
 
 

 Mírové náměstí 1, 341 01  Horažďovice 
 Odbor životního prostředí 
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Vyřizuje: Ing. Jitka Vašková   

Telefon: 371 430 545    

E-mail: vaskova@muhorazdovice.cz    

     

Datum:  23.08.2018    

 

 
ROZHODNUTÍ 

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

obec Kvášňovice, IČO 00573558, Kvášňovice č.p. 5, 341 01  Horažďovice, 

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

„Prodloužení kanalizace v obci Kvášňovice“ 

základní údaje o stavbě, jejím členění a technickém zařízení: 
 
SO 01 – Kanalizační stoky A-1, A-1a, A-1b 
Kanalizační stoka A-1 začíná napojením na stávající šachtu Š30 a je zakončena šachtou Š89, 
osazeno 5 revizních šachet DN1000 mm, z čehož šachta Š85 je šachta spadišťová a zároveň i 
soutoková, do které je navrhovaná stoka A-1a 
začátek stavby:  X=1109078   Y=809306 
konec stavby:  X=1108946   Y=809298 
 
Kanalizační stoka A-1a  - osazena 1 kanalizační šachta Š 90 DN 1000 mm;  X=1109060   
Y=809334 
 
Kanalizační stoka A-1b – osazena 1 kanalizační šachta Š 91 DN 1000 mm; X=1108974   
Y=809234 
 
kanalizační stoka A-1  PP UR 2, DN 250      v délce 164,20 m 
kanalizační stoka A-1a PP UR 2, DN 250 v délce   32,00 m 
kanalizační stoka A-1b  PP UR 2, DN 250 v délce   29,00 m 
 
      délka celkem   225,20 m 
SO 02 Kanalizační stoka A-2-1a 
kanalizační stoka A-2-1a – osazeno 6 revizních šachet, z toho 5 ks je DN 1000 a 1 ks je DN 600 
začátek stavby:  X=1109536   Y=808719 
konec stavby:  X=1109458   Y=808816 
kanalizační stoka A 2-1a PP UR 2, DN 250 v délce 132,24 m 
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SO 03 Výtlak kanalizace V-1 
Je navržen úsek výtlačného potrubí „V-1“ z čerpací stanice ČS1, které je napojeno na systém 
gravitační splaškové kanalizace zakončené centrální ČOV, krátkým úsekem gravitačního potrubí 
ve stávající revizní šachtě  Š52. Na trase je umístěna 1 revizní šachta DN 1000 mm. 
začátek stavby:  X=1109536   Y=808719 
konec stavby:  X=1109431   Y=808842 
 
výtlační potrubí V-1  PE 90x5,4 mm DN 80  v délce 177,04 m 
gravitační potrubí PP UR 2, DN 250  v délce     4,10 m 
      délka celkem   181,14 m 
 
SO  04 Kanalizační čerpací stanice ČS-1 
Čerpací stanice slouží k přečerpávání splaškových vod kanalizace. Jedná se o jednokomorovou 
železobetonovou prefabrikovanou podzemní nádrž. 
Odpadní voda natéká gravitačně do čerpací stanice, odkud je voda dále čerpána ponornými 
čerpadly do výše položené šachty kanalizace. Stavební část čerpací stanice je tvořena mokrou 
akumulační jímkou na odpadní vody. V jímce budou umístěna ponorná čerpadla. Ve stropu jímky 
je poklop pro demontáž čerpadel a pro vstup obsluhy. Otvor bude zakryt uzamykatelným 
poklopem. Vstup do jímky je po žebříku na dno jímky.  
X=1109536   Y=808719 
 
 
SO 06 Kanalizační stoky A-1-1, A-2-4, A-4 
Výstavba nové kanalizační stoky A-1-1 začíná napojením na Š26 a je zakončena Š111, na trase je 
umístěno celkem 13 revizních šachet DN 1000 mm. 
začátek stavby:  X=1109198   Y=809180 
konec stavby  X=1108987   Y=809026 
 
