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E-mail:

Panušková
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4.12.2018

Dle rozdělovníku

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 90
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o
umístění stavby"), kterou dne 4.7.2018 podal
Obec Pačejov, IČO 00255963, Pačejov nádraží 199, 341 01 Horažďovice,
kterou zastupuje AQUAŠUMAVA s.r.o., IČO 64832911, Chudenín 30, 340 22 Nýrsko
(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
rozhodnutí o umístění stavby
s názvem:
„Kanalizace a ČOV - Pačejov, Velešice, Týřovice“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 86/9 (vodní plocha), parc. č. 87/15 (trvalý travní porost), parc. č.
87/16 (trvalý travní porost), parc. č. 87/17 (trvalý travní porost), parc. č. 87/20 (trvalý travní porost), parc. č.
87/27 (trvalý travní porost), parc. č. 87/32 (trvalý travní porost), parc. č. 87/34 (trvalý travní porost), parc. č.
87/41 (trvalý travní porost), parc. č. 89/1 (trvalý travní porost), parc. č. 92/14 (orná půda), parc. č. 92/24
(ostatní plocha), parc. č. 92/44 (orná půda), parc. č. 92/45 (orná půda), parc. č. 92/48 (orná půda), parc. č.
92/53 (orná půda), parc. č. 92/54 (orná půda), parc. č. 92/58 (orná půda), parc. č. 93/5 (ostatní plocha),
parc. č. 93/6 (ostatní plocha), parc. č. 93/7 (ostatní plocha), parc. č. 110/1 (ostatní plocha), parc. č. 110/2
(trvalý travní porost), parc. č. 520/28 (ostatní plocha), parc. č. 520/92 (orná půda), parc. č. 520/96 (orná
půda), parc. č. 1195/2 (ostatní plocha), parc. č. 1195/42 (ostatní plocha), parc. č. 1204/1 (ostatní plocha),
parc. č. 1204/12 (ostatní plocha), parc. č. 1214/4 (ostatní plocha), parc. č. 1221/17 (ostatní plocha), parc. č.
1221/18 (ostatní plocha), parc. č. 1221/26 (ostatní plocha), parc. č. 1221/29 (ostatní plocha), parc. č.
1221/36 (ostatní plocha), parc. č. 1221/38 (ostatní plocha), parc. č. 1221/39 (ostatní plocha), parc. č.
1221/40 (ostatní plocha), parc. č. 1221/41 (ostatní plocha), parc. č. 1221/42 (ostatní plocha), parc. č.
1221/43 (ostatní plocha), parc. č. 1227/1 (ostatní plocha), parc. č. 1227/4 (ostatní plocha), parc. č. 1227/6
(ostatní plocha), parc. č. 1231/11 (ostatní plocha) v katastrálním území Pačejov;
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parc. č. 484/1 (ostatní plocha), parc. č. 484/4 (ostatní plocha), parc. č. 484/5 (ostatní plocha), parc. č. 484/6
(ostatní plocha), parc. č. 484/8 (ostatní plocha), parc. č. 485/1 (ostatní plocha), parc. č. 489 (ostatní
plocha), parc. č. 491/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Týřovice u Pačejova;
parc. č. 31/1 (ostatní plocha), parc. č. 31/9 (ostatní plocha), parc. č. 32/1 (ostatní plocha), parc. č. 32/15
(ostatní plocha), parc. č. 32/17 (ostatní plocha), parc. č. 50/6 (ostatní plocha), parc. č. 736/1 (ostatní
plocha), parc. č. 738/2 (ostatní plocha), parc. č. 738/6 (ostatní plocha), parc. č. 739/7 (ostatní plocha), parc.
č. 739/10 (ostatní plocha), parc. č. 822 (trvalý travní porost), parc. č. 823 (trvalý travní porost), parc. č. 843
(trvalý travní porost), parc. č. 844 (trvalý travní porost), parc. č. 846 (ostatní plocha), parc. č. 850 (ostatní
plocha), parc. č. 875 (trvalý travní porost), parc. č. 876 (orná půda), parc. č. 890 (ostatní plocha), parc. č.
898 (ostatní plocha), parc. č. 899 (orná půda) v katastrálním území Velešice u Pačejova.
Druh a účel umisťované stavby:
Vodní dílo - kanalizační stoky, vodovodní řad, čistírna odpadních vod (ČOV), čerpací stanice (ČS).
Technická infrastruktura a zařízení - kanalizační přípojky.
Stavba bude sloužit k odvádění a likvidaci splaškových vod z řešeného území.
Umístění stavby na pozemku:
IO 01 - Kanalizace
Kanalizace bude realizována v dimenzi DN 200 - 300, výtlačné potrubí DN 50 - 80. Splašková voda
bude gravitačně sváděna přímo do ČOV nebo do čerpacích stani, ze kterých splaškové vody povedou
výtlačným potrubím do kanalizace a následně do ČOV.
Kanalizace - stoky:
A - celková délka stoky 1615,50 m
umístění na pozemcích p.č. 484/1, 485/1 k.ú. Týřovice u Pačejova; p.č. 739/7, 32/1, 738/2, 31/1, 31/9,
823, 822, 843 k.ú. Velešice u Pačejova; 1221/18, 1222/26 k.ú. Pačejov;p.č. 846, 844, 890, 876, 875
k.ú. Velešice u Pačejova; p.č. 110/1, 110/2, 92/14, 92/44, 92/45, 92/48, 92/53 k.ú. Pačejov.
A2 - celková délka stoky 325,70 m
umístění na pozemcích p.č. 739/10, 739/7, 736/1, 850, 890 k.ú. Velešice u Pačejova.
A2-1 - celková délka stoky 12,90 m
umístění na pozemcích p.č. 736/1 k.ú. Velešice u Pačejova.
