
 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D    H O R A Ž Ď O V I C E 
Odbor životního prostředí 
Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice  
tel.:+420 371 430 548, fax.:+420 371 430 529 , e-mail: svecova@muhorazdovice.cz 
 

 
  
  

Váš dopis č.j. / ze dne:   
Číslo jednací: MH/08093/2016 
Spisová značka / pořadí: MH/08093/2016/09 
Vyřizuje / linka: Ing. Hana Švecová 
V Horažďovicích, dne: 01.07.2016 

 
Obec Pačejov 

Pačejov nádraží 199 

341 01  HORAŽĎOVICE 

 
    

 
ROZHODNUTÍ 

 
Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle 
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako 
příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“) a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) účastníkovi řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 
správního řádu, kterým je:  

 

obec Pačejov, 
Pačejov nádraží 199, 
341 01 Horažďovice, 

IČO: 00255963, 
CZ-NACE: 8411 

 

vydává stavební povolení 
podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona k provedení 
stavby vodního díla: 

Název vodního díla:  „Pačejov nádraží, úpravy vodovodu“ 
 
 
Stavba je členěna na tyto stavební objekty: 
 
SO 01 – „Posílení zásobního řadu PE 160 -273m“ 
Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 
Název kraje:      Plzeňský 
Název obce:      Olšany 
Název katastrálního území:    Olšany u Kvášňovic 
Pozemek p.č.: st.160, 769/44, 769/9, 769/43, 931/1, 655/12, 

655/17, 648, 651/2, 655/9, 655/8 
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí:  1-10-05-0190-0-00 
Hydrogeologický rajón:     6310 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy 
Vodní útvar:       Myslívský potok od pramene po ústí do toku Úslava 
Určení polohy místa záměru (JTSK):  Začátek řadu: X= 1110811.8223; Y= 810672.8612 

Konec řadu: X= 1110997.4945; Y= 810831.1561 
 
Popis stavby: 
Jedná se o výstavbu posilujícího zásobního řadu PE  DN 150 o délce 273 m. 
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SO 02  -  „Propojení u mostu PE 110-120m“ 
Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 
Název kraje:      Plzeňský 
Název obce:      Pačejov 
Název katastrálního území:    Pačejov 
Pozemek p.č.:      1195/1, 1195/21, 1152/20 
Začátek stavby:   

Určení polohy místa záměru (JTSK):  X= 1111902.5866; Y= 810634.1496 
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí: 1-08-01-1140-0-00 
Hydrogeologický rajón:    6320 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy 
Vodní útvar:      Březový potok od pramene po ústí do toku Otava 

Konec stavby:       
Určení polohy místa záměru (JTSK):  X= 1111825.3233; Y= 810568.7523 
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí: 1-10-05-0190-0-00 
Hydrogeologický rajón:    6310 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy 
Vodní útvar:  Myslívský potok od pramene po ústí do toku Úslava 

 
Popis stavby: 
Předmětem je výstavba propojovacího řadu PE DN 100 o délce 120 m. Bude přesunut stávající hydrant, 
který bude umístěn na druhé straně silnice, pod kterou bude proveden protlak.   
 
 
Údaje o předmětu rozhodnutí:   
Název vodovodu:     vodovod Pačejov 
Povolovaná vodní díla:    vodovodní řad zásobovací sítě 
Příslušnost k systému vodovodu:   místní 
Účel užití vody:     zásobování obyvatelstva 
Druh vodovodního řadu:    zásobovací síť 
Počet zásobovaných obcí:    1 
 
 
 
Pro provedení stavby vodního díla vodovodu se podle § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 
stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti: 
1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem. 

Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.  

2. Při provádění výkopových prací je stavebník povinen učinit taková nezbytná opatření, aby nedošlo 
k poškození stávajících podzemních vedení inženýrských sítí v předmětné lokalitě. 

3. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby. 

4. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu předem název a sídlo stavebního podnikatele, který bude 

stavbu provádět. 

5. Budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření firmy AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30, Nýrsko, 

IČO: 64832911 ze dne 25.05.2016:   

a) před zahájením zemních prací bude objednáno u firmy AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30, 

Nýrsko, IČO: 64832911 vytýčení trasy vodovodu přímo na staveništi, 

b) firma AQUAŠUMAVA s.r.o. si vyhrazuje právo nařídit provedení kopaných sond pro upřesnění 

místa trasy, 

c) křížení sítí bude kolmé, v případě souběhu sítí budou odstupy minimálně 1,5 m od vnější hrany 

potrubí, 

d) odkryté vedení vodovodu bude zabezpečeno proti poškození, 

e) nad trasou vodovodu a v blízkosti uzávěrů armatur bude dodržen zákaz přejíždění těžkými 

vozidly, dokud nebude provedena ochrana vodovodu proti mechanickému poškození, 

f) firma AQUAŠUMAVA s.r.o., bude vyzvána k provedení kontroly před zakrytím vodovodů, zda 

nejsou viditelně poškozeny a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky, 

g) každé poškození vodovodu bude neprodleně oznámeno firmě AQUAŠUMAVA s.r.o.,  
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h) při provádění zemních prací bude postupováno tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a 

prostorového uspořádání vodovodu, 

i) po dokončení stavby předat firmě AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30, Nýrsko, IČO: 64832911 

zaměření skutečného provedení stavby v podobě grafické a digitální (formát dgn, dxf, dwg). 

6. O začátku realizace akce bude informována SÚSPK, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.  
7. Živičný povrch komunikace nebude při výkopových pracích zasažen. 
8. Po dokončení bude místo uvedeno do původního stavu a místo bude předáno zástupci SÚSPK, 

Škroupova 18, 306 13 Plzeň. 
9. Při ověření, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti stavby, doložit splnění požadavků §6, 

§7, §9, §10 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
požárního dozoru. 

10. Při ověření, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti stavby, doložit doklad o kontrole 
provozuschopnosti vnějších odběrních míst požární vody. 

11. Případné škody, které vzniknou na pozemku parc. č. 931/1 a 655/12 v katastrálním území Olšany u 
Kvášňovic, který je ve správě SPÚ, Husinecká 1024/I, 130 00 Praha,  budou odstraněny na náklady 
investora. 

12. K oznámení o užívání stavby nebo ke kolaudačnímu souhlasu ve smyslu stavebního zákona budou 
doloženy doklady o nakládání s veškerými druhy odpadu, které vzniknou při realizaci výše 
zmíněného záměru (o způsobech jejich využívání, odstraňování atd.), včetně jejich množství. 
Množství předaného odpadu bude doloženo vážními lístky příslušného zařízení pro nakládání 
s odpady. 

13. Bude – li přebytečná zemina využitá na povrchu terénu jinde než v místě stavby, návrh bude před 
využitím předložen Městskému úřadu Horažďovice, odboru životního prostředí, orgánu státní správy 
odpadového hospodářství k vyjádření. 

14. S ohledem k charakteru záměru při provádění stavebních prací bude zajištěna minimalizace 

znečišťování ovzduší tuhými znečišťujícími látkami a druhotnou prašností, a to skrápěním činností, 

při kterých emise těchto znečišťujících látek vznikají. 

15. Stavba vodního díla bude dokončena do 31.12.2022. 
16. Po dokončení stavby bude požádán zdejší vodoprávní úřad o kolaudační souhlas podle § 122 

stavebního zákona. Stavbu nelze užívat bez kolaudačního souhlasu. 
17. Kolaudačního souhlas bude vydán jen za předpokladu, že bude doložen kolaudační souhlas na 

navazující části vodovodu, popř. za předpokladu, že kolaudační souhlas navazujících částí vodovodu 
bude vydán současně s kolaudačního souhlasem tohoto vodního díla.  

