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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 6.2.2018 podal 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, 
kterého zastupuje OMEXOOM GA Energo, s.r.o., IČO 49196812, Na Střílně 1929/8, Bolevec, 
323 00  Plzeň 

(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 

„Svéradice obec, KT-NN“ 
 

 
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 4 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 5 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 7 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 12 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 13 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 14 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 16/2 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 18 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 19 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 20 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 22 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 23 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 24/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 24/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 25 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 27/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 34 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 35/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 37/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 38 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 42 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 47 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 48 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 49/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 49/3 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 51 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 52 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 53 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 54 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 55 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 57 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 58/2 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 62 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 63 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 64 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 65 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 66 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 68 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 71 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 77 
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(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 78 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 82 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 84 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 85 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 89/1 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 96 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 98 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 99 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 101 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 105 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 106 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 107 (zastavěná plocha 
a nádvoří), st. p. 110 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 141 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 
190 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 191 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3/1 (zahrada), 
parc. č. 9 (zahrada), parc. č. 24/1 (zahrada), parc. č. 48 (zahrada), parc. č. 63 (zahrada), parc. č. 73 
(ostatní plocha), parc. č. 75/15 (ostatní plocha), parc. č. 75/22 (trvalý travní porost), parc. č. 86 
(zahrada), parc. č. 87 (zahrada), parc. č. 88 (trvalý travní porost), parc. č. 107/1 (orná půda), parc. č. 
127/1 (zahrada), parc. č. 128/1 (ostatní plocha), parc. č. 128/2 (ostatní plocha), parc. č. 493/2 
(zahrada), parc. č. 493/3 (zahrada), parc. č. 493/6 (ostatní plocha), parc. č. 495/3 (zahrada), parc. č. 
497/7 (ostatní plocha), parc. č. 497/16 (orná půda), parc. č. 497/25 (orná půda), parc. č. 497/27 
(zahrada), parc. č. 536 (ostatní plocha), parc. č. 2438/1 (trvalý travní porost), parc. č. 2457/2 (ostatní 
plocha), parc. č. 2458 (ostatní plocha), parc. č. 2462/6 (ostatní plocha), parc. č. 2785/18 (trvalý 
travní porost), parc. č. 2790/1 (ostatní plocha), parc. č. 2790/19 (ostatní plocha), parc. č. 2791 
(ostatní plocha), parc. č. 2792/1 (ostatní plocha), parc. č. 2792/2 (ostatní plocha), parc. č. 2792/3 
(ostatní plocha), parc. č. 2792/4 (ostatní plocha), parc. č. 2792/8 (ostatní plocha), parc. č. 2792/9 
(ostatní plocha), parc. č. 2792/10 (ostatní plocha), parc. č. 2793/1 (ostatní plocha), parc. č. 2793/2 
(ostatní plocha), parc. č. 2793/3 (ostatní plocha), parc. č. 2793/4 (ostatní plocha), parc. č. 2793/5 
(ostatní plocha), parc. č. 2793/6 (ostatní plocha), parc. č. 2793/7 (ostatní plocha), parc. č. 2798 
(ostatní plocha), parc. č. 2805 (ostatní plocha), parc. č. 2811/1 (ostatní plocha), parc. č. 2829/3 
(ostatní plocha), parc. č. 2844 (zahrada), parc. č. 2846/1 (ostatní plocha), parc. č. 2868 (ostatní 
plocha), parc. č. 2875/1 (ostatní plocha), parc. č. 2880 (ostatní plocha), parc. č. 2882 (ostatní 
plocha), parc. č. 2890 (orná půda), parc. č. 4021 (ostatní plocha), parc. č. 4039 (ostatní plocha) v 
katastrálním území Svéradice. 

 

Druh a účel umisťované stavby: Technická infrastruktura – rozvod kabelového vedení NN 

- Stavba obsahuje: 

- výstavbu nového zemního kabelového vedení elektrické energie nízkého napětí, celkové délky cca 
3000m 

- demontáž stávajícího vzdušného vedení elektrické energie nízkého napětí; 

- výměnu kabelového vedení bez překročení hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního 
pásma. 

 

- Rozvod nového vedení bude proveden kabelem AYKY. V trase nového kabelového vedení budou 
postaveny nové pojistkové a rozpojovací skříně, které budou umístěny na hranicích přilehlých 
pozemků. Stávající odběratelé budou opětovně připojeni. 

 

- Demontáž  

- Stávající holé vodiče AlFe 4x50 a AlFe 4x35 a kabely AYKYz 4x16, AYKYz 4x25, AYKY 4x16, 
AYKY 4x25, AES 4x50 a AES 4x70 budou demontovány. Dále bude provedena demontáž 
veškerých opěrných bodů a domovních přípojek (viz. Demontáž vedení NN a opěrných bodů). Z 
podpěrných sloupů budou demontovány konzoly, roubíky, příložky, izolátory, spoje, atd. Ze zedních 
konzol budou demontovány roubíky, izolátory, spoje atd.  

 

- Kabelové vedení NN  

- Ze sloupu č.130 na pozemku p.č.2790/1 bude proveden svod kabelem AYKY-J 3x120+70 do nové 
rozpojovací skříně SD722 umístěné na pozemku p.č.2793/1. 

 

- Z rozpojovací skříně SJZ: R1  

- bude vyveden nový zemní kabel AYKY-J 3x120+70, který bude smyčkovat novou pojistkovou skříň 
SJZ:65 (SS100/NKE1P-C DCK 3x160A) umístěnou v pilíři na hranici pozemku parc.č.2793/2, novou 
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pojistkovou skříň SJZ:80 (SS100/NKE1P-C DCK 3x160A) umístěnou v pilíři na pozemku 
parc.č.2793/3, novou pojistkovou skříň SJZ:79 (SS100/NVE1P-C DCK 3x160A) umístěnou ve 
zděném pilíři na hranici pozemku parc. č. 2793/4, novou pojistkovou skříň SJZ:99 (SS100/NVE1P-C 
DCK 3x160A) umístěnou ve zdi na hranici pozemku parc. č. 2793/5, novou pojistkovou skříň SJZ:71 
(SS100/NKE1P-C DCK 3x160A) umístěnou v pilíři na pozemku parc. č. st. 62, novou pojistkovou 
skříň SJZ:76 (SS100/NKE1P-C DCK 3x160A) umístěnou v pilíři na pozemku parc. č. st.63, novou 
pojistkovou skříň SJZ:13E (SS100/NVE1P-C DCK 3x160A) umístěnou ve zdi oplocení na pozemku 
parc. č. st.64, novou pojistkovou skříň SJZ:52 (SS100/NVE1P-C DCK 3x160A) umístěnou ve 
zděném pilíři na pozemku parc. č. st.65 a bude ukončen v rozpojovací skříni SJZ:R3 (SR522/NKW2 
DCK 15X400A) umístěné ve zdi oplocení na pozemku parc.č. 2793/6; 

- bude vyveden nový zemní kabel AYKY-J 3x120+70, který bude smyčkovat novou pojistkovou skříň 
SJZ:R2 (SS100/NKE1P-C DCK 3x160A) umístěnou v pilíři na pozemku parc.č.2793/1, novou 
pojistkovou skříň SJZ:31 (SS100/NVE1P-C DCK 3x160A) umístěnou ve zdi na pozemku 
parc.č.2793/1, novou pojistkovou skříň SJZ:32 (SS100/NVE1P-C DCK 3x160A) umístěnou ve zdi 
budovy na pozemku parc. č. st.78, novou pojistkovou skříň SJZ:E4 (SS100/NKE1P-C DCK 3x160A) 
umístěnou v pilíři na pozemku parc. č. 2793/1, novou pojistkovou skříň SJZ:35 (SS100/NKE1P-C 
DCK 3x160A) umístěnou v pilíři na pozemku parc. č. 2793/6 a bude ukončen v rozpojovací skříni 
SJZ:R3 (SR522/NKW2 DCK 15X400A) umístěné ve zdi oplocení na pozemku parc.č. 2793/6; 

