ukončeny na jednotlivých stavebních 
pozemcích v plastových revizních šachtách DN 400 osazených 1-2 m za hranicí. 

SO 05 - Likvidace dešťových vod z komunikací 
Potrubí dešťové kanalizace PP DN 250 - SN 10 zaústěné do zasakovacího objektu ZO1 o ploše 351m2 -
výplň kamenivo, s regulovaným havarijním přepadem do jednotné kanalizace. Potrubí bude odvádět 
dešťovou vodu z komunikace pomocí 18 -ti vpustí WAVIN Tegra 600, na potrubí bude před zasakovacím 
objektem umístěna sedimentační jímka pro zachycení pevných částic, dále jsou navrženy dvě horské 
vpusti. 

SO 06 - STL plynovod včetně přípojek 
Plynovod  D63 x 5,8 v délce 657 m. Větev „A“ délky 202,9 m a větev „B“ 454,1 m. 

36 plynových přípojek PE 32 ukončeny kulovým kohoutem DN 25  v HUP na hranicích pozemků. 

SO 07 - Distribuční rozvody elektro - kabelové rozvody VN a NN včetně přípojkových skříní a 
demontáž stávajícího venkovního vedení VN, kiosková trafostanice VN/NN 
Kiosková trafostanice VN/NN do výkonu 630 kVA.  

Kabely NN 1-AYKY, propojení do stávajících rozvodů NN v ul. Pod Hájem, připojení kabelového vedení 
NN v přípojkových skříních na jednotlivých stavebních pozemcích. 

SO 08 - Veřejné osvětlení 
Rozvody v provedení 1-CYKY 4B x 10 mm2, napájeno z nového zapínacího bodu VO před pozemkem č. 
20. 

 

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky: 

SO 01 - Komunikace včetně HTÚ bude umístěna na pozemcích parc.č. 424/8, 424/7, 424/6, 424/5, 
424/4, 424/1, 424/3, 760/9, 367/10, 427/2, 423/3 v k.ú. Kačice. Připojení k ulici Čelechovická bude na 
pozemku parc.č.427/2, 424/4 a 424/1  připojení k ulici Pod Hájem bude na pozemku 424/6 a 760/9 v k.ú. 
Kačice. Parcely č. 20 a 21 budou komunikačně připojeny z ulice Pod Hájem, z pozemku parc.č. 424/3 a 
760/9  v k.ú. Kačice, parkovací stání jsou umístěna na pozemcích parc.č. 424/8 - 5 stání a na pozemku 
parc.č. 424/5 a 424/4 - 8 stání, vše v souladu s výkresem UR3 z 05/2019, zodpovědný projektant Ing. 
arch. Langová- návrh dopravního řešení. 

SO 02 - Vodovod včetně přípojek bude umístěn na pozemcích parc.č.  760/9, 424/8, 424/7, 424/6, 
424/5, 424/4, 424/1, 427/2 a 424/3 v k.ú. Kačice. Napojení bude provedeno na pozemku parc.č. 427/2, 
ulice Čelechovická a na pozemku parc.č. 760/9, ulice Pod Hájem, přípojky budou ukončeny na 
jednotlivých parcelách, vše v souladu s výkresem  UR4 z 05/2019, zodpovědný projektant Ing. arch. 
Langová koordinační situace inž. sítí. 

SO 03 - Přeložka stávajícího vodovodu O200 bude umístěna na pozemcích 784/17, 760/9, 424/6, 424/5 
a 424/4 v k.ú. Kačice. Začátek přeložky je před parcelou č. 12, parc.č. 424/4 a konec na rozhraní pozemků 
parc.č. 784/17 a 760/9 , ulice Pod Hájem, vše v souladu s výkresem  UR4 z 05/2019, zodpovědný 
projektant Ing. arch. Langová koordinační situace inž. sítí. 

SO 04 - Splašková kanalizace včetně přípojek bude umístěna na pozemcích parc.č. 760/9, 424/8, 424/7, 
424/6, 424/5, 424/4, 424/1 a 424/3 v k.ú. Kačice. Napojení  na stávající splaškovou kanalizaci ŽB 400 
bude provedeno na pozemku parc. č. 760/9, ulice Pod Hájem,  ukončení jednotlivých větví bude 
v revizních šachtách DN 1000 na pozemku 424/1 ( větev „A“ + „B“ u parcely č. 12, větev „D“ u parcely 
č. 13) a na pozemku parc.č. 760/9 ( větev „C“ u parcely č. 20), přípojky budou ukončeny na jednotlivých 
parcelách, vše v souladu s výkresem  UR4 z 05/2019, zodpovědný projektant Ing. arch. Langová 
koordinační situace inž. sítí. 