Kanalizační stoka A-2-4 začíná napojením na stávající šachtu Š45 a je zakončena šachtou Š119, 
na trase je celkem 8 revizních šachet DN 1000 mm. 
začátek stavby:  X=1109260   Y=808754 
konec stavby  X=1109155   Y=808663 
 
Kanalizační stoka A-4 začíná napojením na stávající šachtu Š71 a je zakončena šachtou Š73, na 
trase stoky jsou umístěny 2 revizní šachty DN 1000 mm. 
začátek stavby:  X=1109184   Y=808965 
konec stavby  X=1109159   Y=808926 
    
kanalizační stoka A-1-1  PVC KG SN8, DN 250      v délce 313,04 m 
kanalizační stoka A-2-4 PVC KG SN8, DN 250      v délce  143,73m 
kanalizační stoka A-4  PP UR 2, DN 250         v délce   53,24 m 

 celková délka 510,01 m 

údaje o místu: 
kraj: Plzeňský  
obec: Kvášňovice 
katastrální území:  Kvášňovice 
pozemek: st. p. 9, 78, parc. č. 8, 10/4, 23/1, 23/3, 592/1, 

592/2, 596/1, 596/6, 598, 599/1, 602/1, 603/1, 
607, 613/1, 614/1, 614/3, 616/1, 616/6, 617/1, 
656, 996/1, 1405, 1410/1, 1417, 1421/1, 
1425/1, 1425/2, 1430/1, 2014/1, 2014/7, 
2022/2, 2024/21, 2024/22, 2026, 2029/2, 
2030/3, 2038/1 

č.h.p.: 1-08-01-0000-0-00  
hydrogeologický rajón:  6320 Krystalinikum v povodí H. Vltavy a Úhlavy 
útvar podzemních vod: 63201 Krystalinikum v povodí H. Vltavy  
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název a kód vodního útvaru: BER_0450 Myslívský potok od pramene po ústí 

do toku Úslava 

údaje o předmětu rozhodnutí: 
povolovaná vodní díla stoková síť 
kanalizační soustava     kanalizace pro veřejnou potřebu 
charakter kanalizační soustavy   oddílná 
počty oddělených částí systému   stoková síť 
počet napojených obcí      1 
druh stokové sítě     gravitační, tlaková 
počet odlehčovacích komor     0 
celková délka stoky     1048,59 m 
nejmenší jmenovitá světlost stoky   80 mm 
největší jmenovitá světlost stoky         250 mm 
 

Pro povolení provedení stavby vodního díla se, v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 vodního 
zákona a § 115 stavebního zákona a současně v souladu s ust. § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, stanoví následující podmínky a povinnosti:  

1. Stavba vodního díla bude provedena dle projektové dokumentace ověřené vodoprávním 
úřadem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním 
úřadem. 

2. Při provádění výkopových prací budou učiněna taková nezbytná opatření, aby nedošlo k 
poškození stávajících podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí v předmětné 
lokalitě. 

3. Vodoprávnímu úřadu bude před zahájením stavby písemně oznámen termín zahájení stavby, 
název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. 

4. Činnosti související s prováděním výše uvedené stavby, které mohou ovlivnit provoz na 
veřejně přístupné účelové komunikaci na p.p.č. 2024/22 v k.ú. Kvášňovice, budou 
v dostatečném  předstihu před vlastním zahájením stavby projednány a povoleny příslušným 
silničním správním úřadem.  

5. Veškerá dopravně inženýrská opatření – stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 odst. 1 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, nutná 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.  

6. V průběhu výstavby bude zajištěna minimalizace znečišťování ovzduší tuhými znečišťujícími 
látkami a druhotnou prašností, a to skrápěním činností, při kterých  emise těchto znečišťujících 
látek vznikají.  

7. Na celou stavbu bude použito potrubí UR II minimálně SN 8. 

8. Společnost AQUAŠUMAVA s.r.o. bude přizvána na kontrolní dny stavby. 

9. Po dokončení stavby budou provedeny zkoušky vodotěsnosti včetně šachet. Ke zkouškám 
bude provozovatel kanalizace společnost AQUAŠUMAVA  s.r.o. přizvána s předstihem 
minimálně 7 dní předem.  