- bude vyveden nový zemní kabel AYKY-J 3x120+70, který bude smyčkovat novou pojistkovou skříň 
SJZ:97 (SS100/NVE1P-C DCK 3x160A) umístěnou ve zdi budovy na pozemku parc.č.st.110, novou 
pojistkovou skříň SJZ:101 (SS100/NVE1P-C DCK 3x160A) umístěnou ve zdi budovy na pozemku 
parc.č.st.105, novou pojistkovou skříň SJZ:88 (SS100/NVE1P-C DCK 3x160A) umístěnou ve 
zděném pilíři na pozemku parc. č. st.98, novou pojistkovou skříň SJZ:E1 (SS200/NKE1P-C DCK 
6x160A) umístěnou v pilíři na pozemku parc. č. 73, novou pojistkovou skříň SJZ:28 (SS200/NKE1P-
C DCK 6x160A) umístěnou v pilíři na pozemku parc. č. 2811/1, novou pojistkovou skříň SJZ:25 
(SS100/NVE1P-C DCK 3x160A) umístěnou v pilíři na pozemku parc. č. st.84, novou pojistkovou 
skříň SJZ:27 (SS100/NVE1P-C DCK 3x160A) umístěnou ve zdi oplocení na pozemku parc. č. st.64 
a bude ukončen v rozpojovací skříni SJZ:R4 (SD822/NKW2 DCK 21X400A) umístěné ve zdi 
oplocení na pozemku parc.č. st.53; 

- bude vyveden nový zemní kabel AYKY-J 3x120+70, který bude smyčkovat novou pojistkovou skříň 
SJZ:95 (SS100/NKE1P-C DCK 3x160A) umístěnou v pilíři na pozemku parc.č.st.107, novou 
pojistkovou skříň SJZ:99 (SS100/NVE1P-C DCK 3x160A) umístěnou ve zdi budovy na pozemku 
parc.č.st.58/2, novou pojistkovou skříň SJZ:41 (SS200/NKE1P-C DCK 6x160A) umístěnou v pilíři na 
pozemku parc. č. 2792/3 a bude ukončen v rozpojovací skříni SJZ:R4 (SD822/NKW2 DCK 
21X400A) umístěné ve zdi oplocení na pozemku parc.č. st.53. 

 

- Z rozpojovací skříně SJZ: R2  

- bude vyveden nový zemní kabel AYKY-J 4x35, který bude smyčkovat novou pojistkovou skříň 
SJZ:29 (SS100/NVE1P-C DCK 3x160A) umístěnou ve zdi budovy na pozemku parc.č.st.82 a bude 
ukončen v pojistkové skříni SJZ:30 (SS100/NKE1P-C DCK 3X160A) umístěné v pilíři na pozemku 
parc.č. 2793/1.  

 

- Z rozpojovací skříně SJZ: R3  

- bude vyveden nový zemní kabel AYKY-J 3x120+70, který bude smyčkovat novou pojistkovou skříň 
SJZ:69 (SS100/NVE1P-C DCK 3x160A) umístěnou ve zdi oplocení na pozemku parc. č. st.68, 
novou pojistkovou skříň SJZ:38 (SS100/NVE1P-C DCK 3x160A) umístěnou ve zdi oplocení na 
pozemku parc. č. 2793/1, novou pojistkovou skříň SJZ:67 (SS100/NVE1P-C DCK 3x160A) 
umístěnou ve zdi budovy na pozemku parc. č. st.66, novou pojistkovou skříň SJZ:75 
(SS200/NKE1P-C DCK 6x160A) umístěnou v pilíři na pozemku parc. č. 88, novou pojistkovou skříň 
SJZ:37 (SS100/NKE1P-C DCK 3x160A) umístěnou v pilíři na pozemku parc. č. 127/1 a bude 
ukončen v nové rozpojovací skříni SJZ:R5 umístěné v pilíři na pozemku parc. č. 107/1. Do této 
rozpojovací skříně bude zapojen stávající kabel AYKY-J 3x120+70 vedoucí kolem pozemku p.č. 
107/3. 

 

- Z rozpojovací skříně SJZ: R4  
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- bude vyveden nový zemní kabel AYKY-J 3x120+70, který bude smyčkovat novou pojistkovou skříň 

SJZ:43 (SS100/NVE1P-C DCK 3x160A) umístěnou ve zdi budovy na pozemku parc.č.st.54, novou 
pojistkovou skříň SJZ:44 (SS100/NVE1P-C DCK 3x160A) umístěnou ve zdi budovy na pozemku 
parc. č.st.55 a bude ukončen ve vyměněné rozpojovací skříni SJZ:R13 (SD722/NKW2 DCK 
18X400A) umístěné v pilíři na pozemku parc.č. 2458; 

- bude vyveden nový zemní kabel AYKY-J 3x120+70, který bude ukončen ve vyměněné rozpojovací 
skříni SJZ:R13 (SD722/NKW2 DCK 18X400A) umístěné v pilíři na pozemku parc.č. 2458; 

- bude vyveden nový zemní kabel AYKY-J 3x120+70, který bude smyčkovat novou pojistkovou skříň 
SJZ:45 (SS100/NVE1P-C DCK 3x160A) umístěnou ve zdi budovy na pozemku parc.č.st.52, novou 
pojistkovou skříň SJZ:46 (SS100/NVE1P-C DCK 3x160A) umístěnou ve zdi budovy na pozemku 
parc. č.st.51, novou pojistkovou skříň SJZ:96 (SS100/NVE1P-C DCK 3x160A) umístěnou ve zdi 
budovy na pozemku parc. č.st.49/2, novou pojistkovou skříň SJZ:93 (SS100/NVE1P-C DCK 
3x160A) umístěnou ve zdi budovy na pozemku parc. č.st.49/3 a bude ukončen ve vyměněné 
rozpojovací skříni SJZ:R6 (SD822/NKW2 DCK 21X400A) umístěné v pilíři na pozemku parc.č. 
2792/2. 

 

- Z rozpojovací skříně SJZ: R6  

- bude vyveden nový zemní kabel AYKY-J 3x120+70, který bude smyčkovat novou pojistkovou skříň 
SJZ:48 (SS100/NKE1P-C DCK 3x160A) umístěnou v pilíři na pozemku parc.č.2792/2, novou 
pojistkovou skříň SJZ:49 (SS100/NVE1P-C DCK 3x160A) umístěnou ve zdi budovy na pozemku 
parc. č. st.48, novou pojistkovou skříň SJZ:50 (SS100/NVE1P-C DCK 3x160A) umístěnou ve zdi 
budovy na pozemku parc. č. 4196/1, novou pojistkovou skříň SJZ:51 (SS100/NKE1P-C DCK 
3x160A) umístěnou v pilíři na pozemku parc. č. 2792/2 a bude ukončen v pojistkové skříni SJZ:E2 
(SS200/NKE1P-C DCK 6x160A) umístěné v pilíři u pozemku parc.č. 24/1; 

- bude vyveden nový zemní kabel AYKY-J 3x120+70, který bude smyčkovat novou pojistkovou skříň 
SJZ:55 (SS100/NVE1P-C DCK 3x160A) umístěnou ve zdi oplocení na pozemku parc.č.st.42, novou 
pojistkovou skříň SJZ:56 (SS100/NKE1P-C DCK 3x160A) umístěnou v pilíři na pozemku parc. č. 
2792/2 a bude ukončen v rozpojovací skříni SJZ:R7 (SR522/NKW2 DCK 15x400A) umístěné v pilíři 
u pozemku parc.č. 24/1.  

 

- Z rozpojovací skříně SJZ: R7  

- bude vyveden nový zemní kabel AYKY-J 3x120+70, který bude smyčkovat novou rozpojovací skříň 
SJZ:R8 (SS200/NVE1P-C DCK 6x160A) umístěnou ve zdi budovy na pozemku parc. č. st.37/1, 
novou pojistkovou skříň SJZ:63A (SS100/NVE1P-C DCK 3x160A) umístěnou ve zdi budovy na 
pozemku parc. č. st.37/1, novou pojistkovou skříň SJZ:E4 (SS100/NKE1P-C DCK 3x160A) 
umístěnou ve zdi oplocení na pozemku parc. č. st.96 a bude ukončen v pojistkové skříni SJZ:58 
(SS100/NVE1P-C DCK 3X160A) umístěné ve zdi budovy na pozemku parc.č. st.38; 

- bude vyveden nový zemní kabel AYKY-J 3x120+70, který bude ukončen v nové rozpojovací skříni 
SJZ:R9 (SD722/NKW2 DCK 18X400A) umístěné v pilíři na pozemku parc.č. 2792/8.  

 

- Z rozpojovací skříně SJZ: R8  

- bude vyveden nový zemní kabel AYKY-J 4x35, který bude ve vyměněné rozpojovací skříni SJZ:R13 
(SD722/NKW2 DCK 18X400A) umístěné v pilíři na pozemku parc.č. 2458.  

