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Váš dopis č.j. :     

Ze dne: 9.12.2015    
  Spisová značka 

Číslo jednací: : 
MH/17345/2015/OVÚP/Pa 

MH/06326/2016 

 Dle rozdělovníku  

Vyřizuje : Panušková   

     

V Horažďovicích, dne:  20.4.2016    

 

 

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad  Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 
13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o 
umístění stavby"), kterou dne 9.12.2015 podala 

Obec Pačejov, IČO 00255963, Pačejov nádraží 199, 341 01  Horažďovice, 
kterou zastupuje AQUAŠUMAVA s.r.o., IČO 64832911, Nýrsko-Chudenín 30, 340 22 

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

 

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

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

„Pačejov nádraží, úpravy vodovodu“ 
 

Posílení zásobního řadu 
Propojení u mostu 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 106 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 648 (orná půda), parc. 
č. 651/2 (orná půda), parc. č. 655/8 (orná půda), parc. č. 655/9 (orná půda), parc. č. 655/12 (orná půda), 
parc. č. 655/17 (orná půda), parc. č. 769/9 (trvalý travní porost), parc. č. 769/43 (trvalý travní porost), 
parc. č. 769/44 (trvalý travní porost), parc. č. 931/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Olšany u 
Kvášňovic, parc. č. 1152/20 (zahrada), parc. č. 1195/1 (ostatní plocha), parc. č. 1195/2 (ostatní plocha) v 
katastrálním území Pačejov. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Vodní dílo. 

- Účelem stavby je zvýšení tlaku a jeho stability ve vodovodním potrubí pro zásobované území 
Pačejov nádraží. 

Navržená kapacita stavby: 

- Výstavba  posilujícího zásobního řadu PE 160 délky 273 m. 

- Výstavba propojovacího řadu u mostu PE 110 délky 120 m, jako propojení stávajícího vodovodu. 
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Umístění stavby na pozemku: 

Vodovodní řad PE 160 délky 273 m: 

- Umístění na st.p.č. 160, p.p.č. 769/44, 769/9, 769/43, 931/1, 655/12, 655/17, 648, 655/12, 651/2, 
655/9, 655/8 v k.ú. Olšany u Kvášňovic. 

- Vodovodní potrubí je vedeno ve volném terénu po pozemcích zemědělského charakteru. Potrubí je 
vedeno ze stávajícího čerpací stanice na st.p.č. 160, pokračuje přes p.p.č. 769/44, 769/9, 769/43 a 
931/1 k p.p.č. 655/12. Potrubí je v p.p.č. 655/12 umístěno ve vzdálenosti 1,8 m od hranice 
sousedního pozemku p.č. 655/1 a ve vzdálenosti 15,8 m od hranice sousedního pozemku p.č. 
655/18. Následně j potrubí vedeno v p.p.č. 655/17, 648 a 651/2, kde opět přechází do pozemku p.č. 
655/12. Potrubí je v p.p.č. 655/12 umístěno ve vzdálenosti 1,8 m od hranice sousedního pozemku 
p.č. 654/1, ve vzdálenosti 1,8 m od hranice sousedního pozemku p.č. 654/2 a ve vzdálenosti 2,8 m 
od hranice sousedního pozemku 655/8. Nové trubní vedení se plynulým přepojením napojuje na 
stávající vodovodní řad Li100 na pozemcích p.č. 655/8 a 655/9. 

Vodovodní řad PE 110 délky 120 m: 

- Umístění na p.p.č. 1195/1, 1195/21, 1152/20 v k.ú. Pačejov. 

- Vodovodní potrubí je vedeno v zastavěné části obce v pozemcích silnice. Stávající potrubí vedené v 
pozemku p.č. 1152/20 se na hranici s pozemkem p.č. 1195/21 připojí  k novému vodovodnímu řadu 
protlakem pod silnicí II. třídy, pozemek p.č. 1195/21, a povede v levé části této silnice ve směru 
jízdy Strážovice. Potrubí je v p.p.č. 1195/21 umístěno ve vzdálenosti 0,7 m od hranice sousedního 
pozemku p.č. 886/34, ve vzdálenosti 1,5 m od hranice sousedního pozemku p.č. 1269 a ve 
vzdálenosti 1,3 m od hranice sousedního pozemku p.č. 886/18 kde přechází do pozemku p.č. 
1195/1, silnice III. třídy. V pozemku p.č. 1195/1 je potrubí vedeno v levé části ve vzdálenosti 1,1 m 
od hranice sousedního pozemku p.č. 886/18. Nové trubní vedení se plynulým přepojením napojuje 
na stávající vodovodní řad Li100 na pozemku p.č. 1195/1, v místě větvení zásobního vodovodního 
řadu na řady "7" a "3". 