10. Ke kolaudaci stavby budou doloženy doklady o nakládání s veškerými druhy odpadu, které 
vzniknou při realizaci výše zmíněného záměru (o způsobech jejich využívání, odstraňování, 
atd.)včetně jejich množství. Množství předaného odpadu bude doloženo vážními lístky 
příslušného zařízení pro nakládání s odpady.  

11. Stavba vodního díla bude dokončena do 31.12.2022. 
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II. stanovuje 

podle ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona, že stavbu lze užívat jen na základě 
kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona. 

 
Odůvodnění: 

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí obdržel dne 12.02.2018 pod č.j. 
MH/02181/2018 žádost  o stavební povolení k vodním dílům. Žadatelem je obec Kvášňovice, IČO 
00573558, Kvášňovice č.p. 5,341 01Horažďovice, kterou zastupuje Václav Mach - INGVAMA, Ing. 
Václav Mach, IČO 12465071, Koterovská č.p. 2127/84, Východní Předměstí, 326 00  Plzeň 26. 

Žádost byla  doložena všemi povinnými doklady podle § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech 
žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního 
úřadu, ve znění pozdějších předpisů a dalšími doklady.  

Předložené doklady: 
 situace širších vztahů 
 kopie katastrální mapy 
 územní rozhodnutí č.j. MH/03751/2017 ze dne 13.3.2017 
 územní rozhodnutí č.j. MH/06560/2017 ze dne 5.5.2017 
 územní rozhodnutí č.j. MH/16321/2017 ze dne 16.11.2017 
 souhlas stavebního úřadu č.j. MH/17845/2017 ze dne 3.1.2018 
 projektová dokumentace 
 plán kontrolních prohlídek stavby 
 stanovisko správce povodí č.j. 5991/2018-343/Ju ze dne 1.2.2018 
 závazné stanovisko HZS č.j. JSPM-3632-147/2016 KT ze dne 27.12.2017 
 závazné stanovisko KHS č.j KHSPL/33637/2017 ze dne 3.1.2018 
 souhrnné sdělení odboru životního prostředí č.j. MH/00620/2018 ze dne 29.01.2018 
 závazné stanovisko orgánu odpadového hospodářství č.j. MH/00808/2018 ze dne 

17.01.2018 
 souhrnné sdělení odboru životního prostředí č.j. MH08946/2016 ze dne 15.06.2016 
 souhrnné sdělení odboru životního prostředí č.j. MH13227/2016 ze dne  21.09.2016 
 souhrnné sdělení odboru životního prostředí č.j. MH/06635/2017 ze dne 30.05.2017 
 závazné stanovisko silničního správního úřadu č.j. MH/18285/2017 ze dne 28.12.2017 
 stanoviska, vyjádření správců technické infrastruktury 
 ČEZ Distribuce, a.s. č.j 1096177290 ze dne 4.1.2018 
 plná moc 

Vodoprávní úřad oznámil dle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení 
stavebního zákona a správního řádu zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům 
řízení i dotčeným orgánům pod č.j. MH/09754/2018 ze dne 16.07.2018, s upozorněním, že mohou 
závazná stanoviska a námitky, popř. důkazy uplatnit nejpozději ve lhůtě 10 dnů od doručení 
oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.  

Účastníkům řízení byla dána možnost v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu se vyjádřit 
k podkladům rozhodnutí. 

V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno: 
Projektová dokumentace „Prodloužení kanalizace v obci Kvášňovice“ byla vypracována Ing. 
Václavem Machem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0200074 
v listopadu 2017. 

Územní rozhodnutí vydal pro stavbu „Prodloužení kanalizace v obce Kvášňovice“ Městský úřad 
Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování dne 13.3.2017 pod č.j. MH/03751/2017,  které 
nabylo právní moci dne 11.4.2017.  