 

- Z rozpojovací skříně SJZ: R9  

- bude vyveden nový zemní kabel AYKY-J 3x120+70 na vyměněný betonový sloup č.98; 

- bude vyveden nový zemní kabel AYKY-J 3x120+70, který bude smyčkovat novou pojistkovou skříň 
SJZ:66 (SS100/NKE1P-C DCK 3x160A) umístěnou v pilíři na pozemku parc. č. st.101, novou 
pojistkovou skříň SJZ:62 (SS100/NVE1P-C DCK 3x160A) umístěnou ve zděném pilíři na pozemku 
parc. č. 2792/10, novou pojistkovou skříň SJZ:1 (SS100/NVE1P-C DCK 3x160A) umístěnou ve zdi 
budovy na pozemku parc. č. st.27/1 a bude ukončen v rozpojovací skříni SJZ:R10 (SR522/NKW2 
DCK 6x160A) umístěné v pilíři na pozemku parc.č. 2811/1; 

- bude vyveden nový zemní kabel AYKY-J 3x120+70, který bude smyčkovat novou pojistkovou skříň 
SJZ:E8 (SS100/NVE1P-C DCK 3x160A) umístěnou ve zdi budovy na pozemku parc. č. st.24/2, 
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novou pojistkovou skříň SJZ:4 (SS100/NVE1P-C DCK 3x160A) umístěnou ve zdi budovy na 
pozemku parc. č. st.24/1, novou pojistkovou skříň SJZ:84 (SS100/NVE1P-C DCK 3x160A) 
umístěnou ve zdi budovy na pozemku parc. č. st.23, novou pojistkovou skříň SJZ:5 (SS100/NVE1P-
C DCK 3x160A) umístěnou ve zdi budovy na pozemku parc. č. st.22 a bude ukončen v rozpojovací 
skříni SJZ:R11 (SR522/NKW2 DCK 15x400A) umístěné v pilíři na pozemku parc.č. 2792/9. 

 

- Z rozpojovací skříně SJZ: R10  

- bude vyveden nový zemní kabel AYKY-J 4x35, který bude smyčkovat novou pojistkovou skříň 
SJZ:XX (SS100/NKE1P-C DCK 3x160A) umístěnou v pilíři na pozemku parc.č.536 a bude ukončen 
v pojistkové skříni SJZ:94 (SS100/NVE1P-C DCK 3x160A) umístěné ve zdi budovy na pozemku 
parc.č.st.106; 

- bude vyveden nový zemní kabel AYKY-J 4x35, který bude ukončen v pojistkové skříni SJZ:68 
(SS100/NVE1P-C DCK 3x160A) umístěné ve zdi oplocení na pozemku parc.č.st.34. 

 

- Z rozpojovací skříně SJZ: R11  

- bude vyveden nový zemní kabel AYKY-J 3x120+70 na vyměněný betonový sloup č.75; 

- bude vyveden nový zemní kabel AYKY-J 3x120+70, který bude smyčkovat novou pojistkovou skříň 
SJZ:11 (SS100/NKE1P-C DCK 3x160A) umístěnou v pilíři na pozemku parc. č. 2792/9, novou 
pojistkovou skříň SJZ:7 (SS100/NVE1P-C DCK 3x160A) umístěnou ve zdi budovy na pozemku 
parc. č. 2792/9, novou pojistkovou skříň SJZ:6 (SS100/NVE1P-C DCK 3x160A) umístěnou ve zdi 
budovy na pozemku parc. č. st.20, novou pojistkovou skříň SJZ:8 (SS100/NVE1P-C DCK 3x160A) 
umístěnou ve zdi budovy na pozemku parc. č. st.18, novou pojistkovou skříň SJZ:10 
(SS100/NKE1P-C DCK 3x160A) umístěnou v pilíři na pozemku parc. č. st.16/2 a bude ukončen v 
pojistkové skříni SJZ:9 (SS100/NKE1P-C DCK 3x160A) umístěné v pilíři na pozemku parc.č.2792/9; 

- bude vyveden nový zemní kabel AYKY-J 3x120+70, který bude smyčkovat novou pojistkovou skříň 
SJZ:12 (SS100/NVE1P-C DCK 3x160A) umístěnou ve zděném pilíři na pozemku parc. č. st.14, 
novou pojistkovou skříň SJZ:16 (SS100/NVE1P-C DCK 3x160A) umístěnou ve zdi budovy na 
pozemku parc. č. st.13, novou pojistkovou skříň SJZ:17 (SS100/NVE1P-C DCK 3x160A) umístěnou 
ve zdi oplocení na pozemku parc. č. st.12, novou rozpojovací skříň SJZ:R12 (SS200/NVE1P-C DCK 
6x160A) umístěnou ve zdi budovy na pozemku parc. č. st.99, novou pojistkovou skříň SJZ:22 
(SS100/NVE1P-C DCK 3x160A) umístěnou ve zdi budovy na pozemku parc. č. st.5 a bude ukončen 
v pojistkové skříni SJZ:23 (SS100/NVE1P-C DCK 3x160A) umístěné ve zdi budovy na pozemku 
parc.č.st.4. 

 

- Z rozpojovací skříně SJZ: R12  

- bude vyveden nový zemní kabel AYKY-J 4x35, který bude smyčkovat novou pojistkovou skříň 
SJZ:18 (SS100/NVE1P-C DCK 3x160A) umístěnou ve zdi oplocení na pozemku parc. č. 63 a bude 
ukončen v pojistkové skříni SJZ:20 (SS100/NKE1P-C DCK 3x160A) umístěné v pilíři na pozemku 
parc.č.st.7. 

 

- Z rozpojovací skříně SJZ: R14  

- bude vyveden nový zemní kabel AYKY-J 3x120+70, který bude smyčkovat novou pojistkovou skříň 
SJZ:P5 (SS100/NVE1P-C DCK 3x160A) umístěnou ve zdi budovy na pozemku parc. č. st.89/1 a 
bude ukončen na novém betonovém sloupu na pozemku p.č.2805; 

- bude vyveden nový zemní kabel AYKY-J 4x35, který bude smyčkovat novou pojistkovou skříň 
SJZ:15D (SS100/NKE1P-C DCK 3x160A) umístěnou v pilíři na pozemku parc.č.st.89/1 a bude 
ukončen v pojistkové skříni SJZ:15B (SS100/NKE1P-C DCK 3X160A) umístěné v pilíři na pozemku 
parc.č. st.89/1; 

- bude vyveden nový zemní kabel AYKY-J 3x120+70, který bude smyčkovat novou pojistkovou skříň 
SJZ:135 (SS100/NKE1P-C DCK 3x160A) umístěnou v pilíři na pozemku parc. č. 497/27, novou 
pojistkovou skříň SJZ:134 (SS100/NKE1P-C DCK 3x160A) umístěnou v pilíři na pozemku parc. č. 
st.191, novou pojistkovou skříň SJZ:131 (SS100/NKE1P-C DCK 3x160A) umístěnou v pilíři na 
pozemku parc. č. 497/25, novou pojistkovou skříň SJZ:127 (SS100/NKE1P-C DCK 3x160A) 
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umístěnou v pilíři na pozemku parc. č. 497/24 a bude ukončen v rozpojovací skříni SJZ:R16 
(SR522/NKW2 DCK 15x400A) umístěné v pilíři na pozemku parc.č.2805. 

 

- Z rozpojovací skříně SJZ: R16  

- bude vyveden nový zemní kabel AYKY-J 3x120+70, který bude ukončen v nové pojistkové skříni 
SJZ:2 (SS100/NVE1P-C DCK 3x160A) umístěné ve zděném pilíři na pozemku parc. č. 497/16; 

- bude vyveden nový zemní kabel AYKY-J 3x120+70, který bude smyčkovat novou pojistkovou skříň 
SJZ:142 (SS100/NVE1P-C DCK 3x160A) umístěnou ve zděném pilíři na pozemku parc. č. 495/3 
(skříň bude umístěna místo stávající pojistkové skříně), novou pojistkovou skříň SJZ:39 
(SS100/NKE1P-C DCK 3x160A) umístěnou v pilíři na pozemku parc. č. 2805, novou pojistkovou 
skříň SJZ:145 (SS100/NKE1P-C DCK 3x160A) umístěnou v pilíři na pozemku parc. č. 493/2, novou 
pojistkovou skříň SJZ:E6 (SS100/NKE1P-C DCK 3x160A) umístěnou v pilíři na pozemku parc. č. 
493/3 a bude ukončen v pojistkové skříni SJZ:R16 (SS100/NKE1P-C DCK 3x160A) umístěné v pilíři 
na pozemku parc.č.493/6; 

 

- bude vyveden nový zemní kabel AYKY-J 3x120+70, který bude ukončen na stávajícím betonovém 
sloupu č.36 na pozemku parc.č.497/7. 

 

- Přepojení jednotlivých odběrných míst  

- Stávající odběratelé v trase nového kabelového vedení NN budou připojeny ke stávajícím 
elektroměrovým rozvaděčům kabely CYKY-J 4x10, CYKY-J 4x16, CYKY-J 4x25, které budou 
částečně uloženy v zemi a částečně zasekány do obvodového zdiva dotčených budov. Kabely na 
pozemcích vlastníků budou uloženy v kabelové chráničce.  