SO 05 - Likvidace dešťových vod z komunikací, potrubí dešťové kanalizace je umístěno na pozemcích 
parc.č.760/9, 424/8, 424/7, 424/6, 424/5, 424/4, zasakovací objekt bude umístěn na pozemku parc.č. 
424/5 a 424/6, horské vpusti budou umístěny na pozemcích parc.č. 424/6 a 424/4  v k.ú. Kačice, vše 
v souladu s výkresem  UR4 z 05/2019, zodpovědný projektant Ing. arch. Langová koordinační situace inž. 
sítí. 

SO 06 - STL plynovod včetně přípojek bude umístěn na pozemku parc.č.706/10, 760/9, 424/8, 424/7, 
424/6, 424/5, 424/4, 424/1a 424/3 v k.ú. Kačice. Napojení na stávající plynovod PE 50 bude provedeno 
na rozhraní pozemků parc.č. 760/10 a 760/9, ulice Pod Hájem, přípojky budou ukončeny 
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v energocentrech na hranicích jednotlivých parcel, vše v souladu s výkresem  UR4 z 05/2019, 
zodpovědný projektant Ing. arch. Langová koordinační situace inž. sítí. 

SO 07 - Distribuční rozvody elektro  
Kabelové rozvody VN a NN včetně přípojkových skříní budou umístěny na pozemcích parc.č.  784/17, 
760/9, 424/8, 424/7, 424/6, 424/5, 424/4, 424/1 a 424/3 v k.ú. Kačice, vše v souladu s výkresem  UR4 
z 05/2019, zodpovědný projektant Ing. arch. Langová koordinační situace inž. sítí. 

Demontáž stávajícího venkovního vedení bude provedena na pozemcích parc.č. 784/17, 424/7, 424/6, 
424/5, 424/4, 424/3, 784/5, 784/2, 784/4, 784/8, 784/6, 784/16 v k.ú. Kačice, vše v souladu s výkresem  
UR4 z 05/2019, zodpovědný projektant Ing. arch. Langová koordinační situace inž. sítí. 

VN, kiosková trafostanice VN/NN bude umístěna na pozemku parc.č. 424/5 v k.ú. Kačice, bude napojena 
novým kabelovým vedením VN 22 kV na stávající venkovní vedení VN na třech místech pomocí nových 
sloupů, na pozemku parc.č. 424/6, 424/1 a 784/17 v k.ú. Kačice, vše v souladu s výkresem  UR4 
z 05/2019, zodpovědný projektant Ing. arch. Langová koordinační situace inž. sítí. 

SO 08 - Veřejné osvětlení bude umístěno na pozemcích parc.č.  424/8, 424/7, 424/6, 424/5, 424/4, 424/1 
v k.ú. Kačice, stožáry budou umístěny v chodníku, vše v souladu s výkresem  UR4 z 05/2019, 
zodpovědný projektant Ing. arch. Langová koordinační situace inž. sítí. 

 

Pro realizaci stavby plynovodu, kabelového vedení elektro, trafostanice, 
veřejného osvětlení, přípojek a pro projektovou přípravu komunikace, 
vodovodu a splaškové kanalizace se stanoví tyto podmínky. 
 

- Připojení na kanalizaci pro nově vzniklé pozemky bude možné až po prověření 
kapacity ČOV.  

- Obec Kačice z důvodu omezené kapacity stávající ČOV a s ohledem na další rozvojové plochy 
vymezené územním plánem poskytuje investorovi limit pro odvod splaškových vod odpovídající 
jednomu RD s jednou bytovou jednotkou, tzn. 4 EO na jednom pozemku. Celkově tedy 
kapacitu pro 36 RD tzn. 144 EO. 

- Budou respektovány sítě technického vybavení včetně jejich ochranných pásem: sítě 
elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, společnosti T-
Mobile Czech Republic a.s., základová stanice společnosti Vodafone Czech Republic a.s., 
rozvodná zařízení elektro společnosti ČEZ Distribuce, a.s., plynárenská zařízení společnosti 
GridServices, s.r.o., vodohospodářská zařízení společnosti Středočeské vodárny, a.s. Budou 
dodrženy všeobecné podmínky, které jsou součástí vyjádření provozovatelů těchto sítí. 

Před zahájením stavby je investor povinen vytýčit všechny sítě technického vybavení, 
nahlásit začátek a konec prací jednotlivým správcům sítí a v případě poškození neprodleně 
tato poškození správcům sítí nahlásit. 

- Dané území se částečně nachází na poddolovaném území. Provedení stavby musí respektovat 
báňské posouzení a zatřídění staveniště Palivového kombinátu Ústí, s.p. ze dne 11.10.2018 
č.j. 2018/11691/PKÚ/KLA, kterým se spodní část lokality zařazuje do V. skupiny stavenišť. 