A2-2 - celková délka stoky 145,20 m
umístění na pozemcích p.č. 739/7, 736/1 k.ú. Velešice u Pačejova.
A3 - celková délka stoky 216,00 m
umístění na pozemcích p.č. 738/6, 31/1, 738/2, 32/15 k.ú. Velešice u Pačejova.
A3-1 - celková délka stoky 121,00 m
umístění na pozemcích p.č. 32/1, 738/6, 31/1 k.ú. Velešice u Pačejova.
A4 - celková délka stoky 167,00 m
umístění na pozemcích p.č. 50/6, 32/17, 32/1 k.ú. Velešice u Pačejova.
A5 - celková délka stoky 199,50 m
umístění na pozemcích p.č. 491/2, 484/1, 484/6, 485/1 k.ú. Týřovice u Pačejova.
A5-1 - celková délka stoky 65,70 m
umístění na pozemcích p.č. 484/5, 484/8, 484/4, 484/1 k.ú. Týřovice u Pačejova.
A5-2 - celková délka stoky 64,50 m
umístění na pozemcích p.č. 489, 484/1 k.ú. Týřovice u Pačejova.
B1 - celková délka stoky 1045,60 m
umístění na pozemcích p.č. 1214/4, 1221/26, 1221/17, 1221/38, 1221/39, 1221/40, 1221/41, 1221/42,
1221/43, 87/41, 86/9, 87/34, 87/32, 87/27, 89/1, 87/20, 87/15, 87/16, 87/17, 92/54, 92/58, 92/53 k.ú.
Pačejov.
B1-2 - celková délka stoky 70,20 m
umístění na pozemcích p.č. 1227/1, 1227/4, 1231/11, 1221/36, 1221/17 k.ú. Pačejov.
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B1-3 - celková délka stoky 13,50 m
umístění na pozemcích p.č. 1231/11, 1221/17 k.ú. Pačejov.
B1-4 - celková délka stoky 55,30 m
umístění na pozemcích p.č. 1231/11, 1221/17 k.ú. Pačejov.
B1-5 - celková délka stoky 26,50 m
umístění na pozemcích p.č. 92/24, 1221/26 k.ú. Pačejov.
B2 - celková délka stoky 127,30 m
umístění na pozemcích p.č. 1221/17 k.ú. Pačejov.
B2-1 - celková délka stoky 53,80 m
umístění na pozemcích p.č. 1204/1, 1221/17 k.ú. Pačejov.
B2-1-1 - celková délka stoky 7,90 m
umístění na pozemcích p.č. 1204/1 k.ú. Pačejov.
B3 - celková délka stoky 441,70 m
umístění na pozemcích p.č. 1221/17, 1195/42, 1195/2 k.ú. Pačejov.
B3-1 - celková délka stoky 135,30 m
umístění na pozemcích p.č. 1204/1, 1221/29, 1221/17 k.ú. Pačejov.
B3-2 - celková délka stoky 108/60 m
umístění na pozemcích p.č. 1204/12, 1204/1 k.ú. Pačejov.
B3-3 - celková délka stoky 13,50 m
umístění na pozemcích p.č. 1204/1, 1221/29, 1221/17 k.ú. Pačejov.
B4 - celková délka stoky 194,00 m
umístění na pozemcích p.č. 520/96, 520/92 k.ú. Pačejov.
IO 02 - Prodloužení vodovodu
prodloužení stávajícího vodovodního řadu "3" PE 93 - 132,90 m
umístění na pozemcích p.č. 1221/17, 1221/38, 1221/39, 1221/40, 1221/41, 1221/42, 1221/43, 1231/11
k.ú. Pačejov.
TO 01 - ČOV
Nová mechanicko-biologická čistírna odpadních vod (ČOV) je navržena o kapacitě 300 EO. Stavba
ČOV bude umístěna v jižní části pozemku p.č. 92/53 v k.ú. Pačejov.
Jedná se o kompaktní stavbu se spodní částí z monolitického železobetonu, zakrytá jednoduchou
dřevostavbou se sedlovou střechou. ČOV je řešena jako kompaktní stavba se spodní vanou z
monolitického železobetonu. Vana je železobetonovými přepážkami rozdělena na jednotlivé provozní
objekty, zakrytá jednoduchým dřevěným objektem se sedlovou střechou s výškou hřebene 3,60 m,
vnitřní dispozice – technická místnost (místnost obsluhy) a provozní část.
Součástí ČOV jsou:
- přípojka NN - není součástí předložené dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby.
- vrtaná studna - není součástí předložené dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby.
- odtokové potrubí s 1 odlehčovací šachtou a 1 spojnou šachtou – zaústění odtokového potrubí je
navrženo do Pačejovského potoka.
- zpevněné plochy – kombinace dlažby a asfaltového povrchu; nezpevněné plochy v areálu ČOV
budou zatravněny.
- oplocení – drátěné pletivo výšky 1,80 m, vjezd do areálu ČOV zajištěn dvoukřídlými vraty, přístup
vrátky.
- terénní úpravy – úprava dle konfigurace pozemku v areálu ČOV, tak aby byly zajištěny přirozené
odtokové poměry v zájmovém území.
umístění na pozemcích p.č. 92/53, 92/48, 93/5, 93/6, 93/7 k.ú Pačejov.
Komunikační napojení areálu ČOV:
Dopravní napojení je navrženo novou pozemní komunikací umístěné na pozemcích p.č. 92/53, 93/6,
93/5, 898 v k.ú. Pačejov. Navržený koridor pro umístění nové komunikace je min. šířky 4,50 m. Nová
-
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komunikace bude dopravně napojena na stávající komunikaci na pozemku p.č. 890 (ostatní plocha –
ostatní komunikace), vše k.ú. Pačejov, Velešice u Pačejova.