 

Určení prostorového řešení stavby: 

- Podzemní stavba. 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- St.p.č. 160, p.p.č. 769/44, 769/9, 769/43, 931/1, 655/12, 655/17, 648, 655/12, 651/2, 655/9, 655/8 v 
k.ú. Olšany u Kvášňovic. 

- P.p.č. 1195/1, 1195/21, 1152/20 v k.ú. Pačejov. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna podle schválené projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem v 
územním řízení, kterou ověřila autorizovaná osoba Ing. Martina Hřebeková – ČKAIT 0101643, 
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Při projektování a přípravě dalšího stupně projektové dokumentace pro stavební řízení je nutné 
respektovat stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky. 

3. Stavba vodovodu je vodním dílem a příslušný k jejímu povolení je vodoprávní úřad, jako speciální 
stavební úřad pro stavby vodních děl. 

4. Před podáním žádosti o stavební povolení žadatel požádá příslušný obecný stavební úřad o vydání 
souhlasu dle § 15 stavebního zákona, který je jednou z příloh k žádosti o stavební povolení 
speciálního stavebního úřadu. 

5. Podmínky požární bezpečnosti stavby, zpracované v předložené projektové dokumentaci, 
akceptovat v dalším stupni projektové dokumentace. Další stupeň projektové dokumentace včetně 
požárně bezpečnostního řešení stavby předložit opět k vydání závazného stanoviska dotčeného 
orgánu na úseku požární ochrany. 

6. Podmínky týkající se realizace stavby budou zapracovány do stavebního povolení vydaného 
speciálním stavebním úřadem. 
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Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Pačejov, Pačejov nádraží 199, 341 01  Horažďovice 
Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Jiří Noha, nar. 17.2.1979, Pačejov-nádraží 90, 341 01  Horažďovice 
Kateřina Nohová, nar. 30.9.1977, Pačejov-nádraží 90, 341 01  Horažďovice 
Václav Kubát, nar. 21.8.1953, Olšany 53, 341 01  Horažďovice 
Alena Kubátová, nar. 5.10.1956, Olšany 53, 341 01  Horažďovice 
Marek Šolar, nar. 21.7.1977, Maňovice 5, Mileč, 335 01  Nepomuk 1 
Milada Hozmanová, nar. 9.10.1958, Vlčice 4, 336 01  Blovice 
Vladimír Šlechta, nar. 6.3.1953, Týnec 37, Malý Bor, 341 01  Horažďovice 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Obec Olšany, Olšany 15, 341 01  Horažďovice 

 

Odůvodnění: 

Dne 9.12.2015 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná 
a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl 
žadatel dne 25.1.2016 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 
16.2.2016. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly 
dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a 
stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky 
a dotčené orgány svá závazná stanoviska. V dané lhůtě nebyly podány žádné námitky účastníků řízení.  

Z urbanistického hlediska se jedná o stavbu bez nároků na architektonické řešení. 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení 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. 

 

Žádost byla doložena těmito doklady:  

- Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy závazné stanovisko dne 16.4.2015 č.j. MH/05871/2015 
Umístění nového vodovodního řadu do silničního pozemku II/186 a silnice  III/18614 v obci Pačejov, 
v úseku dle doložené situace, podléhá správnímu řízení dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č.13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích. Příslušným silničním správním úřadem pro vedení předmětného 
správního řízení ve věcech místní komunikace je zdejší odbor dopravy. Výše uvedené správní řízení 
musí být ukončeno před vydáním územního rozhodnutí (MH/01536/2016). 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy rozhodnutí dne 16.2.2016 č.j. MH/01536/2016 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí stanovisko dne 21.5.2015 č.j. MH/06842/2015 

souhrnné sdělení OŽP: 

orgán zemědělského půdního fondu (ZPF) dle § 15 písm. i)  zákona č. 334/1992 Sb. 

- sdělení - Stanovené podmínky nezbytné k zajištění ochrany ZPF jsou podmínkami k provádění 
stavby, budou zapracovány do dalšího stupně projektové dokumentace příp. podmínek stavebního 
povolení speciálního stavebního úřadu pro stavby vodních děl. 

orgán odpadového hospodářství  dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb. 

- sdělení - Stanovené podmínky jako nástroj ke zkvalitnění způsobu nakládání se vzniklými odpady 
jsou podmínkami k provádění stavby, budou zapracovány do dalšího stupně projektové 
dokumentace příp. podmínek stavebního povolení speciálního stavebního úřadu pro stavby vodních 
děl. 

orgán ochrany ovzduší dle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb. 
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- sdělení - stanovená podmínka týkající se zajištění minimalizace znečišťování ovzduší je podmínkou 
k provádění stavby, bude zapracována do dalšího stupně projektové dokumentace příp. podmínek 
stavebního povolení speciálního stavebního úřadu pro stavby vodních děl. 

vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c), § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. 