 

Budou dodržena tato stanoviska a vyjádření: 
Magistrát města Kladna, Odbor životního prostředí - Vodoprávní úřad, ze dne 19.2.2019 
OŽP/228/19-2, č.j. OŽP/228/19 
- Vodovodní řad a přeložka stávajícího vodovodu 0 200 jsou podle § 55 vodního zákona 

vodními díly a vyžadují stavební povolení. 

- Splašková kanalizace je podle § 55 vodního zákona vodní dílo a vyžaduje stavební povolení. 

- Napojení splaškové kanalizace z lokality výstavby 36 RD na stávající kanalizaci obce a 
ČOV Kačice musí předcházet souhlas vlastníka a provozovatele těchto vodních děl a 
doložení, že kapacita ČOV je dostatečná. 
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- Srážkové vody ze střech a zpevněných ploch u jednotlivých RD budou likvidovány v místě 

jejich dopadu, na pozemcích investorů. 
- Dešťová kanalizace odvádějící srážkové vody z komunikace do zasakovacího objektu není 

vodním dílem, je součástí nově budované komunikace. Zasakovací objekt s havarijním 
přepadem, který bude řešen regulovaným odtokem, do stávající jednotné kanalizace, je podle 
§ 55 vodního zákona vodním dílem a vyžaduje stavební povolení a povolení k nakládání 
s povrchovými vodami podle ustanovení ů 8 odst. 1 písm. a) bod vodního zákona. 

- Regulovaný odtok havarijního přepadu do jednotné kanalizace musí být odsouhlasen 
vlastníkem a provozovatelem kanalizace sítí v obci Kačice bude regulovaný odtok 
z havarijního přepadu stanoven na max. 2l/s. 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 
1.3.2019 sp.zn. SZ_012284/2019/KUSK - souhlas s odnětím zemědělské půdy ze 
zemědělského půdního fondu ( I. etapa - komunikace a zeleň, II. etapa - 36 RD včetně 
zpevněných ploch) se v souladu s ustanovením § 9 odst. 8 písm. b) zákona o ochraně ZPF 
uděluje za těchto podmínek. 
- V souladu s ustanovením § 11a odst. 1 písm. b) a g) zákona se odvod za trvale odnímanou 

půdu v I. etapě nestanoví, neboť se jedná o výstavbu místních komunikací s příslušenstvím a 
zeleň. 

Dojde-li do 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jehož závaznou součástí se stal 
tento souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, ke změně účelu využití plochy bez odvodů 
na účel využití, pro který se odvody stanovují, stanoví se odvody dodatečně podle ustanovení 
§ 11 zákona o ochraně ZPF. Povinný k platbě odvodů je ten, jemuž svědčí oprávnění ke 
změně účelu využití. Při rozhodování o odvodech se vychází z právního stavu ke dni právně 
účinné změny účelu využití (ustanovení § 11 odst. 3 zákona o ochraně ZPF). 

- V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ZPF a ustanovením § 10 
vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se provádějí některé podrobnosti zákona o ochraně 
zemědělského půdního fondu (dále jen vyhláška), se stanovuje povinnost skrývky kulturních 
vrstev půdy: 

Pro I. etapu z ploch místních komunikací s příslušenstvím a zeleň jsou dotčené pozemky 
uvedené v příloze č. 1 - Tabulka odnětí ze ZPF (I. etapa), ornice v mocnosti 0,20 m o výměře 
1,0730 ha o objemu orničního horizontu 2 141 m3. Skrývka o objemu cca 400 m3 bude 
použita k ozelenění okolí stavby. Zbylá skrývka bude uložena (rozprostřena) ve vrstvě 
maximálně 10 až 15 cm v rámci pozemku parc.č. 627/39 v půdním bloku 3901/3 v BPEJ 
4.19.04, 4.19.11. a 4.19.44 v katastrálním území Kačice, za účelem jeho zúrodnění. 
Vlastníkem pozemku je žadatel. Uložení na půdním bloku 3901/3 a rozhodnutí skryté vrstvy 
půdy bude v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky provedeno na náklad toho, v jehož zájmu 
byl vydán souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF. 

Pro II. etapu: z ploch 36 rodinných domů včetně zpevněných ploch, pozemků uvedených 
v příloze č. 1 - Tabulka odnětí ze ZPF (II. etapa), ornice v mocnosti 0,20 m o výměře činí 
0,5400 ha o objemu orničního horizontu cca 1080 m3. Tato skrývka bude použita na 
jednotlivých pozemcích rodinných domů při zahradních úpravách, které budou realizovat 
individuálně. Žadatel rovněž zajistí ochranu deponovaných skrytých vrstev před 
znehodnocením a ztrátami a jejich řádné ošetřování. O činnostech souvisejících se skrývkou, 
přemístěním, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy vede 
žadatel pracovní deník. 