TO 02 - Čerpací stanice ČS1 a ČS2
ČS1 - podzemní železobetonová prefabrikovaná zastropená nádrž s poklopy, dřevěný nadzemní
objekt se sedlovou střechou. Čerpaná voda bude vedena výtlačným potrubím PE 90 (DN 80) s volným
vyústěním v šachtě Š317 stoky B2.
výtlačné potrubí č. 1 celkové délky 456,80 m
umístění na pozemcích p.č. 1195/2, 1195/42, 1221/29, 1221/17 k.ú. Pačejov.
ČS2 - podzemní vodotěsná jímka ze skruží DN 1500 s vyspárovaným dnem a zákrytovou deskou s
poklopem. Čerpaná voda bude vedena výtlačným potrubím PE 63 (DN 50) s volným vyústěním v
šachtě Š301 stoky B1-2.
výtlačné potrubí č. 2 celkové délky 251,40 m
umístění na pozemcích p.č. 520/96, 520/92, 1227/6, 1227/1 k.ú. Pačejov.
Určení prostorového řešení stavby:
Kanalizace je v celém rozsahu podzemní stavbou.
ČOV je dělena na podzemní a nadzemní část stavby.
ČS je dělena na podzemní a nadzemní část stavby.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
Stavba se nachází, dle územního plánu obce Pačejov a jeho částí obce Týřovice a obce Velešice:
v zastavěném území - na plochách - zemědělských – trvalý travní porost NT, bydlení individuální BI,
dopravní infrastruktury – silniční DS, veřejných prostranství – PV;
v nezastavěném území - na plochách – zemědělských – orná půda NO, zemědělských – trvalý travní
porost NT, dopravní infrastruktury – silniční DS, nově zastavitelné Z11 – technická infrastruktura TI a
Z13 – bydlení individuální BI.
II.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.

Stavba bude umístěna podle schválené projektové dokumentace (05/2016) ověřené stavebním
úřadem v územním řízení, autorizovaná osoba Ing. Martina Hřebeková – ČKAIT 0101643, případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
Při projektování a přípravě dalšího stupně projektové dokumentace pro stavební řízení je nutné
respektovat stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky.
V souladu s ustanovením § 92 odst. 1 stavebního zákona, stavební úřad ukládá zpracování
dokumentace pro provádění stavby.
Stavby IO 01 - Kanalizace, IO 02 – Prodloužení vodovodu, TO 01 - ČOV (podzemní část) a TO - 02 Čerpací stanice (CS 1 a CS 2) jsou vodním dílem, příslušný k jejich povolení je zdejší speciální
stavební úřad - vodoprávní úřad; žádost o vydání stavebního povolení a žádost o povolení k nakládání
s vodami je upravena vyhl. č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o
náležitostech povolení souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení musí být zpracována v souladu s vyhl. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Stavba studny je vodním dílem. Bude řešeno v samostatné projektové dokumentaci.
Stavba pozemní komunikace (mimo areál ČOV) je dopravní stavbou, příslušný k jejímu povolení je
odbor dopravy MěÚ Horažďovice, jako speciální stavební úřad pro stavby dálnic, místních komunikací
a veřejně přístupných účelových komunikací. V dalším stupni řízení bude projektová dokumentace
vypracována v souladu s vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu o obsahu projektové dokumentace
dopravních staveb. Samostatnou projektovou dokumentaci pro stavbu příjezdové komunikace ke
stavbě ČOV požadujeme předložit k posouzení. Upozorňujeme, že v rámci projektové dokumentace je
nutné definovat, zda se bude jednat o účelovou komunikaci sloužící pouze k zajištění dopravní
obslužnosti stavby ČOV nebo zda se bude jednat o účelovou komunikaci veřejně přístupnou.

2.
3.
4.

5.
6.
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Před podáním žádosti o stavební povolení speciálních staveb, žadatel požádá příslušný obecný
stavební úřad o vydání souhlasu dle § 15 stavebního zákona, který je jednou z příloh k žádosti o
stavební povolení speciálních stavebních úřadů.
Stavba nadzemní části ČOV - provozní objekt je stavbou obecnou, k jejímu povolení je příslušný
obecný stavební úřad.
Dokončenou stavbu kanalizačních přípojek, zpevněných ploch a oplocení areálu ČOV, lze užívat bez
kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.
Investor je povinen zajistit oddělenou skrývku svrchní kulturní vrstvy půdy - bude provedena skrývka
ornice o mocnosti 0,30 m (tj. celkem asi 202 m3), která bude dočasně uložena na pozemku p.č. 899
případně na pozemku p.č. 898 v k.ú. Velešice u Pačejova a následně bude použita pro navýšení
orniční vrstvy v okolí nové na výše uvedených pozemcích. Při skrývání ornice nesmí dojít k promísení
s neúrodnými vrstvami půdy. Hranice trvalého odnětí zemědělské půdy ZPF musí být v terénu zřetelně
patrná a zábor nesmí být dále rozšiřován. V průběhu stavebních prací budou učiněna příslušná
opatření vedoucí k zabránění poškozování půdy a jejího vegetačního krytu.
K oznámení o užívání stavby nebo ke kolaudačnímu souhlasu dle stavebního zákona budou doloženy
doklady o nakládání s veškerými druhy odpadu, které vzniknou při realizaci záměru (o způsobech
jejich využívání, odstraňování atd.), včetně jejich množství. Množství předaného odpadu oprávněné
osobě bude doloženo vážními lístky příslušného zařízení pro nakládání s odpady.
K případným změnám proti posouzené dokumentaci je třeba vyžádat si nové stanovisko z hlediska
požární ochrany. Další stupeň projektové dokumentace včetně požárně bezpečnostního řešení stavby
předložit opět k posouzení. Upozorňujeme na přesah požárně nebezpečného prostoru mimo stavební
pozemek.