- sdělení - Výše uvedený investiční záměr je vodním dílem, příslušný k jeho povolení je zdejší  
vodoprávní úřad. Odbor životního prostředí Městského úřadu Horažďovice). 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 10.2.2016 č.j. 
MH/02379/2016 - závazné stanovisko je vydáno bez podmínek. 

- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni závazné stanovisko dne 18.3.2015 č.j. 
KHSPL/5234/21/2015 - souhlas bez podmínek 

- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje závazné stanovisko dne 13.4.2015 č.j. HSPM-1602-
2/2015 KT- podmínky závazného stanoviska bod č. 6, výroková část II. rozhodnutí. 

- Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka stanovisko správce povodí dne 1.4.2015 č.j. SP-2016/3600 
- z hlediska zájmů daných Plánem hlavních povodí ČR, nařízením vlády č. 262/2007 Sb., Plánem 
oblasti povodí Berounky a nařízením Plzeňského kraje č. 2/2010 ((ustanovení § 24 až 26 zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách  a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů) 
je uvedený záměr možný. Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlasíme s uvedeným 
záměrem. 

- Policie ČR, Dopravní inspektorát Územního odboru Klatovy vyjádření dne 4.11.2013 č.j. KRPP-
172307-2/ČJ-2013-030406 - Podmínky návrhu přechodného dopravního značení na silnici II/186 a 
III/18614 při realizaci stavby budou zapracovány do dalšího stupně projektové dokumentace příp. 
podmínek stavebního povolení speciálního stavebního úřadu pro stavby vodních děl. 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření dne 19.8.2015 č.j. 670067/15 - V zájmovém 
území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo. Stanovené podmínky vyjádření týkající se realizace 
stavby budou zapracovány do podmínek stavebního povolení. Doklad o splnění podmínek bude 
součástí žádosti o užívání dokončené stavby.  

- RWE Distribuční služby, s.r.o., oddělení přípravy staveb stanovisko dne 19.8.2015 č.j. 5001167879 -  

V zájmovém území nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení ve vlastnictví nebo 
správě RWE GasNet, s.r.o. 

- ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 19.8.2015 č.j. 0100455975 - V zájmovém území se nachází nebo  
ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu - podzemní sítě, nadzemní sítě. Stanovené 
podmínky vyjádření týkající se realizace stavby budou zapracovány do podmínek stavebního 
povolení. Doklad o splnění podmínek bude součástí žádosti o užívání dokončené stavby.  

- ČEZ ICT Services, a.s. vyjádření dne 19.8.2015 č.j. 0200350450 - V zájmovém území se nenachází 
komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a.s. 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy rozhodnutí dne 16.2.2016 č.j. MH/01536/2016 

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. 

Územní rozhodnutí stavební úřad doručoval v souladu s ust. §  92 odst. 3 stavebního zákona, tj. 
účastníkům uvedených v § 85 odst. 1 písm. a), b), § 85 odst. 2 písm. a) a dotčeným orgánům jednotlivě. 
Účastníkům řízení podle  § 85 odst. 2 písm. b) veřejnou vyhláškou. 

 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Josef Čada, Marcela Čadová, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Jiří Fiřt, Jana Fiřtová, 
Venuše Fišerová, Milan Heřman, Václav Hlaváč, Milada Hozmanová, Josef Hrabačka, Stanislava 
Hrabačková, Petr Karšík, Milada Lupačová, Marcela Medřická, DiS., Marie Melka, Vladislav 
Mikovec, Jiří Míkovec, František Modl, Vít Náměstek, Mgr. Bohuslava Náměstková, Obec Pačejov, 
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Josef Panuška, Marta Píbrová, Karel Poláček, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 
Státní pozemkový úřad, Václav Svačina, Vladimír Šlechta, Marek Šolar, Marie Štěpáníková, 
Kateřina Ulrichová, Květuše Víšková, Josef Vodička, Alena Heřmanová, Tomáš Benda, Milan 
Heřman, ČEZ Distribuce, a. s. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Nebyly vzneseny. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje 
Krajského úřadu Plzeňského 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 také místně 
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a 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. 
 
 
 
 

"otisk úředního razítka"      
 
 
 
 

Ing. Josef Kotlaba 
vedoucí odboru výstavby a územního plánování 

 
 
 
 

 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách Městského úřadu 
Horažďovice a příslušného obecního úřadu a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněno 
Městským úřadem Horažďovice způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
Za den vyvěšení se považuje den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost 
doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla–li splněna i 
podmínka zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
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Úřední deska: 
 
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: .................................... 
 