 

- Úprava vzdušného vedení  

- Stávající vzdušné vedení pro dům č.p.61 bude přepojeno na nový betonový sloup č.98.  

 

- Výměna vzdušného vedení ve stávající trase  

- Stávající vzdušné vedení AYKYz mezi transformační stanicí na pozemku p.č. 2785/18 a podpěrným 
bodem č.130 na pozemku p.č.2790/1 bude nahrazeno vedením AES 4x120 ve stávající trase. Do 
trasy bude na pozemku p.č. 2785/18 vložen nový podpěrný bod.  

- Stávající vzdušné vedení AlFe mezi podpěrnými body č.60 a 68 bude nahrazeno vedením AES 
4x120 ve stávající trase. Stávající zední konzola na domě na pozemku p.č. st.89/2 bude nahrazena 
novým betonovým sloupem vloženým do trasy na pozemku p.č. 2806.  

 

- Výměna kabelového vedení ve stávající trase  

- Stávající kabelové vedení AYKY 4x35 mezi pojistkovou skříní SJZ:23 a rozpojovací skříní SJZ:R15 
bude vyměněno za vedení AYKY-J 3x120+70 ve stejné trase.  

- Stávající pojistková skříň SJZ:P27 na pozemku parc.č. 528/2 bude vyměněna za pojistkovou skříň 
SS300.  

 

- Křížení a souběh kabelů s jinými podzemními zařízeními  

- souběhu a křížení kabelů se stávajícími sítěmi se musí respektovat ČSN 73 6005 Prostorové 
uspořádání sítí.  

 

- Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí dle ČSN 73 6005:  

- Kabely NN:  

- sdělovací kabely - 0,30 m  

- nízkotlaké plynovodní potrubí - 0,40 m  

- středotlaké plynovodní potrubí - 0,60 m  

- vodovodní sítě a přípojky - 0,40 m  



Č.j. MH/08658/2018 str. 7 

 
- stokové sítě a kanalizační přípojky - 0,5 m  

- elektrické kabely NN - 0,05 m  

- Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí dle ČSN 73 6005:  

- Kabely NN: 

- sdělovací kabely - 0,30 m  

- plynovodní potrubí - 0,10 m  

- vodovodní sítě a přípojky - 0,40 m  

- stokové sítě a kanalizační přípojky - 0,3 m  

- elektrické kabely NN - 0,05 m  

 

- Uložení zemních kabelů NN  

- Podle ČSN 33 2000-5-52 se kabely AYKY-J a CYKY-J kladou do země na vrstvu písku o tloušťce 
nejméně 8 cm do napětí 110 kV. Po položení se zasypou vrstvou písku stejné tloušťky. 20-30 cm 
nad tuto vrstvu se položí fólie PE.  

- Ve volném terénu a chodníku bude kabel uložen v hloubce 0,7 m a při přechodu pod příjezdovými 
cestami bude kabel uložen do chráničky Koruflex ∅110 v hloubce 1m. Přechody silnice budou 
provedeny pomocí řízených protlaků.  

 

- Uzemnění  

- Uzemnění bude provedeno dle normy ČSN 33 2000 - 5 - 54, 33 2000 4 - 41 ed.2.  

- Rozpojovací skříň musí mít odpor uzemnění nejvýše 15 Ω. Pro uzemnění bude použit zemnící 
pásek FeZn 30x4 v délce 20 m. Nově přidaný zemnící pásek FeZn 30x4 bude uložen ve výkopu 
nového kabelového vedení NN. Tento výkop bude na dně rozšířen o rýhu 100x100 mm a zemnící 
pásek bude zasypán vykopanou zeminou.  

 

Určení prostorového řešení stavby: 

- Jedná se o liniovou stavbu. 

- Jedná se o výstavbu nového kabelového vedení elektrické energie nízkého napětí uloženého v zemi 
v celkové délce cca 3000 m  

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- na pozemku st. p. 4, st. p. 5, st. p. 7, st. p. 12, st. p. 13, st. p. 14, st. p. 16/2, st. p. 18, st. p. 19, st. p. 
20, st. p. 22, st. p. 23, st. p. 24/1, st. p. 24/2, st. p. 25, st. p. 27/1, st. p. 34, st. p. 35/1, st. p. 37/1, st. 
p. 38, st. p. 42, st. p. 47, st. p. 48, st. p. 49/2, st. p. 49/3, st. p. 51, st. p. 52, st. p. 53, st. p. 54, st. p. 
55, st. p. 57, st. p. 58/2, st. p. 62, st. p. 63, st. p. 64, st. p. 65, st. p. 66, st. p. 68, st. p. 71, st. p. 77, st. 
p. 78, st. p. 82, st. p. 84, st. p. 85, st. p. 89/1, st. p. 96, st. p. 98, st. p. 99, st. p. 101, st. p. 105, st. p. 
106, st. p. 107, st. p. 110, st. p. 141, st. p. 190, st. p. 191, parc. č. 3/1, parc. č. 9, parc. č. 24/1, parc. 
č. 48, parc. č. 63, parc. č. 73, parc. č. 75/15, parc. č. 75/22, parc. č. 86, parc. č. 87, parc. č. 88, parc. 
č. 107/1, parc. č. 127/1, parc. č. 128/1, parc. č. 128/2, parc. č. 493/2, parc. č. 493/3, parc. č. 493/6, 
parc. č. 495/3, parc. č. 497/7, parc. č. 497/16, parc. č. 497/25, parc. č. 497/27, parc. č. 536, parc. č. 
2438/1, parc. č. 2457/2, parc. č. 2458, parc. č. 2462/6, parc. č. 2785/18, parc. č. 2790/1, parc. č. 
2790/19, parc. č. 2791, parc. č. 2792/1, parc. č. 2792/2, parc. č. 2792/3, parc. č. 2792/4, parc. č. 
2792/8, parc. č. 2792/9, parc. č. 2792/10, parc. č. 2793/1, parc. č. 2793/2, parc. č. 2793/3, parc. č. 
2793/4, parc. č. 2793/5, parc. č. 2793/6, parc. č. 2793/7, parc. č. 2798, parc. č. 2805, parc. č. 2811/1, 
parc. č. 2829/3, parc. č. 2844, parc. č. 2846/1, parc. č. 2868, parc. č. 2875/1, parc. č. 2880, parc. č. 
2882, parc. č. 2890, parc. č. 4021, parc. č. 4039 v katastrálním území Svéradice. 
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací k územnímu řízení, která obsahuje 
výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, 
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od 
hranic pozemku a sousedních staveb. 

2. Stavba bude umístěna podle schválené projektové dokumentace (leden 2018) ověřené stavebním 
úřadem v územním řízení, kterou ověřila autorizovaná osoba Pavel Němeček – ČKAIT 0202042, 
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

3. Stavba bude prováděna dodavatelsky: stavebním podnikatelem, který zabezpečí odborné vedení 
provádění stavby stavbyvedoucím (vybraná činnost ve výstavbě). 

4. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem. 

5. Okolí stavby a příjezdové komunikace nebudou znečišťovány  provozem stavby. Při provádění 
stavebních prací je nutno dbát práv sousedů a veřejných zájmů. 

6. V úsecích, kde bude provedeno vzdušné vedení NN nesmí nové opěrné body (betonové sloupy)  
tvořit překážku v bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ani jiným způsobem bránit v 
bezpečném výjezdu a vjezdu u stávajících hospodářských sjezdů z jednotlivých nemovitostí. 

Povolení výkopových prací a uzavírka provozu na dotčených místních komunikacích, které souvisejí 
s prováděním výše uvedené stavby, budou v dostatečném předstihu před vlastním zahájením 
stavby projednány a povoleny  příslušným silničním správním úřadem, kterým je obec Svéradice. 

Povolení výkopových prací a uzavírka provozu na silnici II/174 a na silnici III/02015, které souvisejí s 
prováděním výše uvedené stavby, budou v dostatečném předstihu před vlastním zahájením stavby 
projednány a povoleny  příslušným silničním správním úřadem, kterým je zdejší odbor dopravy. 

Veškerá dopravně inženýrská opatření - stanovení přechodné úpravy provozu, z důvodu realizace 
předmětné stavby, budou v dostatečném předstihu před vlastním zahájením stavby projednána se 
zdejším odborem dopravy, který je příslušný k vydání stanovení přechodné úpravy provozu, a to 
formou opatření obecné povahy. 

7. Doklady o splnění podmínek vyjádření, stanovisek a jiných opatření jednotlivých správců příp. 
vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury budou součástí žádosti o užívání dokončené 
stavby. 

8. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby z důvodu rozsahu stavby byly stanoveny 
kontrolní prohlídky stavby: 1) po podání žádosti o kolaudační souhlas. 

9. Po dokončení stavby požádá stavebník  o kolaudační souhlas v souladu s § 122 stavebního 
zákona. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů 
k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy. Zároveň zajistí, aby byly před započetím užívání 
stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy. 

10. U všech narušených povrchů komunikací uvést povrch do původní konfigurace s protokolárním 
předáním. Protokol o předání povrchu komunikace po překopech bude součástí dokladů 
předložených k žádosti o kolaudační souhlas. 

11. Při nedodržení projektového řešení se stavebník – investor vystavuje nebezpečí postihu finančními 
sankcemi podle §§ 178 až 183 stavebního zákona. 

12. Před započetím vlastních montážních (výkopových) prací je nutné dodržet podmínky stanovisek 
jednotlivých správců stávajícího podzemního a nadzemního zařízení. Tj. znovu ověřit existenci 
stávajícího podzemního a nadzemního zařízení. 

13. Podmínka dotčeného orgánu: Odbor životního prostředí Městský úřad Horažďovice:  

Při realizaci záměru bude postupováno v souladu s technickou normou ČSN 83 9061 – Technologie 
vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

Křížení vodních toků bude provedeno dle platné ČSN 75 2130. Křížení a souběhy vodních toků 
s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními. 

Termín zahájení a ukončení prací bude oznámen na Povodí Vltavy, státní podnik – provozní 
středisko Otava ve Strakonicích. 

Souhlas vodoprávního úřadu platí v případě nezměněných podmínek dva roky ode dne jeho vydání. 

14.  V souladu s ustanovením § 92 odst. 1 stavebního zákona, stavební úřad ukládá zpracování 
prováděcí dokumentace stavby. 
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Obec Svéradice, Svéradice 146, 341 01  Horažďovice 
Dana Bůžková, nar. 20.7.1956, Nábřeží 199, 335 01  Nepomuk 1 
Jaroslava Divišová, nar. 27.4.1961, Na Vinici I. 474, 335 01  Nepomuk 1 
MUDr. Naděžda Halašková, nar. 4.10.1955, Škábova 3058/3, Praha 10-Záběhlice, 106 00  Praha 
106 
Jan Vohánka, nar. 26.5.1951, Na Petřinách 316/14, Praha 6-Veleslavín, 162 00  Praha 616 
Hana Vohánková, nar. 9.1.1955, Na Petřinách 316/14, Praha 6-Veleslavín, 162 00  Praha 616 
Ing. Jaroslav Štěch, nar. 29.12.1941, Svéradice 75, 341 01  Horažďovice 
Jana Šrámková, nar. 6.7.1947, Svéradice 22, 341 01  Horažďovice 
Jana Hájková, nar. 31.1.1964, Svéradice 18, 341 01  Horažďovice 
Josef Kačer, nar. 14.11.1943, Kamenný Přívoz 239, 252 82  Kamenný Přívoz 
Jana Kačerová, nar. 6.12.1946, Kamenný Přívoz 239, 252 82  Kamenný Přívoz 
Pavel Váňa, nar. 15.5.1949, Kollárova 1272, 363 01  Ostrov nad Ohří 
Libor Kozlík, nar. 30.3.1979, Svéradice 17, 341 01  Horažďovice 
Marie Kozlíková, nar. 9.8.1951, Svéradice 17, 341 01  Horažďovice 
Mgr. Ilona Sulánová, DiS., nar. 29.12.1975, Nad Nemocnicí 1138, 341 01  Horažďovice 
MUDr. Stanislava Bittenglová, nar. 14.10.1942, Mírová 963, 341 01  Horažďovice 
Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Petr Klečka, nar. 24.8.1969, Svéradice 8, 341 01  Horažďovice 
Marie Stejskalová, nar. 14.11.1951, Svéradice 6, 341 01  Horažďovice 
Vladimír Smitka, nar. 28.4.1957, Svéradice 151, 341 01  Horažďovice 
Jiří Panuška, nar. 1.5.1955, Bavorova 26, Strakonice I, 386 01  Strakonice 1 
Anna Kopáčková, nar. 20.5.1939, Svéradice 84, 341 01  Horažďovice 
Milan Duhan, nar. 5.4.1957, Svéradice 4, 341 01  Horažďovice 
Jaroslava Duhanová, nar. 21.1.1958, Svéradice 4, 341 01  Horažďovice 
Hana Divišová, nar. 27.12.1953, Mlýnská 1065, Strakonice I, 386 01  Strakonice 1 
Marie Šrámková, nar. 25.8.1982, Chanovice 122, 341 01  Horažďovice 
Jaroslav Augustín, nar. 21.4.1940, Svéradice 66, 341 01  Horažďovice 
Marie Augustínová, nar. 6.1.1949, Svéradice 66, 341 01  Horažďovice 
Výrobně-obchodní družstvo SVÉRADICE, Svéradice 1, 341 01  Horažďovice 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Ivana Böhmová, nar. 27.7.1972, Nádražní 334, 345 06  Kdyně 
Jaroslav Korbel, nar. 4.6.1972, Svéradice 55, 341 01  Horažďovice 
Hana Korbelová, nar. 10.3.1977, Svéradice 55, 341 01  Horažďovice 
Ing. Barbora Davidová, nar. 14.2.1968, Ondříčkova 322/24, 130 00  Praha 3-Vinohrady 
Hana Valachová, nar. 22.12.1971, Svéradice 60, 341 01  Horažďovice 
Věra Straňáková, nar. 21.7.1939, Svéradice 58, 341 01  Horažďovice 
Jaroslava Vodičková, nar. 22.11.1958, Kasejovice 336, 335 44  Kasejovice 
Martina Zeilmanová, nar. 21.5.1968, Jemenská 582/3, 160 00  Praha 6-Vokovice 
Hana Městecká, nar. 21.4.1971, Větrná 235/32, Praha 8-Čimice, 181 00  Praha 81 
Václav Šilhan, nar. 2.6.1949, Svéradice 93, 341 01  Horažďovice 
Helena Šilhanová, nar. 22.8.1954, Svéradice 93, 341 01  Horažďovice 
Pavel Boček, nar. 18.7.1973, Svéradice 96, 341 01  Horažďovice 
Jakub Eliáš, nar. 4.2.1974, Svéradice 46, 341 01  Horažďovice 
Libor Kozlík, nar. 30.3.1979, Svéradice 17, 341 01  Horažďovice 
Jiřina Tylová, nar. 13.3.1958, Šumavská 252, Přední Ptákovice, 386 01  Strakonice 1 
Pavla Jarošová, nar. 3.6.1967, Mírová 1014, 383 01  Prachatice II 
Libor Faust, nar. 15.4.1977, Svéradice 42, 341 01  Horažďovice 
Daniela Faustová, nar. 27.4.1979, Svéradice 42, 341 01  Horažďovice 
Jindřiška Doláková, nar. 21.7.1975, Svéradice 44, 341 01  Horažďovice 
Věra Šimková, nar. 24.7.1974, Na Horách 273, 267 62  Komárov u Hořovic 
Petr Němec, nar. 2.5.1978, Svéradice 41, 341 01  Horažďovice 
Karel Bukovan, nar. 11.8.1957, Svéradice 25, 341 01  Horažďovice 
Ing. Václav Dolhof, CSc., nar. 16.11.1941, Smíchovská 307, Zruč, 330 08  Zruč-Senec 
Václav Šulc, nar. 25.2.1944, Svéradice 132, 341 01  Horažďovice 
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Anna Staňková, nar. 12.3.1940, Dolní Poříčí 50, Horní Poříčí, 386 01  Strakonice 1 
Jan Hendrik Willem de Groot, nar. 12.6.1957, Svéradice 88, 341 01  Horažďovice 
Pauline Wilhelmina De Graaf, nar. 28.12.1958, Svéradice 88, 341 01  Horažďovice 
Ladislav Hlína, nar. 19.6.1952, Svéradice 101, 341 01  Horažďovice 
Jiřina Hlínová, nar. 23.8.1957, Svéradice 101, 341 01  Horažďovice 
Josef Pavlovec, nar. 10.11.1959, Svéradice 85, 341 01  Horažďovice 
Květoslava Hotovcová, nar. 20.2.1954, Chopinova 1564/8, 120 00  Praha 2-Vinohrady 
Jaroslav Korbel, nar. 6.4.1963, Svéradice 150, 341 01  Horažďovice 
František Jiřinec, nar. 23.7.1946, Svéradice 30, 341 01  Horažďovice 
Hana Jiřincová, nar. 13.9.1946, Svéradice 30, 341 01  Horažďovice 
MUDr. Olga Hokrová, nar. 11.12.1965, Partyzánská 806/14, Lobzy, 312 00  Plzeň 12 
Karel Větrovec, nar. 1.5.1969, Svéradice 79, 341 01  Horažďovice 
Eliška Antonyová, nar. 21.8.1966, Bratronice 8, 388 01  Blatná 
Václav Kandr, nar. 23.9.1960, Svéradice 106, 341 01  Horažďovice 
Alena Zíková, nar. 12.11.1954, Zlešická 1852/13, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414 
Václav Štěch, nar. 24.10.1951, Kolodějská 3079/4, 100 00  Praha 10-Strašnice 
Marta Zemanová, nar. 3.6.1944, Svéradice 76, 341 01  Horažďovice 
Radka Poskočilová, nar. 25.5.1965, U křížku 1398/14, 140 00  Praha 4-Nusle 
Ing. Jiří Brouček, nar. 18.3.1970, Svéradice 94, 341 01  Horažďovice 
Petr Šimeček, nar. 14.10.1980, Dobrovodská 613/62, České Budějovice 5, 370 06  České 
Budějovice 6 
Lucie Šimečková, nar. 28.8.1986, Dobrovodská 613/62, České Budějovice 5, 370 06  České 
Budějovice 6 
Bohuslav Brož, nar. 19.7.1943, Svéradice 131, 341 01  Horažďovice 
Marie Brožová, nar. 14.12.1943, Svéradice 131, 341 01  Horažďovice 
Jiřina Vlčková, nar. 14.10.1956, Svéradice 127, 341 01  Horažďovice 
František Kalabza, nar. 29.4.1955, Svéradice 134, 341 01  Horažďovice 
Libuše Langrová, nar. 21.12.1935, Svéradice 135, 341 01  Horažďovice 
František Smíšek, nar. 15.6.1952, Povážská 255, Přední Ptákovice, 386 01  Strakonice 1 
Eva Smíšková, nar. 10.12.1953, Povážská 255, Přední Ptákovice, 386 01  Strakonice 1 
Eva Martinová, nar. 28.9.1958, Valteřice 206, Horní Branná, 514 01  Jilemnice 
Ing. Petr Pleyer, nar. 20.2.1973, Evropská 515/8, 160 00  Praha 6-Dejvice 
Vladimír Šebek, nar. 18.12.1951, Lomnického 1195/4, 140 00  Praha 4-Nusle 
Mária Šebková, nar. 10.2.1958, Lomnického 1195/4, 140 00  Praha 4-Nusle 
NIKA s.r.o., Suchohrdelská 3497/24, 669 02  Znojmo 2 
Zdeněk Haas, nar. 20.12.1979, Svéradice 69, 341 01  Horažďovice 
Růžena Haasová, nar. 5.7.1984, Svéradice 69, 341 01  Horažďovice 
Zbyněk Šimánek, nar. 14.2.1978, Blatenská 769, 341 01  Horažďovice 
Miluše Šimánková, nar. 29.1.1980, Blatenská 769, 341 01  Horažďovice 
Egon Geiger, nar. 3.11.1947, Felsenweg 1, 94264 Langdorf, Germany 
Margarethe Geiger, nar. 23.2.1953, Felsenweg 1, 94264 Langdorf, Germany 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 6.2.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil dne 28.3.2018 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti 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.  