V dalším stupni PD bude doplněn k odsouhlasení kompletní návrh limitů pro povolení k vypouštění vod
z navržené ČOV v souladu s NV č. 401/2015 Sb.
Podmínky realizace stavby plynoucí z vyjádření vlastníků či správců veřejné technické infrastruktury
budou respektovány v dalším stupni projektové dokumentace.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Pačejov, Pačejov nádraží 199, 341 01 Horažďovice
Milan Buchta, nar. 20.4.1977, Pačejov 71, 341 01 Horažďovice
Kateřina Buchtová, nar. 12.7.1979, Pačejov 71, 341 01 Horažďovice
Zdeněk Voska, nar. 8.12.1977, Pačejov 8, 341 01 Horažďovice
Jan Vopalecký, nar. 20.5.1958, Velešice 24, Pačejov, 341 01 Horažďovice
Anna Vopalecká, nar. 5.6.1961, Velešice 24, Pačejov, 341 01 Horažďovice
Václav Duda, nar. 13.4.1967, Velešice 59, Pačejov, 341 01 Horažďovice
Václav Metlička, nar. 20.12.1965, Černíč 15, Hradešice, 341 01 Horažďovice
Josef Laně, nar. 23.9.1948, Velešice 15, Pačejov, 341 01 Horažďovice
Obchodně výrobní družstvo "SLAVNÍK", Pačejov 209, 341 01 Horažďovice
Jaroslav Jára, nar. 3.5.1958, Olšany 55, 341 01 Horažďovice
Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Dr. Ing. Petr Behenský, nar. 13.6.1970, K Lesíku 654, 254 01 Jílové u Prahy
Zdeněk Laně, nar. 17.5.1979, Chodská 403, 340 22 Nýrsko
Odůvodnění:
Dne 4.7.2018 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 30.10.2018, o jehož
výsledku byl sepsán protokol.
Při veřejném ústním jednání byli všichni přítomní seznámeni s projektovou dokumentací předloženou
stavebnímu úřadu k posouzení v rámci územního řízení. Přítomní účastníci nevznesli žádné námitky ani
připomínky, které by vedly ke změně umístění stavby. Ve stanoveném termínu nebyly na stavební úřad
doručeny žádné písemné námitky či připomínky účastníků řízení.
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Stavby IO 01 - Kanalizace, IO 02 – Prodloužení vodovodu, TO 01 - ČOV (podzemní část) a TO - 02 Čerpací stanice (CS 1 a CS 2) jsou vodními díly v souladu s ustanovením § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), stavební úřad
na základě výše uvedeného stanovil podmínku č. 4 ve výroku rozhodnutí část II. Tato skutečnost taktéž
vyplynula ze závazného stanoviska vodoprávního úřadu, odboru životního prostředí.
Následně je stanovena podmínka č. 5 ve výroku rozhodnutí část II., neboť z předložené dokumentace pro
vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen „DÚR“) není zřejmé umístění stavby předmětné studny a
zároveň tato podmínka plyne ze závazného stanoviska vodoprávního úřadu, odboru životního prostředí.
Stavba pozemní komunikace je dopravními stavbou a v souladu s ustanoveními § 6 a § 12 zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), stavební úřad na základě výše uvedeného stanovil
podmínku č. 6 ve výroku rozhodnutí část II. Tato skutečnost taktéž vyplynula ze závazného stanoviska
příslušného silničního správního úřadu, odbor dopravy MěÚ Horažďovice.
Stavba provozního objektu ČOV (nadzemní část) je obecnou stavbou v souladu s ustanovením § 2 odst. 3
stavebního zákona a dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod podléhá stavba provozního objektu
ohlášení příp. stavebnímu povolení, neboť obsahuje pobytovou místnost obsluhy se sociálním zařízením,
proto byla stanovena podmínka č. 8 ve výroku rozhodnutí část II.
Podmínkou č. 9 ve výrokové části II. rozhodnutí stavební úřad upozorňuje žadatele, že stavba
kanalizačních přípojek, zpevněných ploch a oplocení areálu ČOV nepodléhá stavebnímu povolení ani
ohlášení stavebnímu úřadu v souladu s ust. § 103 stavebního zákona z čehož plyne skutečnost, že lze
výše uvedené užívat bez kolaudačního souhlasu či rozhodnutí v souladu s ust. 119 stavebního zákona.
Z urbanistického hlediska se jedná o stavbu bez nároků na architektonické řešení. Tvarová kompozice
odpovídá standardnímu řešení u těchto typů staveb.
Stavební úřad upozorňuje žadatele na skutečnost, že předložená projektová dokumentace pro umístění
stavby neřeší připojení provozních objektů (ČOV a ČS) na distribuční soustavu energetiky s tím, že tuto
problematiku řeší samostatná část projektové dokumentace (viz. Souhrnná technická zpráva).
Stavební úřad dále upozorňuje na skutečnost plynoucí z rozsahu stavby jako celku a to tím, že doporučuje
koordinaci samostatných stavebních záměrů v daném území, a to hlediska možnosti jejich společného
umístění. Z čehož následně vyplývá i zajištění koordinace při vlastní realizaci těchto staveb tak, aby
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 obce Pačejov a vyhovuje obecným požadavkům
na výstavbu.
Žádost byla doložena těmito doklady:
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, závazné stanovisko dne
2.2.2017 č.j. MH/01709/2017- bez podmínek k umístění stavby. Podmínky k přípravě realizace stavby
vodního díla - podmínka č. 4 výrokové části II. rozhodnutí.
Stavba studny je vodním dílem. Bude řešeno v samostatné projektové dokumentaci. - podmínka č. 5
výrokové části II. rozhodnutí.
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, orgán ochrany ovzduší, závazné stanovisko dne
17.2.2017 č.j. MH/02574/2017 - souhlasné bez podmínek.