- Žadatel, který nabývá práva vyplývající z tohoto souhlasu, je povinen plnit podmínky v něm 
obsažené ode dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí vydané podle zvláštních předpisů, 
kterých je souhlas součástí. 

- Povinný k platbě odvodů doručí orgánu ochrany ZPF příslušnému k vydání rozhodnutí o 
odvodech a orgánu ochrany ZPF, který vydal souhlas s odnětím, kopii pravomocného 
rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, a to do 6 měsíců ode dne nabytí 
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právní moci. Zároveň písemně oznámí orgánu ochrany ZPF příslušnému k vydání rozhodnutí 
o odvodech zahájení realizace záměru, nejpozději 15 dnů před vlastním zahájením. 

Magistrát města Kladna. Odbor dopravy a služeb ze dne 5.2.2019 č.j. ODaS/92/19/280 
Zřízení křižovatky podléhá povolení příslušného silničního správního úřadu. O povolení musí 
být rozhodnuto podle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., před vydáním územního rozhodnutí. 

Pod hranicí, která vymezuje silniční ochranné pásmo silnice III. třídy budou umisťovány pouze 
související stavby jako např. oplocení, kiosky inž. sítí,… musí být navrženy a provedeny mimo 
rozhledová pole připojení a mimo těleso silnice, se založením, které neohrozí stabilitu silnice a 
nezmění odvodňovací poměry komunikace. 

Pod hranicí silničního ochranného pásma mohou být umístěny pouze za podmínky, že nebudou 
vyvolána další opatření ze strany vlastníka nebo správce komunikace, musí být provedeny podle 
odsouhlasené dokumentace, nesmějí ohrožovat stavbu silnice a rušit provoz na ní. 

Dělení pozemků č. 1 až 13 musí odpovídat vymezení tělesa pozemní komunikace, tj. sil. 
III/23627, ul. Čelechovická, podle § 11 zákona č. 13/1997 Sb., Pozemek, na němž je umístěna 
část tělesa silnice, musí být oddělen samostatně a nesmí být zatěžován stavbou. 

Při stavbě vedení vodovodu dojde k zásahu do silničního pozemku silnice III. třídy. O umístění 
vedení vodovodní sítě bude rozhodnuto při řízení o povolení zvláštního užívání (stavební práce) 
min. 30 dnů před samotnou realizací) § 25 zákona č. 13/1997 sb., a prováděcí vyhláška č. 
104/1997 Sb., žádost předkládá zhotovitel. 

Vedení inž. sítí musí být řešeno podle 36 zákona č. 13/1997 Sb., a ČSN 73 6005. Umístění 
inženýrských sítí s dotčením dopravních staveb musí být projednáno s vlastníky pozemních 
komunikací. Umístění vedení inženýrských sítí musí být zdokumentováno a přiloženo 
v dokumentaci stavby. 

Stavby inž. sítí musí být prováděny tak, aby skladba a únosnost pláně a podkladních vrstev 
dopravních staveb byla ve stejných úrovních, aby nedocházelo k sesedání částí staveb. 

Komunikace musí být v kategorii místní komunikace. Komunikace bude řešena podle 
odsouhlasené dokumentace v souladu s ČSN 73 6110 a 73 6102. Rozsah a obsah dokumentace  
musí odpovídat vyhl. č. 146/2008 Sb. Případné změny musí být projednány předem se silničním 
správním úřadem. 

Likvidace srážkové vody z komunikace bude řešena podle TP 83 „ Odvodnění pozemních  
komunikací“ a výpočet bude k podkladům pro stavební řízení. 

Chodník musí být od motorové dopravy výškově oddělen podle ČSN 73 6110. Hmatové úpravy 
musí být provedeny podle ČSN 73 6110 a vyhlášky č. 398/2009 Sb., v odlišné, kontrastní barvě. 

Veškerá přímá připojení sousedních nemovitostí musí být řešena přejezdovou úpravou. 
Přejezdová úprava chodníku bude provedena podle ČSN 73 6110. 

Odstavná a parkovací místa (s výjimkou vybudování 21 veřejných parkovacích stání pro 
krátkodobé parkování osobních vozidel), musí být vyřešena na pozemcích parc.č. RD 
v odpovídajícím počtu. 

Záměrem se mění hranice zastavěného území obce. V zastavěném území musí být doplněno 
veřejné osvětlení podle § 25 vyhlášky č. 104/1997 Sb. 