 
 

 
 

ODŮVODNĚNÍ 
Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní obdržel dne 
18.05.2016 pod č.j. MH/08093/2016 žádost o vydání stavebního povolení k vodním dílům dle ust. § 15 
vodního zákona. Žadatelem je: Obec Pačejov, Pačejov nádraží 199, 341 01 Pačejov, IČO: 00 25 59 63, 
která je zastoupena na základě plné moci ze dne 05.12.2014 firmou AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 
30, 340 22 Nýrsko, IČO: 64 83 29 11. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 
 
Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dne  
25.05.2016 pod č.j. MH/08561/2016. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona a § 
115 odst. 8 vodního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry 
staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a 
stanovil, že ve lhůtě do 10-ti dnů od obdržení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a 
dotčené orgány svá stanoviska. Současně upozornil, že po uplynutí této lhůty mají účastníci řízení právo 
se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. 
 
K žádosti byly doloženy všechny povinné doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o 
dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření 
vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další doklady a to:  
- Projektová dokumentace stavby  
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- Plná moc ze dne 05.12.2014  - Obec Pačejov, Pačejov nádraží 199, 341 01 Horažďovice, IČO: 

00255963 – zastoupena společností AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30, Nýrsko, IČO: 64832911 

- Souhlas stavebního úřadu podle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona č.j. MH/09101/2016 ze dne 

06.06.2016 

- Územní rozhodnutí Městského úřadu Horažďovice, odboru výstavby a územního plánování č.j. 

MH/06326/2013 ze dne 20.04.2016. 

- Stanovisko obce Pačejov ze dne 27.03.2015 č.j. 126/15/OÚ 
- Vyjádření firmy AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30, Nýrsko, IČO: 64832911 ze dne 25.05.2016 
- Stanovisko SÚSPK, Škroupova 18, 306 13Plzeň, ze dne 02.01.2016 zn. /16/SUSPK-K – souhlas 

s podmínkami 
- Smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje č. s141/16 ze dne 

02.01.2016 
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly ze dne 09.02.2016 zn: 

1082170444 – nachází se zařízení 
- Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany – HZS Plzeňského kraje, 

Aretinova 129, 339 01 Klatovy – ze dne 24.02.2016 č.j. HSPM- 1602-5/2015KT – souhlasné 
stanovisko s podmínkami 

- Rozhodnutí Městského úřadu Horažďovice, odboru dopravy ze dne 16.02.2016 č.j. MH/01536/2016 
– povolení zvláštního užívání  

- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, Skrétova 15, 301 00 Plzeň ze dne 
10.02.2016 č.j. KHSPL/2917/21/2016 – souhlas  

- Stanovisko správce povodí ze dne 03.05.2016 zn:23959/2016/343-Pe SP-2016/5337 – souhlas 
- Vyjádření Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11, 130 00 Praha 3 – Žižkov ze dne 

26.02.2015 Zn. SPU 047139/2015/104/Ku – souhlas s podmínkami 
- Vyjádření Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11, 130 00 Praha 3 – Žižkov ze dne 

22.04.2015 Zn. SPU 193630/2015/104/Ku – souhlas s podmínkami 
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – pozemek p.č. 655/12 a 931/1 v kat. 

území Olšany u Kvášňovic, ze dne 18.11.2015 
- Vyjádření Národního památkového ústavu, Prešovská 7/171, 306 37 Plzeň ze dne 13.01.2014 č.j. 

NPŮ – 341/96006/2013 – z pohledu památkové péče bez připomínek 
- Koordinované stanovisko Městského úřadu Horažďovice, Mírové nám. 1, 341 01 Horažďovice č. 

MH/04062/2015 
- Souhrnné sdělení Městského úřadu Horažďovice, odboru životního prostředí ze dne 21.05.2015 

MH/06842/2015 
- Závazné stanovisko Městského úřadu Horažďovice, odboru dopravy ze dne 16.04.2015 č.j. 