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí souhrnné sdělení dne 20.2.2017 č.j.
MH/01408/2017
orgán státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) dle § 15 písm. n) zákona č.
334/1992
Sb.
- sdělení - do doby vydání souhlasu k odnětí půdy ze ZPF s výše uvedenou investiční akcí
nesouhlasíme.
orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb.
- sdělení - k oznámení o užívání stavby nebo ke kolaudačnímu souhlasu dle stavebního zákona budou
doloženy doklady o nakládání s veškerými druhy odpadu, které vzniknou při realizaci záměru (o
způsobech jejich využívání, odstraňování atd.), včetně jejich množství. Množství předaného odpadu
oprávněné osobě bude doloženo vážními lístky příslušného zařízení pro nakládání s odpady.
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orgán státní správy ochrany ovzduší dle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb.
- k záměru bylo vydáno závazné stanovisko č.j. MH/02574/2017.
vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c), § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.
- k záměru bylo vydáno závazné stanovisko. MH/01709/2017.
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, orgán zemědělského půdního fondu, závazné
stanovisko dne 16.4.2018 č.j. MH/04860/2018 – podmínky - podmínka č. 10 výrokové části II.
rozhodnutí.
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, orgán odpadového hospodářství, závazné
stanovisko dne 18.5.2018 č.j. MH/07323/2018 – podmínka č. 11výrokové části II. rozhodnutí.
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí souhrnné sdělení dne 1.6.2018 č.j.
MH/06620/2018
orgán státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) dle § 15 písm. n) zákona č.
334/1992 Sb. - bylo vydáno závazné stanovisko č.j. MH/04860/2018.
orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství dle § 71 a 79 odst. 4 a 6 zákona č. 185/2001
Sb. - bylo vydáno závazné stanovisko č.j. MH/07323/2018.
orgán státní správy ochrany ovzduší dle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb. - bylo vydáno
závazné stanovisko č.j. MH/02574/2017.
vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c), § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. - bylo vydáno
závazné stanovisko č.j. MH/01709/2017.
Obecní úřad Pačejov, silniční správní úřad rozhodnutí dne 7.8.2018 č.j. 370/18/OÚ
Městský úřad Horažďovice, Odbor památkové péče, školství a kultury stanovisko dne 10.4.2018 č.j.
MH/05393/2018 - není námitek.
Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy závazné stanovisko dne 29.11.2017 č.j. MH/16903/2017
Umístění nové inženýrské sítě do silničních pozemků místních komunikací v obci Pačejov, Týřovice,
Velešice, podléhá správnímu řízení dle ust. § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích,
ukončené rozhodnutím o povolení zvláštního užívání, které je přílohou k žádosti o územní rozhodnutí.
Podmínka splněna - rozhodnutí ze dne 7.8.2018, č.j. 370/2018.
Umístění nové inženýrské sítě do silničního pozemku silnice III/18614, III/18624, III/18625 v obci
Pačejov, Týřovice, Velešice, podléhá správnímu řízení dle ust. § 25 odst. 6 písm. d) zákona o
pozemních komunikacích, ukončené rozhodnutím o povolení zvláštního užívání, které je přílohou k
žádosti o územní rozhodnutí. Podmínka splněna - rozhodnutí ze dne 29.11.2017, č.j. MH/15894/2017.
Podmínky k přípravě realizace dopravní stavby - podmínka č. 6 výrokové části II. rozhodnutí.
Toto stanovisko nahrazuje původní stanovisko vydané dne 2.3.2017 pod č.j. MH/03237/2017, a to v
celém rozsahu.
Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy rozhodnutí dne 29.11.2018 č.j. MH/15894/2017
Městský úřad Horažďovice, Odbor výstavby a územního plánování závazné stanovisko dne 7.6.2018
č.j. MH/08365/2018 - posuzovaný záměr je přípustný .
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí vyjádření dne 19.6.2018 č.j. PK-ŽP/12610/18
- záměr "Kanalizace a ČOv - Pačejov, Velešice, Týřovice" nepodléhá posuzování dle zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni závazné stanovisko dne 12.4.2018 č.j.
KHSPL/8438/2018 - souhlas bez podmínek.
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje závazné stanovisko dne 29.11.2017 č.j. HSPM-59382/2017 KT – podmínky - podmínka č. 12 výrokové části II. rozhodnutí.
Upozorňujeme na přesah požárně nebezpečného prostoru mimo stavební pozemek.
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava stanovisko správce povodí dne 1.11.2016 č.j.
50902/2016-143 - z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí
Berounky a Plánem dílčího povodí Horní Vltavy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený
záměr možný.
Podmínky k přípravě realizace stavby - podmínka č. 13 výrokové části II. rozhodnutí.
Ostatní podmínky souhlasného vyjádření správce drobného vodního toku, Pačejovského potoka IDVT
10244714 a drobných vodních toků IDVT 10266921 a IDVT 10244714, týkající se realizace stavby
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budou akceptovány v následném stavebním řízení vedeném příslušným speciálním stavebním
úřadem.
ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 30.10.2017 č.j. 0100827271 - v zájmovém území se nachází nebo
ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu - podzemní sítě - NN, VN; nadzemní sítě NN, VN, VVN; stanice - NN. V následném správním řízení budou respektovány podmínky vyjádření
společnosti ČEZ Distribuce a.s., týkající se provádění prací v ochranných pásmech sítí v majetku
společnosti ČEZ Distribuce a.s.
Telco Pro Services, a.s. vyjádření dne 30.10.2017 č.j. 0200669196, č.j. 0200669198 - v zájmovém
území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a.s.
GridServices, s.r.o. stanovisko dne 2.7.2018 č.j. 5001751051 - v zájmovém území nejsou umístěna
žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet,
s.r.o.