Stavební činností nebude docházet ke znečišťování silnice III. třídy. V místě stavby musí být 
provedena odpovídající opatření, která zamezí znečišťování vozovky silnice výjezdy vozidel ze 
stavby nebo splavováním z místa stavby. Výkopový a stavební materiál nesmí být ukládán na 
pozemní komunikaci. 

Instalace dopravního značení podléhá stanovení místní a přechodné úpravy provozu na 
pozemních komunikacích (§ 77 zákona č. 361/2000 Sb.). 
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. ze dne 8.7.2019, zn. 
4837/19/KSUS/KLT/REZ 
Úprava připojení místní komunikace na silnici III/23627 vlevo v km staničení cca 0,335 bude 
provedena v souladu s ustanovením § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve 
znění pozdějších novel a musí zajistit plynulé připojení na silnici, okraj vozovkového krytu bude 
zaříznut pilou a spára napojení vozovkového krytu komunikace (vjezdu) bude utěsněna 
zálivkovou hmotou.  

Povrch vjezdu bude vybudován se snadno čistitelným vozovkovým krytem a zpevněním, které 
bude vyhovovat předpokládanému zatížení dopravou, konstrukční řešení vjezdu zabránit 
splavování nečistot na vozovku. 

Odvodnění této lokality musí být takové, aby nedocházelo ke stékání vody na silnici č. III/23627 
a nebylo narušeno stávající odvodnění uvedené silnice. 

Silniční příkop bude osazen propustkem a upraven tak, aby byl zajištěn plynulý průtok vod 
propustkem, čela propustku budou obetonována a zajištěno pravidelné čištění propustku. 

Vodovod bude napojen na stávající řad ve výkopu v zeleném pásu u sil. III/23627 vlevo v km 
staničení cca 0,322. 

Výkop u silnice musí být prováděn tak, aby nedošlo k ohrožení stability tělesa přilehlé silnice III. 
třídy tj. pažení, řádné zhutnění, vedení dopravy v dostatečné vzdálenosti od hrany výkopu. 

Stavbou chodníku nesmí dojít k zúžení stávajícího průjezdního profilu vozovky sil. III/23627. 

Stavbou chodníku nesmí být narušeno odvodnění silnice, odvodnění chodníku nebude svedeno 
na silnici. Výškové umístění obrubníků okolo zeleného pásu a silničního příkopu musí umožnit 
plynulý odtok srážkových vod z vozovky do stávajícího odvodnění. 

Součástí stavby bude i úprava povrchu (doasfaltování) mezi okrajem asfaltové hrany silnice a 
obruby chodníku tak, aby byl zajištěn dostatečný odvod povrchové vody z komunikace a 
nedocházelo tak k závadě na silnici, tj. zatékání vody do silnice a jejímu podmáčení (zajištění 
odvodnění chodníku). Spojovací spára bude zalitá asfaltovou emulzí. 

Umístění stavby chodníku na pozemku parc.č. 427/2 v k.ú. Kačice ve vlastnictví SK musí před 
vydáním stavebního povolení schválit Rada Středočeského kraje a současně bude uzavřena 
příslušná smlouva. O schválení požádá investor stavby prostřednictvím KSÚS. 

Po ukončení stavby požadujeme zhotovit geometrický plán pro majetkové vypořádání stavby. 

Po dobu stavby nebude ukládán žádný stavební ani výkopový materiál na tělese silnice, případné 
znečištění nebo poškození silnice bude neprodleně stavebníkem odstraňováno. 

Odvodnění silnice bude obnoveno, uvedeno do funkčního stavu. 

Zásah do silničního tělesa nebude prováděn v zimním období, tj. od 1. listopadu do 31. března 
následujícího roku. 

Ke stavbě je nutné vyjádření příslušné Policie ČR DI a povolení Magistrátu města Kladna, 
odboru dopravy a služeb. 

Začátek a konec stavby nahlásit na KSÚS. zahájením stavebních prací v tělese silnice odpovídá 
investor (zhotovitel) stavby za nedostatky a škody, které vzniknou na dotčených úsecích silnice 
jemu nebo ostatním uživatelům z důvodu jeho činnosti a to do doby předání dotčených úseků 
silnice zpět správci silnice. Zpětné předání dotčených úseků silnice po konečných úpravách 
tělesa silnice bude provedeno protokolárně se stanovením záruční doby na provedené úpravy 
tělesa silnice v délce 60 měsíců ode dne předání. 