MH/05871/2015 

- Vyjádření Městského úřadu Horažďovice, odboru výstavby a územního plánování ze dne 
07.04.2015 č.j. MH/05430/2015 

- Závazné stanovisko Městského úřadu Horažďovice, odboru životního prostředí, k umístění záměru, 
vydané dne 10.02.2016 pod č.j. MH/02379/2016 

- Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – pozemek p.č. 651/2 
katastrální území Olšany, ze dne 22.01.2015 

- Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – pozemek p.č. 769/44, 
769/43, 648, 655/9, 655/8 katastrální území Olšany, ze dne 20.01.2015 

- Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – pozemek p.č. 1152/20 
katastrální území Pačejov, ze dne 20.01.2015 

- Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – pozemek p.č. 655/18, 
655/17 katastrální území Olšany, ze dne 20.01.2015 

- Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – pozemek p.č. 655/18, 
655/17 katastrální území Olšany, ze dne 14.01.2015 
 

 

 
V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno: 
Projektovou dokumentaci zpracovala Ing. Martina Hřebeková, autorizovaný inženýr pro stavby vodního 

hospodářství a krajinného inženýrství, pozemní stavby ČKAIT: 0101643, v lednu 2016. 
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K záměru stavby bylo vydáno územní rozhodnutí Městského úřadu Horažďovice, odboru výstavby a 

územního plánování č.j. MH/06326/2016 ze dne 20.04.2016 a souhlas stavebního úřadu podle ust. § 15 

odst. 2 stavebního zákona č.j. MH/09101/2016 ze dne 06.06.2016. 

 

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Berounky 

ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde 

ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu 

vod. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměr s výše uvedenými platnými 

dokumenty.  

 

Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je uvedený záměr 

možný. 

 

Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, Povodí Vltavy, státní podnik s uvedeným záměrem 

souhlasí. 

 

Stavební objekt SO 02 „Propojení u mostu PE 110-120m“– propojuje „zásobní řad“ povolený 

vodohospodářským povolením Okresního úřadu Klatovy ze dne 24.02.1986 a „řad 3“ povolený 

vodohospodářským povolením Okresního úřadu Klatovy ze dne 27.01.1988. Tyto stavby nemají 

kolaudační rozhodnutí (kolaudační řízení vedeno pod spisovou zn. MH/00924/2016). Proto stanovena 

podmínka č. 17 zajišťující, aby v době uvedení do provozu bylo zaručeno bezpečné užívání stavby. 

 

K vodoprávnímu řízení byly dodány výše uvedené doklady, rozhodnutí, závazná stanoviska, sdělení, 

vyjádření, smlouvy a další podklady, které byly v souladu s § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 

podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších 

předpisů, zapracovány do podmínek stavebního povolení (podmínka č. 5 – 14). Vodoprávní úřad 

nezahrnul do podmínek rozhodnutí podmínky k provedení stavby, které vyplývají přímo ze zákonných 

ustanovení.  

 

Podmínky č. 1-4, 15-17 jsou zákonnými náležitostmi stavebního povolení, jejichž stanovení vyplývá ze 
stavebního zákona a z vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Vodoprávní úřad ve výroku rozhodnutí uvedl souřadnice X, Y, které  byly převzaty se žádosti žadatele, 
Tyto souřadnice jsou odlišné od souřadnic, které byly uvedeny ve stanovisku Povodí Vltavy státní podnik. 
Vodoprávní úřad vycházel ze skutečnosti, že žadatele zastupuje provozovatel vodovodu pro veřejnou 
potřebu obce, který má k dispozici geodetické zaměření stavby. 

 
Správní poplatek byl uhrazen dne 06.06.2016 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení: 
- Účastníci řízení neuplatnili návrhy a námitky.        
 
Vypořádání s vyjádřeními účastníků řízení k podkladům rozhodnutí: 
- Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
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Poučení účastníků 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu 
odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Plzeňského 
kraje prostřednictvím podání učiněného u Městského úřadu Horažďovice. V odvolání se uvede, v jakém 
rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí 
nebo řízení, jež mu předcházelo. 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. Podané odvolání má 
v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
otisk úředního razítka 

Ing. Jitka Vašková Ing. Hana Švecová 

vedoucí odboru ŽP 
 

za správnost 

 
 
 
 
Toto oznámení musí být v souladu s ust. § 25 odst. 2 správního řádu 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 a 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. 