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření dne 30.10.2017 č.j. 755118/17 - v zájmovém
území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo. V následném správním řízení budou respektovány
podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infastruktura a.s. dle příslušného
vyjádření, týkající se realizace stavby.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Souhrnná sdělení č.j. MH/01408/2017 ze dne 20.2.2017 a č.j. MH/06620/2018 ze dne 1.6.2018 nejsou
závaznými stanovisky ve smyslu ust. § 149 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění
pozdějších předpisů, proto nejsou závazná pro výrokovou část meritorního rozhodnutí, tzn. příslušné
územní rozhodnutí. Stavební úřad v odůvodnění, v části soupisu dokladů k žádosti, pouze upozorňuje na
podstatné z výše uvedených souhrnných sdělení.
Bodem č. 13 v části II. rozhodnutí stavební úřad stanovuje povinnost plynoucí z vyjádření Povodí Vltavy
s.p. neboť je jí zapotřebí k řádnému posouzení stavby.
Stavební úřad nezahrnul do podmínek rozhodnutí odkazy na stanoviska a vyjádření (dále jen „vyjádření“)
vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, které jsou nedílnou součástí
dokladové části projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Podmínky k umístění a provedení
stavby dané vyjádřeními stavební úřad neuvádí ve výrokové části rozhodnutí, tj. část II., neboť vyplývají ze
zákonných ustanovení jednotlivých provozovatelů veřejně technické infrastruktury. Je uvedena pouze
podmínka č. 14 o splnění podmínek vyjádření, stanovisek a jiných opatření jednotlivých správců příp.
vlastníků veřejně technických sítí týkající se zejména provádění stavby.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., František Slivoň, Vlastimil Šulc, Milan
Šulc, Ing. Pavel Pivnička, František Veselý, Růžena Veselá, František Veselý, Obec Pačejov, Petra
Sluková, Marta Kučerová, Zdeněk Baran, Ludmila Baranová, Eduard Baran, František Sedláček, Nina
Sedláčková, Jaroslav Vrba, Pavel Bernášek, Vladimíra Jandová, Jana Ležáková, JUDr. Jan Musil, Anna
Musilová, Aleš Křečan, Česká republika - Státní pozemkový úřad, Jaroslav Holeček, Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Martina Holečková, Radka Kristová, Josef Straka, Plzeňský kraj - Správa a
údržba silnic Plzeňského kraje, Michal Pihera, Ing. Luboš Prchlík, Ing. Vladimír Hlaváč, Ing. Miloslava
Hlaváčová, Miroslav Šimon, Jindřich Špurek, Božena Špurková, David Smítka, Stanislav Smítka, Ondřej
Smítka, MVDr. Stanislav Smítka, Jan Koudelka, Květoslava Koudelková, Jaroslav Buchta, Marie Buchtová,
Jiří Studnička, Vojtěch Fišer, Vladislava Chalušová, Václav Hlaváč, Alena Hlaváčová, Ing. Václav Průcha,
JUDr. Václav Průcha, Pavel Panc, Miloslav Běloch, Vlasta Bělochová, Josef Lávička, Hana Plechingerová,
Luboš Studnička, Jaroslava Studničková, Jan Vopalecký, Anna Vopalecká, Marcela Sedláková, Miroslav
Vopalecký, Ivana Vopalecká, Božena Studničková, Josef Studnička, Miluše Studničková, Zdeněk Jůda,
Marie Jůdová, Aleš Korda, Sbor dobrovolných hasičů Velešice, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů, Petr
Andrle, Věra Andrlová, Václav Duda, Milan Kybic, Milan Běloch, Jaroslava Ulrichová, Roman Reisinger,
Evžen Štipák, Eva Štipáková, Miloslava Václav Laně, Miloslava Laňová, Pavel Krliš, Pavel Kasák, Mgr.
Jaroslava Kasáková, Ing. Růžena Indráková, Václava Šimanovská, Stanislav Krliš, Jana Kurbelová, Natálie
Marešová, Vladimír Bohatý, Ivana Bohatá, František Sedláček, Hana Sedláčková, Jan Pitule, Jaroslav
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Baroch, Ing. Luděk Kraus, Pavlína Krausová, Nové Velenovy s.r.o., Zdeněk Laně, Milada Škopková,
Zdeněk Chaluš, Milan Průcha, Hana Kotková, Hana Kulhánková, Dagmar Polachová, Martin Kotiš, Iveta
Kempfová, Jan Dobiáš, Mgr. Lenka Bočková, Mgr. Alena Bočková, Ing. Jan Kazda, Petruška Hofmannová,
Václav Metlička, Povodí Vltavy, státní podnik, Zdeněk Voska, Jan Lávička, Kateřina Lávičková, František
Veringer, Marie Veringerová, Hana Polednová, Ivana Martínková, Vladimír Hlaváč, Zdeněk Hlaváč, Václav