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

Stavba, dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 5. stavebního zákon, nevyžaduje stavební povolení 
ani ohlášení. Následně v souladu s ustanovením § 119 odst. 1 stavebního zákona dokončenou stavbu, 
popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e.) bodech 4 až 
8 stavebního zákona, lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu. 
Tímto ustanovením stavebního zákona vzniká stavebníkovi povinnost stanovená bodem č. 9 v části II. 
výroku rozhodnutí. 

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. 

Stavba bude umístěna v území s platným územním plánem obce Svéradice – na plochách s funkčním 
využitím – „Plochy smíšené venkovské“ a „plochy dopravní infrastruktury“ 

 

Žádost byla doložena těmito doklady, vyjádřeními a závaznými stanovisky: 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí souhrnné sdělení ze dne 17.3.2017 č.j. 
MH/02549/2017 

orgán státní správy ochrany přírody dle ust.§ 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. 

- sdělení: při realizaci záměru bude postupováno v souladu s technickou normou ČSN 83 9061 - 
Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při 
stavebních pracích. S realizací záměru souhlasíme. 

Dále upozorňujeme, že lokalita Na Kostelíku (pozemek p.č. 509/1), kde dle projektové dokumentace 
bude vyměněno vzdušené vedení ve stávající trase na původních sloupech, je registrovaným 
významným prvkem (dále jen „VKP“) dle ust. § 6 zákona. Jelikož dřeviny na tomto pozemku jsou 
součástí VKP, je nutné ke kácení veškerých dřevin v souladu s ust. § 3 vyhl. 189/2013 Sb. vždy 
oznámení podle § 8 odst. 2 zákona. Místně příslušným je v tomto případě Městský úřad 
Horažďovice, odbor životního prostředí. 

V souladu s ust. § 4 odst. 2 zákona jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a 
ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo 
oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení 
významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí 
ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.  K vydání 
závazného stanoviska je příslušný Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí. 

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

-sdělení: Upozorňujeme, že při realizaci záměru je investor povinen řídit se zásadami ochrany 
zemědělského půdního fondu dle § 8 odst. 1 a 2 zákona, zejména: 

1. Investor je povinen zajistit oddělenou skrývku svrchní kulturní vrstvy půdy, popřípadě i hlouběji 
uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše a její hospodárné využití.  

2. V průběhu výstavby musí investor učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a 
plynných látek, poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. 

3. Práce budou prováděny tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo 
k co nejmenším škodám. 

S realizací záměru souhlasíme 

orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství dle ust. § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb. 

-sdělení: 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 jejích množství. 
Množství předaného odpadu bude doloženo vážními lístky příslušného zařízení pro nakládání s 
odpady. S realizací záměru lze souhlasit. 

orgán státní správy ochrany ovzduší věcně a místně příslušný dle § 27 odst. 1 písm. 

-sdělení: S ohledem k charakteru záměru (bude prováděná stavební činnost, zemní práce) 
požadujeme zejména při provádění stavby zajistit minimalizaci znečišťování ovzduší tuhými 
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znečišťujícími látkami a druhotnou prašností, a to skrápěním činností, při kterých emise těchto 
znečišťujících látek vznikají. 

S realizací záměru lze souhlasit. 

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

-sdělení: Do doby vydání souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1 vodního zákona s výše 
uvedeným záměrem nesouhlasíme. Souhlas vydán závazným stanoviskem dne 19.7.2017 
č.j.MH/06034/2017 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 19.7.2017 č.j. 
MH/06034/2017 – uděluje souhlas 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor památkové péče, školství a kultury stanovisko dne 23.2.2017 č.j. 
MH/02550/2017 – nemá námitek 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor památkové péče, školství a kultury rozhodnutí dne 15.11.2017 
č.j. MH/11835/2017- záměr je přípustný. 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy rozhodnutí dne 6.3.2018 č.j. MH/02071/2018 

podmínky – výroková část rozhodnutí část II.bod č.6 

Další podmínky závazného stanoviska týkající se: 

-umístění nových inženýrských sítí do silničních pozemků silnice II/174 a silnice III/02015 v obci 
Svéradice – splněno vydáním rozhodnutí dne 6.3.2018 č.j.MH/02071/2018 

-umístění nových inženýrských sítí do silničních pozemků místních komunikací v obci Svéradice 
splněno vydáním rozhodnutí dne 6.4.2018 č.j. Sv/0212/2018  

- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava stanovisko dne 19.4.2017 č.j. 21228/2017-142 – 
souhlasí 

- Obec Svéradice – vlastník vodovodního a kanalizačního zařízení – souhlasné stanovisko 

- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje závazné stanovisko dne 15.1.2018 č.j. HSPM- 267-
2/2018 KT – souhlasné závazné stanovisko 

- GridServices, s.r.o. stanovisko dne 8.1.2018 č.j. 5001637933 – V zájmovém prostoru stavby dojde 
k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: STL plynovody PE a STL a ostatní plynárenské zařízení 
(trasové uzávěry, ochrané trubky, chráničky…) Budou splněny podmínky stanoviska společnosti 
GridServices, s.r.o., týkající se provádění prací v ochranných pásmech  plynárenských zařízení v 
souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Doklad o splnění podmínek 
bude součástí žádosti o kolaudační souhlas. 

- ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 14.12.2017 č.j. 0100847882 - v zájmovém území se nachází 
nebo  ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu - podzemní sítě NN, nadzemní sítě 
NN. Budou respektovány podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s., týkající se provádění 
prací v ochranných pásmech sítí v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. Doklad o splnění 
podmínek bude součástí žádosti o užívání dokončené stavby. 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření dne 14.4.2016 č.j. 584984/16 - V zájmovém 
území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky 
ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infastruktura a.s. dle příslušného vyjádření.  
Doklad o splnění podmínek bude součástí žádosti o užívání dokončené stavby.  

- Obecní úřad Svéradice rozhodnutí dne 6.4.2018 č.j. Sv/0212/2018 

- ČEZ Distribuce, a. s. stanovisko dne 14.12.2017 č.j. 0100847884 

- Státní pozemkový úřad stanovisko dne 10.5.2017 č.j. SPU 2221176/2017/104/Říd 

- UPC Česká republika, a.s. vyjádření dne 14.12.2017 – nekolizní vyjádření 

 

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. 
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Účastníci řízení - další dotčené osoby – čísla pozemků: st. p. 4, st. p. 5, st. p. 7, st. p. 12, st. p. 13, st. p. 
14, st. p. 16/2, st. p. 18, st. p. 19, st. p. 20, st. p. 22, st. p. 23, st. p. 24/1, st. p. 24/2, st. p. 25, st. p. 27/1, 
st. p. 34, st. p. 35/1, st. p. 37/1, st. p. 38, st. p. 42, st. p. 47, st. p. 48, st. p. 49/2, st. p. 49/3, st. p. 51, st. 
p. 52, st. p. 53, st. p. 54, st. p. 55, st. p. 57, st. p. 58/2, st. p. 62, st. p. 63, st. p. 64, st. p. 65, st. p. 66, st. 
p. 68, st. p. 71, st. p. 77, st. p. 78, st. p. 82, st. p. 84, st. p. 85, st. p. 89/1, st. p. 96, st. p. 98, st. p. 99, st. 
p. 101, st. p. 105, st. p. 106, st. p. 107, st. p. 110, st. p. 141, st. p. 190, st. p. 191, parc. č. 3/1, parc. č. 9, 
parc. č. 24/1, parc. č. 48, parc. č. 63, parc. č. 73, parc. č. 75/15, parc. č. 75/22, parc. č. 86, parc. č. 87, 
parc. č. 88, parc. č. 107/1, parc. č. 127/1, parc. č. 128/1, parc. č. 128/2, parc. č. 493/2, parc. č. 493/3, 
parc. č. 493/6, parc. č. 495/3, parc. č. 497/7, parc. č. 497/16, parc. č. 497/25, parc. č. 497/27, parc. č. 
536, parc. č. 2438/1, parc. č. 2457/2, parc. č. 2458, parc. č. 2462/6, parc. č. 2785/18, parc. č. 2790/1, 
parc. č. 2790/19, parc. č. 2791, parc. č. 2792/1, parc. č. 2792/2, parc. č. 2792/3, parc. č. 2792/4, parc. č. 
2792/8, parc. č. 2792/9, parc. č. 2792/10, parc. č. 2793/1, parc. č. 2793/2, parc. č. 2793/3, parc. č. 
2793/4, parc. č. 2793/5, parc. č. 2793/6, parc. č. 2793/7, parc. č. 2798, parc. č. 2805, parc. č. 2811/1, 
parc. č. 2829/3, parc. č. 2844, parc. č. 2846/1, parc. č. 2868, parc. č. 2875/1, parc. č. 2880, parc. č. 
2882, parc. č. 2890, parc. č. 4021, parc. č. 4039 v katastrálním území Svéradice. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- K podkladům rozhodnutí se vyjádřili vlastníci technické infrastruktury. Pokud se v místě nacházejí 
jejich sítě, stanovili podmínky k jejich ochraně, které musí být při realizaci stavby dodrženy. 

 

 

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 
  

 

 

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. e) ve 
výši 1000 Kč byl zaplacen dne 24.5.2018. 
 
 
 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
OMEXOOM GA Energo, s.r.o., IDDS: ryt33bf 
 sídlo: Na Střílně č.p. 1929/8, Bolevec, 323 00  Plzeň 
 zastoupení pro: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Obec Svéradice, IDDS: ptbbibd 
 sídlo: Svéradice č.p. 146, 341 01  Horažďovice 
Dana Bůžková, Nábřeží č.p. 199, 335 01  Nepomuk 1 
Jaroslava Divišová, Na Vinici I. č.p. 474, 335 01  Nepomuk 1 
MUDr. Naděžda Halašková, Škábova č.p. 3058/3, Praha 10-Záběhlice, 106 00  Praha 106 
Jan Vohánka, Na Petřinách č.p. 316/14, Praha 6-Veleslavín, 162 00  Praha 616 
Hana Vohánková, Na Petřinách č.p. 316/14, Praha 6-Veleslavín, 162 00  Praha 616 
Ing. Jaroslav Štěch, Svéradice č.p. 75, 341 01  Horažďovice 
Jana Šrámková, Svéradice č.p. 22, 341 01  Horažďovice 
Jana Hájková, Svéradice č.p. 18, 341 01  Horažďovice 
Josef Kačer, Kamenný Přívoz č.p. 239, 252 82  Kamenný Přívoz 
Jana Kačerová, Kamenný Přívoz č.p. 239, 252 82  Kamenný Přívoz 
Pavel Váňa, Kollárova č.p. 1272, 363 01  Ostrov nad Ohří 
Libor Kozlík, Svéradice č.p. 17, 341 01  Horažďovice 
Marie Kozlíková, Svéradice č.p. 17, 341 01  Horažďovice 
Mgr. Ilona Sulánová, DiS., Nad Nemocnicí č.p. 1138, 341 01  Horažďovice 
MUDr. Stanislava Bittenglová, Mírová č.p. 963, 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 
Petr Klečka, Svéradice č.p. 8, 341 01  Horaždovice 
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Marie Stejskalová, Svéradice č.p. 6, 341 01  Horažďovice 
Vladimír Smitka, Svéradice č.p. 151, 341 01  Horažďovice 
Jiří Panuška, Bavorova č.p. 26, Strakonice I, 386 01  Strakonice 1 
Anna Kopáčková, Svéradice č.p. 84, 341 01  Horažďovice 
Milan Duhan, Svéradice č.p. 4, 341 01  Horažďovice 
Jaroslava Duhanová, Svéradice č.p. 4, 341 01  Horažďovice 
Hana Divišová, Mlýnská č.p. 1065, Strakonice I, 386 01  Strakonice 1 
Marie Šrámková, Chanovice č.p. 122, 341 01  Horažďovice 
Jaroslav Augustín, Svéradice č.p. 66, 341 01  Horažďovice 
Marie Augustínová, Svéradice č.p. 66, 341 01  Horažďovice 
Výrobně-obchodní družstvo SVÉRADICE, IDDS: htebguf 
 sídlo: Svéradice č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
 sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Ivana Böhmová, Nádražní č.p. 334, 345 06  Kdyně 
Jaroslav Korbel, Svéradice č.p. 55, 341 01  Horažďovice 
Hana Korbelová, Svéradice č.p. 55, 341 01  Horažďovice 
Ing. Barbora Davidová, Ondříčkova č.p. 322/24, 130 00  Praha 3-Vinohrady 
Hana Valachová, Svéradice č.p. 60, 341 01  Horažďovice 
Věra Straňáková, Svéradice č.p. 58, 341 01  Horažďovice 
Jaroslava Vodičková, Kasejovice č.p. 336, 335 44  Kasejovice 
Martina Zeilmanová, Jemenská č.p. 582/3, 160 00  Praha 6-Vokovice 
Hana Městecká, Větrná č.p. 235/32, Praha 8-Čimice, 181 00  Praha 81 
Václav Šilhan, Svéradice č.p. 93, 341 01  Horažďovice 
Helena Šilhanová, Svéradice č.p. 93, 341 01  Horažďovice 
Pavel Boček, Svéradice č.p. 96, 341 01  Horažďovice 
Jakub Eliáš, Svéradice č.p. 46, 341 01  Horažďovice 
Libor Kozlík, Svéradice č.p. 17, 341 01  Horažďovice 
Jiřina Tylová, Šumavská č.p. 252, Přední Ptákovice, 386 01  Strakonice 1 
Pavla Jarošová, Mírová č.p. 1014, 383 01  Prachatice II 
Libor Faust, Svéradice č.p. 42, 341 01  Horažďovice 
Daniela Faustová, Svéradice č.p. 42, 341 01  Horažďovice 
Jindřiška Doláková, IDDS: picpi4k 
 trvalý pobyt: Svéradice č.p. 44, 341 01  Horažďovice 
Věra Šimková, Na Horách č.p. 273, 267 62  Komárov u Hořovic 
Petr Němec, Svéradice č.p. 41, 341 01  Horažďovice 
Karel Bukovan, Svéradice č.p. 25, 341 01  Horažďovice 
Ing. Václav Dolhof, CSc., Smíchovská č.p. 307, Zruč, 330 08  Zruč-Senec 
Václav Šulc, Svéradice č.p. 132, 341 01  Horažďovice 
Anna Staňková, Dolní Poříčí č.p. 50, Horní Poříčí, 386 01  Strakonice 1 
Jan Hendrik Willem de Groot, Svéradice č.p. 88, 341 01  Horažďovice 
Pauline Wilhelmina De Graaf, Svéradice č.p. 88, 341 01  Horažďovice 
Ladislav Hlína, Svéradice č.p. 101, 341 01  Horažďovice 
Jiřina Hlínová, Svéradice č.p. 101, 341 01  Horažďovice 
Josef Pavlovec, Svéradice č.p. 85, 341 01  Horažďovice 
Květoslava Hotovcová, Chopinova č.p. 1564/8, 120 00  Praha 2-Vinohrady 
Jaroslav Korbel, Svéradice č.p. 150, 341 01  Horažďovice 
František Jiřinec, Svéradice č.p. 30, 341 01  Horažďovice 
Hana Jiřincová, Svéradice č.p. 30, 341 01  Horažďovice 
MUDr. Olga Hokrová, Partyzánská č.p. 806/14, Lobzy, 312 00  Plzeň 12 
Karel Větrovec, Svéradice č.p. 79, 341 01  Horažďovice 
Eliška Antonyová, Bratronice č.p. 8, 388 01  Blatná 
Václav Kandr, Svéradice č.p. 106, 341 01  Horažďovice 
Alena Zíková, Zlešická č.p. 1852/13, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414 
Václav Štěch, Kolodějská č.p. 3079/4, 100 00  Praha 10-Strašnice 
Marta Zemanová, Svéradice č.p. 76, 341 01  Horažďovice 
Radka Poskočilová, U křížku č.p. 1398/14, 140 00  Praha 4-Nusle 
Ing. Jiří Brouček, Svéradice č.p. 94, 341 01  Horažďovice 
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Petr Šimeček, Dobrovodská č.p. 613/62, České Budějovice 5, 370 06  České Budějovice 6 
Lucie Šimečková, Dobrovodská č.p. 613/62, České Budějovice 5, 370 06  České Budějovice 6 
Bohuslav Brož, Svéradice č.p. 131, 341 01  Horažďovice 
Marie Brožová, Svéradice č.p. 131, 341 01  Horažďovice 
Jiřina Vlčková, Svéradice č.p. 127, 341 01  Horažďovice 
František Kalabza, Svéradice č.p. 134, 341 01  Horažďovice 
Libuše Langrová, Svéradice č.p. 135, 341 01  Horažďovice 
František Smíšek, Povážská č.p. 255, Přední Ptákovice, 386 01  Strakonice 1 
Eva Smíšková, Povážská č.p. 255, Přední Ptákovice, 386 01  Strakonice 1 
Eva Martinová, Valteřice č.p. 206, Horní Branná, 514 01  Jilemnice 
Ing. Petr Pleyer, Evropská č.p. 515/8, 160 00  Praha 6-Dejvice 
Vladimír Šebek, Lomnického č.p. 1195/4, 140 00  Praha 4-Nusle 
Mária Šebková, Lomnického č.p. 1195/4, 140 00  Praha 4-Nusle 
NIKA s.r.o., IDDS: 54ap8xp 
 sídlo: Suchohrdelská č.p. 3497/24, 669 02  Znojmo 2 
Zdeněk Haas, Svéradice č.p. 69, 341 01  Horažďovice 
Růžena Haasová, Svéradice č.p. 69, 341 01  Horažďovice 
Zbyněk Šimánek, Blatenská č.p. 769, 341 01  Horažďovice 
Miluše Šimánková, Blatenská č.p. 769, 341 01  Horažďovice 
Egon Geiger, Felsenweg 1, 94264 Langdorf, Germany 
Margarethe Geiger, Felsenweg 1, 94264 Langdorf, Germany 
 