 

 

Úřední deska: 

Vyvěšeno dne:  

 

Razítko, podpis orgánu, 
který potvrzuje 
vyvěšení a sejmutí 
oznámení: 

 

 

 

 

 

Sejmuto dne:  

 

 

Po sejmutí a potvrzení tohoto oznámení zašle příslušný obecní úřad doklad o zveřejnění zpět na 
Městský úřad Horažďovice. 

 

Dálkový přístup: 

Vyvěšeno dne:  

 

Razítko, podpis orgánu, 
který potvrzuje 
vyvěšení a sejmutí 
oznámení: 

 

 

 

 

 

Sejmuto dne:  
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Rozdělovník:  
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu (DS, doručenka): 
Obec Pačejov, Pačejov nádraží 199, 341 01 Horažďovice, IČO: 00255963,– zastoupena na základě plné 
moci ze dne 05.12.2014 společností AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30, Nýrsko, IČO: 64832911 
 
Účastníci vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu (oznámení se doručuje 
vyvěšením na úřední desce): 
 
a) Účastníci řízení podle § 109 písm. b), c) a d) stavebního zákona – vlastníci stavby, pozemku, stavby 

na pozemku, na kterém má být stavba prováděna + na pozemku právo odpovídající věcnému 
břemeni, mohou-li být tato práva prováděním stavby přímo dotčena:  

Šolar Marek, Maňovice 6, 335 01 Mileč 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov 
Hozmanová Milada, Vlčice 4, 336 01 Blovice 
Šlechta Vladimír, Týnec 37, 341 01 Horažďovice 
Kubát Václav, Olšany 53, 341 01 Horažďovice 
Kubátová Alena, Olšany 53, 341 01 Horažďovice 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí 
Noha Jiří, Pačejov nádraží 90, 341 01 Horažďovice 
Nohová Kateřina, Pačejov nádraží 90, 341 01 Horažďovice 
 
b) Účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona – vlastníci sousedních pozemků nebo 

stavby na něm a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemeni, mohou-
li být tato práva prováděním stavby přímo dotčena:  

vlastníci pozemků:  
k.ú. Pačejov: st. 102/2, st. 106, st. 107, 1152/21, st. 110/1, 864/10, st. 134, st. 145, 886/14, 886/18, 
886/34, 1152/20, 1152/26, st. 101, 1195/19, 1241, 1269, 1195/17, 
k.ú. Olšany: 769/10, 931/6, 769/5, 646/7, 655/16, 655/1, 655/18, 655/19, 654/1, 654/2, 644, 649, 651/1, 
654/4, 931/12, 668/3, 668/4, 931/5, 931/11, 667/1, 655/13, 655/2 
 
vlastníci staveb: 
k.ú. Pačejov č.p.: 130, 81, 95, 85, 116, 105, 80, 211, 90, 109, 138 
 
c) Vlastníci technické infrastruktury: 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,405 02 Děčín IV-Podmokly 
 
d) Obec Olšany, Olšany 15, 341 01 Horažďovice 
 
Dotčené orgány, další právnické subjekty (DS, doručenka):  
Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování 
Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy  
Krajská hygienická stanice, ÚP Klatovy, Plzeňská 165, 339 56 Klatovy 2  
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Aretinova 129, 339 01 Klatovy IV  
Povodí Vltavy státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 
Národní památkový ústav, Prešovská 7/171, 306 37 Plzeň 
Policie České Republiky, Dopravní inspektorát územního odboru Klatovy, Nábřeží kpt. Nálepky 412, 
339 01 Klatovy 
 
K vyvěšení na úřední desce:  
Městský úřad Horažďovice 
Obecní úřad Pačejov, Pačejov nádraží 199, 341 01 Horažďovice 
Obecní úřad Olšany, Olšany 15, 341 01 Horažďovice 
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