Hlaváč (st.), Václav Hlaváč (ml.), Západočeské konzumní družstvo Sušice, Luboš Vopalecký, Vlastimil
Průcha, Josef Mrázek, Milena Mrázková, Luboš Straka, Markéta Straková, Lenka Brůhová, Milada
Čechová, Marie Vojíková, Tomáš Hošek, Ing. Zdeňka Filová, Ing. František Behenský, Božena Behenská,
Alena Jarošová, Václav Průcha, Jana Průchová, Jan Panský (st.), Jan Panský (ml.), Jana Bohatá, Vladimír
Kadan, Hana Lávičková, Petr Lávička, Martin Kliment, Ondřej Kliment, Vladimíra Macháčková, Miloslava
Šůsová, Miloslav Valeš, Jiřina Levá, Radek Levý, Pavlína Levá, Josef Vaněček, Irena Vaněčková, Vladimír
Švec, Jan Švec, Irena Průchová, RNDr. Ivana Fiřtová, Miloslava Cikánová, Ing. Jan Cikán, Pavel Kodýdek,
Markéta Melková, Michaela Melková, Zdeňka Froulíková, Pavel Veringer, Marie Veringerová, Miroslav
Havlík, Martina Havlíková, Josef Muchna, Jaroslava Muchnová, Josef Fridrich, Ilona Sluková, Radka
Matějková, Jan Polena, Hana Polenová, Jan Polena, Karel Hodek, Evžen Šíp, Alena Šípová, Vladimír
Bajer, Marie Bajerová, Stanislav Kareš, Václav Brůha, Stanislav Kilián, Václav Kropáček, Pavel Kouba, Jiří
Benedikt, Marcela Benediktová, Ing. Josef Straka, Jarmila Straková, MUDr. Jiří Švec, Jan Krejčí, Hana
Krejčová, Václav Faměra, Bohumila Faměrová, František Jindra, Anna Nováčková, Jiřina Jindrová,
Obchodně výrobní družstvo "SLAVNÍK", Bohuslav Růžička, Ing. Pavel Jůza, Mgr. Karel Chaloupka, Věra
Vosková, Nina Jandečková, Tomáš Kadlec, Ing. Radek Grieszl, Miroslav Sluka, Růžena Sluková, Jaroslav
Rojík, Růžena Rojíková, Erika Stulíková, Pavel Stulík, Jana Nešporová, Jana Vlková, Ing. Marie
Svatošová, Josef Chlan, Věra Chlanová, Jan Mráz, Kamil Mráz, Květoslava Behenská, Zdeňka Maxová,
Ing. Martin Štefaňák, Ing. František Jůza, František Vopalecký, Petra Heroutová, Václav Ševčík, Vlasta
Ševčíková, Petr Jůza, Ing. Pavel Jůza, Milan Buchta, Kateřina Buchtová, Ing. Milan Kodýdek, Jana
Kodýdková, Ludmila Hlaváčová, Jaroslav Jára, Václav Fiřt.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
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, 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.

Mgr. Robert Flachs
vedoucí odboru výstavby a územního plánování
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši
1000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč, celkem 4000 Kč byl zaplacen dne 1.11.2018.
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.
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.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
AQUAŠUMAVA s.r.o., IDDS: 6q5usby
sídlo: Chudenín č.p. 30, 340 22 Nýrsko
zastoupení pro: Obec Pačejov, Pačejov nádraží 199, 341 01 Horažďovice
Milan Buchta, Pačejov č.p. 71, 341 01 Horažďovice
Kateřina Buchtová, Pačejov č.p. 71, 341 01 Horažďovice
Zdeněk Voska, Pačejov č.p. 8, 341 01 Horažďovice
Jan Vopalecký, Velešice č.p. 24, Pačejov, 341 01 Horažďovice
Anna Vopalecká, Velešice č.p. 24, Pačejov, 341 01 Horažďovice
Václav Duda, Velešice č.p. 59, Pačejov, 341 01 Horažďovice
Václav Metlička, Černíč č.p. 15, Hradešice, 341 01 Horažďovice
Josef Laně, Velešice č.p. 15, Pačejov, 341 01 Horažďovice
Obchodně výrobní družstvo "SLAVNÍK", IDDS: 2ymt7hc
sídlo: Pačejov č.p. 209, 341 01 Horažďovice
Jaroslav Jára, Olšany č.p. 55, 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, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Dr. Ing. Petr Behenský, K Lesíku č.p. 654, 254 01 Jílové u Prahy
Zdeněk Laně, Chodská č.p. 403, 340 22 Nýrsko
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účastníci (úřední deska) vyvěšeno pro:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 12, 13, 1, 6, 7, 2/1, 4, 5/1, 5/2, 34, 11/1, 10, 9, 8/4, 32/1, 8/2, 8/3, 18, 23, 15, 16, parc. č. 24/3,
25/1, 25/2, 28/1, 12, 27/1, 15/1, 15/2, 484/3, 464/3, 464/4, 465/1, 137/3, 137/2, 136, 134, 32/6, 32/2,
3/2, 486, 5, 6, 499, 7/2, 41/2, 55/24, 55/29, 55/6, 55/25, 484/7, 485/3, 55/4, 55/13, 43/1, 485/4, 44/7,
44/8, 44/1, 44/4, 44/10, 44/6, 44/2, 483 v katastrálním území Týřovice u Pačejova, st. p. 22, 20, 24, 19,