Úřední deska 
 vyvěšeno pro: Obec Svéradice, Svéradice 146, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Západočeské konzumní družstvo Sušice, náměstí Svobody 135, Sušice I, 342 01  
 vyvěšeno pro: Jana Hájková, Svéradice 18, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Pavel Váňa, Kollárova 1272, 363 01  Ostrov nad Ohří 
 vyvěšeno pro: Vladimír Smitka, Svéradice 151, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Ing. Marcela Andělová, Milínská 122, Příbram III, 261 01  Příbram 1 
 vyvěšeno pro: Miroslav Opalecký, Svéradice 136, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: NIKA s.r.o., Suchohrdelská 3497/24, 669 02  Znojmo 2 
 vyvěšeno pro: Josef Doubek, Spojařů 1226, Strakonice I, 386 01  Strakonice 1 
 vyvěšeno pro: Alena Zíková, Zlešická 1852/13, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414 
 vyvěšeno pro: Josef Pavlovec, Svéradice 85, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Výrobně-obchodní družstvo SVÉRADICE, Svéradice 158, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
 vyvěšeno pro: Zbyněk Šimánek, Blatenská 769, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Josef Hokr, Svéradice 125, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Miloslava Hokrová, Svéradice 125, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: František Smíšek, Povážská 255, Přední Ptákovice, 386 01  Strakonice 1 
 vyvěšeno pro: Eva Smíšková, Povážská 255, Přední Ptákovice, 386 01  Strakonice 1 
 vyvěšeno pro: Zdeňka Pleyerová, Svéradice 111, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Jakub Eliáš, Svéradice 46, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Petr Němec, Svéradice 41, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Pavla Jarošová, Mírová 1014, 383 01  Prachatice II 
 vyvěšeno pro: Václav Šilhan, Svéradice 93, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Martina Zeilmanová, Jemenská 582/3, 160 00  Praha 6-Vokovice 
 vyvěšeno pro: Ivana Böhmová, Nádražní 334, 345 06  Kdyně 
 vyvěšeno pro: Bc. Jitka Slabá, DiS., Dubová 675/22, Litice, 321 00  Plzeň 21 
 vyvěšeno pro: Marie Stejskalová, Svéradice 6, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Josef Kačer, Kamenný Přívoz 239, 252 82  Kamenný Přívoz 
 vyvěšeno pro: Josef Kačer, Kamenný Přívoz 239, 252 82  Kamenný Přívoz 
 vyvěšeno pro: Jana Kačerová, Kamenný Přívoz 239, 252 82  Kamenný Přívoz 
 vyvěšeno pro: Dana Bůžková, Nábřeží 199, 335 01  Nepomuk 1 
 vyvěšeno pro: Jaroslava Divišová, Na Vinici I. 474, 335 01  Nepomuk 1 
 vyvěšeno pro: Václav Kandr, Svéradice 106, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Božena Štěchová, Svéradice 75, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Ing. Jaroslav Štěch, Svéradice 75, 341 01  Horažďovice 
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 vyvěšeno pro: Jiří Šedivý, Loretská 870, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Drahomíra Šedivá, Loretská 870, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Jiřina Vlčková, Svéradice 127, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Jana Nadberežná, Karlov 23, Jindřichův Hradec IV, 377 01  Jindřichův Hradec 1 
 vyvěšeno pro: Ing. Jiří Brouček, Svéradice 94, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Ing. Barbora Davidová, Ondříčkova 322/24, 130 00  Praha 3-Vinohrady 
 vyvěšeno pro: Zdeněk Dolák, U Čertova kamene 1020, 388 01  Blatná 
 vyvěšeno pro: Jindřiška Doláková, Svéradice 44, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Jana Šrámková, Svéradice 22, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Václav Šulc, Svéradice 132, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Václav Šulc, Svéradice 132, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: Eliška Antonyová, Bratronice 8, 388 01  Blatná 
 vyvěšeno pro: Roman Lindauer, Na strži 1194/59, 140 00  Praha 4-Krč 
 vyvěšeno pro: Hana Švihlíková, Svéradice 39, 341 01  Horažďovice 
 vyvěšeno pro: GridServices, s.r.o., Edvarda Beneše 2439/70, 304 77  Plzeň 1 
 vyvěšeno pro: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
 vyvěšeno pro: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3  
 
dotčené správní úřady 
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
Městský úřad Horažďovice, Odbor památkové péče, školství a kultury, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  
Horažďovice 
Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k 
 sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Obecní úřad Svéradice, IDDS: ptbbibd 
 sídlo: Svéradice č.p. 146, 341 01  Horažďovice 
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