V případě jakéhokoliv poškození silničního tělesa vzniklého v důsledku stavby bude toto 
nahlášeno správci komunikace a opraveno na náklady investora, po dokončení stavebních prací 
bude vše uvedeno do původního stavu. 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, ze dne 13.3.2019 
č.j. KRPS-6748-2/ČJ-2019-010306 
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- lokalita bude řešena v souladu s platným územním plánem obce Kačice (případně s návrhem 

řešení pro výstavbu v této lokalitě) 

- parametry komunikace budou v souladu s platnou normou ČSN 73 6110 - „Projektování 
místních komunikací“ 

- parkovací plochy budou v souladu s normou ČSN 73 6056 - „Odstavné a parkovací plochy 
silničních vozidel“ 

- 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 zabezpečující bezbariérové užívání  

- barevná úprava chodníků a přejezdových úprav bude v jednotné úpravě - barevně odlišit lze 
hmatové prvky či plochy mimo trasu pěších 

- inženýrské sítě budou vedeny v souladu s § 36 výše citovaného zákona č. 13/1997 Sb., 

- v dalším stupni řízení je nutné předložit návrh dopravního značení místní úpravy provozu na 
pozemních komunikacích na PČR DI Kladno. 

- veškeré navrhované práce budou v souladu s příslušnými platnými ČSN 

Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, ze dne 30.1.2019, č.j. OŽP/71/19 

Původce odpadů předá vytříděné odpady jen oprávněným osobám, které jsou kompetentní k jejich 
převzetí dle zákona o odpadech. Recyklace odpadů má přednost před jejich odstraněním na skládce, např. 
stavebních a demoličních odpadů na recyklačních linkách. Vytěžená zemina použitá v přirozeném stavu 
pro účely stavby není ze zákona odpadem. Přebytečná zemina, která je odpadem, může být využita jen na 
povolených terénních úpravách nebo odvezena na povolenou skládku odpadů. Čestné prohlášení o 
likvidaci odpadů není dostatečným dokladem splnění zákonných povinností. 

Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, ze dne 30.1.2019 č.j. OŽP/71/19, 
19926/2019/MESKL 

Upozorňujeme na zásady ochrany dřevin (§ 7,8 zák.č.114/1992 Sb., ČSN 83 9061) v okolí 
staveniště. Stavbu je nutné provádět takovým způsobem, aby nedošlo k poškození kořenového 
systému dřevin a jejich nadzemních partií. 

V případě odstranění dřevin rostoucích mimo les s obvodem kmene ve výšce 130 cm od paty 
kmene stromu větším než 80 cm dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., je nutné před 
stavebním řízením požádat příslušný orgán přírody (dle ust. § 76 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. 
jsou příslušné obecní úřady) o povolení k jejich kácení. 

Dále v průběhu stavby požadujeme dodržovat zásady obecné ochrany živočichů (§ 5 odst. 3, 
zákona) na staveništi tím, že v průběhu výkopových prací bude výkop upraven tak, aby drobní 
živočichové (plazi, obojživelníci a drobní savci), kteří do něj spadnou, jej mohli sami opustit 
(ponecháním šikmé stěny na konci výkopu). Před zahrnutím výkopu požadujeme provést 
kontrolu a v případě zjištění těchto živočichů, tyto vynést mimo staveniště. 

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. ze dne 24.1.2019, zn. 110190027 
Chodníky smí mít podélný sklon nejvýše 8,33 % a příčný sklon nejvýše 2 % dle požadavku bodu 1.1.2 
přílohy č. 2 k vyhlášce 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 
užívání staveb. 

V místě sníženého obrubníku chodníku menšího než 80 mm nebo s příčným sklonem menším než 1:2,5 
(40,0%) bude navržen varovný pás s parametry dle bodu 1.2.4 přílohy č. 1 dle požadavku bodu 1.2.4 
přílohy č. 2. Zejména se jedná o chodníkové přejezdy u vjezdů na pozemky. 

Vyhrazená parkovací stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené budou vyznačena 
dopravním značením V10f a IP12 se symbolem O1. 

Magistrát města Kladna, Odbor výstavby- Oddělení speciálních stavebních činností - památková 
péče, ze dne 23.1.2019 č.j. OV/61/19-2/Vop 
V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22, odst. 2, zákona č. 
20/1987 Sb. už od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr České společnosti archeologické, 
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o.p.s.  Lužná č.p. 591/4, Praha 6, mob. 603 152 218 a umožnit jí nebo oprávněné organizaci provést na 
dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 

Česká společnost archeologická, o.p.s. ze dne 18.10.2018 
Umožnit záchranný archeologický výzkum při provádění zemních a výkopových prací. Tento výzkum 
podle zákona 20/1987 Sb. v platném znění hradí stavebník. Je tedy třeba v dostatečném předstihu před 
zahájením zemních prací uzavřít písemnou dohodu mezi stavebníkem a oprávněnou organizací (smlouva, 
případně objednávka na provedení záchranného archeologického výzkumu). Písemné oznámení 
konkrétního data zahájení zemních prací nejméně dva týdny před termínem, aby bylo možné tento 
výzkum zajistit. 