25, 26, 44/1, 45, 18, 17, 16/2, 62, 14/1, 64, 15, 72, 10, 56, 13/1, 13/2, 32, 31, 35, 36, 61, 34, 7, 4, 3, 8,
2, 1/1, 65, 37, 30, 29, 28, 27/1, 43, 42, 60, 41, 40, 39, 73, 46/2, 48/1, 48/2, 48/4, 48/3, 55, 54, 50, 53,
49, 47, parc. č. 62/2, 62/3, 62/1, 74/2, 737/1, 755, 58/5, 737/3, 67, 737/2, 69/2, 70/2, 58/6, 58/1, 58/2,
58/3, 55, 768, 53, 76/2, 50/2, 50/5, 76/5, 76/4, 50/7, 50/3, 76/8, 76/1, 49, 50/1, 32/8, 51/2, 767, 766,
32/18, 52/2, 37, 36, 35/1, 738/3, 35/2, 34/2, 32/13, 33, 32/14, 32/11, 32/16, 32/19, 32/12, 32/4, 32/5,
48/4, 48/3, 48/1, 32/6, 32/2, 38, 32/3, 41/2, 41/1, 39/2, 31/5, 810, 811, 814, 31/10, 754, 31/6, 14, 13,
31/2, 18/1, 31/7, 30, 31/8, 29/1, 29/2, 738/4, 770, 28/1, 27/2, 27/1, 26/1, 26/2, 24, 736/9, 20/1, 19,
736/11, 748/1, 736/10, 736/7, 736/4, 70/1, 736/5, 8/1, 8/2, 6, 114/4, 739/5, 114/5, 739/9, 739/8, 2/2,
4/2, 5, 739/6, 403/2, 403/6, 403/5, 403/4, 403/3, 736/3, 852, 851, 79, 80, 849, 847, 842, 858, 859, 862,
865, 906, 877, 878, 889, 892, 891, 874, 873, 863, 864, 848 v katastrálním území Velešice u Pačejova,
st. p. 57/1, 58/1, 58/2, 45, 44, 159, 42/1, 42/2, 215, 114, 62, 63, 41, 40, 38, 37, 34, 33/1, 33/2, 33/3,
30/1, 30/2, 28, 27, 26, 20, 375, 18, 14, 11, 10, 381, 21/2, 23, 24, 19/2, 29, 17, 16, 15, 80, 64, 449, 7, 8,
456, 9, 5, 4, 3, 2/1, 1/1, 96, 92, 13, 85, 89, 50/2, 50/3, 50/1, 49, 48, 47, 46/2, 52/2, 52/1, 53, 54, 55, 56,
144, 115, 79/2, 84/1, 83, 91, parc. č. 110/11, 92/49, 92/50, 92/51, 93/4, 93/9, 93/8, 92/55, 92/56, 87/19,
87/21, 87/24, 87/3, 87/14, 92/52, 62/5, 62/6, 62/1, 62/3, 62/4, 63, 64/1, 64/2, 64/4, 64/3, 1221/35,
1231/26, 1231/12, 1231/29, 1231/18, 43, 92/43, 92/34, 92/33, 92/11, 99/7, 616/2, 616/3, 616/4,
1221/25, 616/1, 56, 91, 29, 30/1, 30/2, 17/1, 16, 10/1, 1204/18, 1204/19, 21, 603/1, 1204/15, 1204/17,
1231/21, 1231/22, 8/1, 1204/16, 1204/14, 1204/13, 598/1, 596/3, 596/1, 596/2, 595/2, 595/4, 595/3,
599, 1231/20, 1231/23, 1204/10, 1195/41, 1195/40, 1195/43, 583/2, 583/3, 581/3, 560/13, 560/14,
512/3, 527/1, 527/2, 526/3, 525/3, 525/4, 517/1, 520/80, 517/16, 520/78, 520/73, 520/12, 520/84,
1221/34, 520/34, 520/50, 520/66, 520/29, 520/35, 520/3, 31/1, 31/3, 32, 34, 39/2, 1231/27, 520/1,
520/46, 520/75, 520/81, 520/98, 518/6, 518/5, 518/16, 518/13, 518/12, 520/27, 520/61, 520/62, 520/63,
520/49, 520/64, 1227/8, 1227/7, 65/1, 65/2, 67, 84/7, 84/8, 84/6, 84/1, 84/2, 74/2 v katastrálním území
Pačejov
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Pačejov, Týřovice č.p. 12, č.p. 11, č.p. 2, č.p. 10, č.p. 6, č.p. 3, č.p. 4, č.p. 5, č.p. 1, č.p. 7, č.p. 8, č.p.
84, č.p. 19 a č.e. 81, Pačejov, Velešice č.p. 49, č.p. 30, č.p. 46, č.p. 41, č.p. 5, č.e. 72, č.p. 3, č.p. 22,
č.p. 6, č.p. 9, č.p. 24, č.p. 33, č.p. 51, č.p. 35, č.p. 58, č.p. 11, č.p. 26, č.e. 71, č.p. 40, č.p. 21, č.p. 29,
č.e. 47, č.p. 45, č.p. 42, č.p. 39, č.p. 37, č.p. 2, č.p. 13, č.p. 12, č.p. 34, č.p. 8, č.p. 7, č.p. 17, č.p. 43,
č.e. 67, č.p. 16, č.p. 15, č.p. 55, č.p. 19, č.p. 60, č.p. 54, č.p. 56, č.e. 79, č.p. 44, č.p. 52, č.p. 20 a č.p.
18, Pačejov č.p. 2, č.p. 48, č.p. 48, č.p. 42, č.p. 27, č.p. 132, č.p. 58, č.p. 40, č.p. 141, č.p. 89, č.p. 54,
č.p. 55, č.p. 51, č.p. 29, č.p. 21, č.p. 20, č.p. 19, č.p. 18, č.p. 64, č.p. 128, č.p. 16, č.p. 69, č.p. 17, č.p.
22, č.p. 23, č.p. 12, č.p. 212, č.p. 10, č.p. 9, č.p. 32, č.p. 33, č.p. 67, č.p. 15, č.e. 90, č.p. 6, č.p. 36, č.p.
49, č.p. 11, č.p. 38, č.p. 66, č.p. 56, č.p. 216, č.p. 7, č.p. 8, č.p. 5, č.p. 4, č.p. 3, č.p. 37, č.p. 52, č.p. 53,
č.p. 82, č.p. 50, č.p. 73, č.p. 75, č.p. 183, č.e. 53, č.p. 25, č.p. 28, č.e. 52, č.p. 41, č.p. 26, č.e. 91, č.p.
43, č.p. 34, č.p. 45, č.p. 120, č.p. 176, č.p. 70, č.p. 72, č.p. 71 a č.p. 46
vlastníky/správce veřejně technické infrastruktury:
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
dotčené správní úřady (dodejky)
Obecní úřad Pačejov, silniční správní úřad, IDDS: hbtb2xb
sídlo: Pačejov-nádraží č.p. 199, 341 01 Horažďovice
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