 
……………………………………………………………………….. 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
Po sejmutí a potvrzení tohoto oznámení zašle příslušný obecní úřad doklad o zveřejnění zpět na 
Městský úřad Horažďovice. 
 
Dálkový přístup: 
 
Zveřejněno dne: .............................. Sejmuto dne: .................................... 
 
 
……………………………………………………………………….. 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. h) ve 
výši 3000 Kč byl zaplacen dne 18.3.2016. 
 
 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
AQUAŠUMAVA s.r.o., IDDS: 6q5usby 
 sídlo: Nýrsko-Chudenín 30, 340 22 
 zastoupení pro: Obec Pačejov, Pačejov nádraží 199, 341 01  Horažďovice 
Obec Pačejov, IDDS: hbtb2xb 
 sídlo: Pačejov nádraží č.p. 199, 341 01  Horažďovice 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 
 sídlo: Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
 zastoupení pro: Plzeňský kraj, Odbor majetku, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00  
Plzeň 1 
Jiří Noha, Pačejov-nádraží č.p. 90, 341 01  Horažďovice 
Kateřina Nohová, Pačejov-nádraží č.p. 90, 341 01  Horažďovice 
Václav Kubát, Olšany č.p. 53, 341 01  Horažďovice 
Alena Kubátová, Olšany č.p. 53, 341 01  Horažďovice 
Marek Šolar, Maňovice č.p. 5, Mileč, 335 01  Nepomuk 1 
Milada Hozmanová, Vlčice č.p. 4, 336 01  Blovice 
Vladimír Šlechta, Týnec č.p. 37, Malý Bor, 341 01  Horažďovice 
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
 sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Obec Olšany, IDDS: 97jauxa 
 sídlo: Olšany č.p. 15, 341 01  Horažďovice 
 
Úřední deska 
 vyvěšeno pro: Josef Čada, Pačejov-nádraží 85, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Marcela Čadová, Pačejov-nádraží 85, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Jiří Fiřt, Olšany 80, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Jana Fiřtová, Olšany 80, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Venuše Fišerová, Pačejov-nádraží 138, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Milan Heřman, Pačejov-nádraží 218, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Václav Hlaváč, Pačejov-nádraží 192, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Milada Hozmanová, Vlčice 4, 336 01  Blovice 
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 vyvěšeno pro: Josef Hrabačka, Pačejov-nádraží 116, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Stanislava Hrabačková, Pačejov-nádraží 116, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Petr Karšík, Jetenovice 28, Velký Bor, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Milada Lupačová, Kolmá 227, 252 62  Horoměřice 
 vyvěšeno pro: Marcela Medřická, DiS., Říčanská 266, 251 63  Všestary 
 vyvěšeno pro: Marie Melka, 63 Meadowood Drive, Larkspur, Kalifornia 94939, Spojené státy 
 vyvěšeno pro: Vladislav Mikovec, Jaroslava Foglara 2244, Kročehlavy, 272 01  Kladno 1 
 vyvěšeno pro: Jiří Míkovec, Pačejov-nádraží 109, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: František Modl, Pačejov-nádraží 204, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Vít Náměstek, Doležalova 1045/20, Černý Most, 198 00  Praha 98 
 vyvěšeno pro: Mgr. Bohuslava Náměstková, Doležalova 1045/20, Černý Most, 198 00  Praha 98 
 vyvěšeno pro: Obec Pačejov, Pačejov nádraží 199, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Josef Panuška, Olšany 14, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Marta Píbrová, V Lukách 538, Sušice II, 342 01  Sušice 1 
 vyvěšeno pro: Karel Poláček, Olšany 23, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové 
Město, 110 00  Praha 1 
 vyvěšeno pro: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
 vyvěšeno pro: Václav Svačina, Olšany 30, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Vladimír Šlechta, Týnec 37, Malý Bor, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Marek Šolar, Maňovice 5, Mileč, 335 01  Nepomuk 1 
 vyvěšeno pro: Marie Štěpáníková, Olšany 2, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Kateřina Ulrichová, Na Folimance 2118/5, Vinohrady, 120 00  Praha 2 
 vyvěšeno pro: Květuše Víšková, Pačejov-Nádraží 80, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Josef Vodička, Olšany 69, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Alena Heřmanová, Pačejov-nádraží 105, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Tomáš Benda, Pačejov-nádraží 105, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Milan Heřman, Pačejov-nádraží 105, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3-
Žižkov 
 vyvěšeno pro: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
  
dotčené správní úřady 
Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a 
 sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k 
 sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Policie ČR, Dopravní inspektorát Územního odboru Klatovy, IDDS: 5ixai69 
 sídlo: Nábřeží kpt. Nálepky č.p. 412, 339 01  Klatovy 
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