Hlášení náhodných archeologických nálezů, učiněných v průběhu stavby oprávněné organizaci. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Zemědělské družstvo KAČÁK, Stochovská č.p. 97, 273 04  Stochov 
Ing. Stanislav Stejskal, nar. 27.2.1958, Za Grunty č.p. 88, 273 04  Stochov 
Ing. Stanislav Šulc, nar. 19.3.1961, Na Stráži I č.p. 207, 273 02  Tuchlovice 
Ing. Jana Frolíková, nar. 1.6.1980, Rudská č.p. 1200, 271 01  Nové Strašecí 

 

Odůvodnění: 

Dne 22.5.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným 
orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 27.6.2019, o jehož 
výsledku byl sepsán protokol.  

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení, veřejností 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 
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

Stanoviska a vyjádření sdělili: 

-  Magistrát města Kladna, Odbor životního prostředí - Vodoprávní úřad, ze dne 19.2.2019, č.j.   
OŽP/228/19-2, sp.zn. OŽP/228/19 

- Magistrát města Kladna, Odbor výstavby - Oddělení speciálních stavebních činností - památková 
péče, ze dne 23.1.2019, č.j. OV/61/19-2/Vop, sp.zn. Výst./61/19/Vop 

- Magistrát města Kladna, Oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města ze dne 6.5.2019 
č.j. OAÚR/654/19 

- Magistrát města Kladna, Odbor dopravy a služeb, ze dne 5.2.2019, č.j. ODaS/92/19/280 

- Magistrát města Kladna, Odbor životního prostředí, ze dne 30.1.2019 č.j. OŽP/71/19 

- Magistrát města Kladna, Odbor životního prostředí, ze dne 30.1.2019, č.j. OŽP/71/19, 
19926/2019/MESKL 

- Magistrát města Kladna, Odbor životního prostředí, ze dne 31.1.2019 OŽP/71/19, JID: 
21218/2019/MESKL 

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, krajské ředitelství, ze dne 28.11.2018, ev.č. PCNP - 
1095 - 2/2018/PD 

- Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, ze dne 19.9.2018 zn. 
SBS 28796/2018/OBÚ-02/1 

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, ze dne 10.1.2019 sp.zn. S-
KHSSC 00737/2019, č.j. KHSSC 00737/2019 

- Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství - souhlas s vynětím ze 
ZPF, ze dne 1.3.2019, č.j. 012284/2019/KUSK, sp.zn. SZ_012284/2019/KUSK 

-  Krajský úřad Středočeského kraje , Odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 4.6.2019č.j.   
 069584/2019/KUSK, sp. zn. SZ_069584/2019/KUSK  a ze dne  25.6.2019, č.j. 075620/2019/KUSK,   
 sp.zn. SZ_075620/2019/KUSK 
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- MO-SEM Praha, ze dne 17.10.2017,  ÚP-497/20-406-2017 

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. ze dne 8.7.2019 zn. 
4837/19/KSUS/KLT/REZ 

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kladno, ze dne 13.3.2019, č.j. KRPS-
6748-2/ČJ-2019-010306 

- Česká společnost archeologická, o.p.s. ze dne 18.10.2017 č.j. 201710278 

- Palivový kombinát Ústí, s.p. ze dne 11.10.2018 č.j. 2018/11691/PKÚ/KLA 

- NIPI, o.p.s. ze dne 24.1.2019 zn. 110190027 

- CETIN a.s. ze dne 13.10.2019, č.j. 741157/17 

- Vodafone Czech Republic a.s., ze dne 16.10.2017 zn. 171013-125958562 

- T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne  13.10.2017 zn. E35755/17 

- Telco pro Services, a.s. ze dne 12.10.2017 zn. 0200661938 

- Středočeské vodárny, a.s. ze dne 6.5.2019 zn. P19710000515, ze dne 13.10.2017 zn. 
SVASZAD3802 

- GasNet, s.r.o. - zajištění kapacity, ze dne 30.1.2018 č.4000214234 

- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 24.1.2019 zn. 1102332212, ze dne 12.10.2017 zn. 0100818779 

- Povodí Vltavy, s.p. ze dne 11.1.2019 zn. 2365/2019-342úBr, SP - 2019/693 

- Palivový kombinát Ústí, s.p. ze dne 5.6.2019 č.j. 2019/6604/PKÚ 

 

 

Byla předložena tato rozhodnutí a smlouvy: 
- Magistrát města Kladna, Odbor dopravy a služeb - zřízení křižovatky, ze dne 26.4.2019 č.j. 

ODaS/964/19/280 

- Obec Kačice - připojení na místní komunikaci, ze dne 3.5.2019, č.j. OUK-382/2019 

- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 44/00066001/2019-KL/CAJ/BS, 
S-0263/DOPPO/2019 

- Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o 
smlouvě budoucí nájemní č. 9419000296/2019/4000221513 

- Plánovací smlouva ze dne 27.6.2019 

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

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

 

Účastníci řízení podle § 85 stavebního zákona 

 Obec Kačice, Česká společnost archeologická, o.p.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 
ČEZ Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o., Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace, Palivový kombinát Ústí, státní podnik, středisko Kladenské doly, 
Středočeské vodárny, a.s.  

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a 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 regionálního rozvoje 
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. 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. 

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, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 
 
 
 

Lenka Zíková 
vedoucí stavebního úřadu 

  
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 3 ve výši 1000 
Kč, položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč, celkem 
24000 Kč byl zaplacen. 
 
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup podle § 25 odst. 2 správního řádu. 
 
 
Datum vyvěšení………………………………………………………………………………………. 
 
Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení………………………………………………………… 
 
Razítko 
 
 
 
Datum sejmutí………………………………………………………………………………………….. 
 
Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí…………………………………………………………… 
 
Razítko 
 

 

 
 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Meritum Kladno - Inženýring s.r.o., IDDS: 92jkwv2, sídlo: manž. Topinkových č.p. 796, Dubí, 272 01  
Kladno 1 
Obec Kačice, IDDS: 46pbr44, sídlo: Masarykova č.p. 20, 273 04  Kačice 
Česká společnost archeologická, o.p.s., IDDS: nsxp8ku, sídlo: Kolátorova č.p. 1466/14, Praha 6-Břevnov, 
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169 00  Praha 69  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t, sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-
Žižkov 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6, sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx, sídlo: 
Zborovská č.p. 81/11, 150 00  Praha 5-Smíchov 
Palivový kombinát Ústí, státní podnik, středisko Kladenské doly, IDDS: bneuin8, sídlo: Hrbovická č.p. 2, 
273 06  Chlumec u Ústí nad Labem 
Středočeské vodárny, a.s., IDDS: qztgg8d, sídlo: U vodojemu č.p. 3085, 272 01  Kladno 1 
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01 Jihlava 
   
dotčené správní úřady 
Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, IDDS: ixaaduf, sídlo: Kozí 
č.p. 748/4, Staré Město, 110 00  Praha 1 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: keebyyf, sídlo: Zborovská č.p. 11/81, 
Smíchov, 150 00  Praha 5 
Magistrát města Kladna, odd. architektury, úz. plánování a rozvoje města, IDDS: dyubpcm, sídlo: nám. 
Starosty Pavla č.p. 44, 272 52  Kladno 
Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, IDDS: dyubpcm, sídlo: náměstí starosty Pavla č.p. 44, 
272 01  Kladno 1 
Magistrát města Kladna, odbor dopravy a služeb, IDDS: dyubpcm, sídlo: Nám. Starosty Pavla č.p. 44, 
272 52  Kladno  
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Kladno, IDDS: 
hhcai8e, sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, Nové Město, 120 00  Praha 2  
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní obvod Kladno, IDDS: dz4aa73, sídlo: Jana Palacha 
č.p. 1970, 272 01  Kladno 1 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, IDDS: 2dtai5u, sídlo: Na Baních č.p. 1535, Zbraslav, 156 
00  Praha 516 
Ministerstvo obrany ČR, Oddělení ochrany územních zájmů Praha, IDDS: hjyaavk, sídlo: Hradební 
12/772, P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1 - Staré Město 
 
účastníci, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou podle § 85 odst. 2b) stavebního zákona - vlastníci 
pozemků parc.č.  
627/8, 627/7, 627/2, 461, 465/1, 627/39, 425, 426, 413, 415, 414, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 
423/2, 402, 423/1, 401, 367/2, 350, 351, 355/4, 355/5, 355/3, 355/1, 357/3, 357/2, 359, 363/3, 363/1, 366, 
323/5, 323/3, 321/2, 790, 321/63, 321/69, 321/38, 321/1, 321/53, 321/37, 760/8, 784/17, 784/19, 784/5, 
784/6, 784/3, 784/4, 784/2, 784/13, 784/1, 782/3, 782/1, 783/1, 783/2, 424/9, 424/10 v katastrálním území 
Kačice. 
 
Úřady pro vyvěšení a sejmutí (dodejky) 
Městský úřad Stochov, Jaroslava Šípka č.p. 486, 273 03 Stochov 
Obecní úřad Kačice, Masarykova č.p. 20, 273 04 Kačice 
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