Územní rozhodnutí vydal pro stavbu „Prodloužení kanalizace v obce Kvášňovice, 2. část“ Městský 
úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování dne 5.5.2017 pod č.j. MH/06560/2017,  
které nabylo právní moci dne 9.6.2017.  
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Územní rozhodnutí vydal pro stavbu „Prodloužení kanalizace v obce Kvášňovice. 3. část“ Městský 
úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování dne 13.3.2017 pod č.j. MH/16321/2017,  
které nabylo právní moci dne 21.12.2017.  

Souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona na všechny 3 části vydal Městský úřad 
Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování dne 3.1.2018 pod č.j. MH/17845/2017. 

Bylo vydáno k dokumentaci pro stavební povolení pod č.j. MH/17523/2017 souhlasné 
koordinované stanovisko s podmínkami Městského úřadu Horažďovice.  

Odbor životního prostředí vydal následující dokumenty:  
 souhrnné sdělení odboru životního prostředí č.j. MH/00620/2018 ze dne 29.01.2018 
 závazné stanovisko orgánu odpadového hospodářství č.j. MH/00808/2018 ze dne 

17.01.2018 
 souhrnné sdělení odboru životního prostředí č.j. MH08946/2016 ze dne 15.06.2016 
 souhrnné sdělení odboru životního prostředí č.j. MH13227/2016 ze dne  21.09.2016 
 souhrnné sdělení odboru životního prostředí č.j. MH/06635/2017 ze dne 30.05.2017 

Uplatněné podmínky jsou uloženy pod podmínkami č. 6 a 7 ve výroku I. tohoto rozhodnutí.  
 
Závazné stanovisko HZS vydal Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje dne 27.12.2017pod 
č.j. HSPM-3632-147/2016 KT, které je souhlasné a bez podmínek. 

Závazné stanovisko KHS vydala Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 
a je souhlasné a bez podmínek.  

Povodí Vltavy s.p. vydalo stanovisko k dokumentaci pro stavební povolení dne 1.2.2018 pod č. j 
5991/2018-343/Ju. Ve stanovisku uvádí, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem 
povodí Labe, Plánem dílčího povodí Berounky je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, 
že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení 
dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými 
platnými dokumenty.  

Dále Povodí Vltavy, s.p. uvádí, že z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasí 
s uvedeným záměrem „Prodloužení kanalizace v obci Kvášňovice“ bez připomínek.  

Byla předložena tato stanoviska, popř. vyjádření či sdělení správců technické infrastruktury, kteří 
budou záměrem dotčeni, podmínkou č. 2 výroku toho rozhodnutí byla uložena povinnost jejich 
respektování: 
CETIN zn: POS-pd-177-18 ze dne 9.2.2018 
CETIN zn: č.j. 783375/17 s platností do 1.12.2019 
CETIN zn: č.j. 783378/17 s platností do 1.12.2019 
CETIN zn: č.j. 783383/17 s platností do 1.12.2019 
CETIN zn: č.j. 783389/17 s platností do 1.12.2019 
CETIN zn: č.j. 783392/17 s platností do 1.12.2019 
ČEZ Distribuce, a.s. č.j 1096177290 ze dne 4.1.2018 

Účastníci řízení byli stanoveni v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona a § 115 vodního 
zákona. 

Podmínka č. 1 byla stanovena v souladu s ust. § 111 a 115 stavebního zákona. 

Podmínky č. 3 a 11 byly uloženy na základě § 18c odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Na základě předložených podkladů byla určena orientační poloha záměru souřadnicemi určenými 
v systému JTSK. 

K vodoprávnímu řízení byly dodány výše uvedené doklady, rozhodnutí, závazná stanoviska, 
sdělení, vyjádření, smlouvy a další podklady, které byly i v souladu s § 18c vyhlášky č. 503/2006 
Sb., o podrobnější úpravě  územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů,  zapracovány do podmínek stavebního povolení.  
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Správní poplatek byl uhrazen dne 2.8.2018.  

Společnost AQUAŠUMAVA s.r.o. Chudenín 30, 340 22 Nýrsko dne 20.7.2018 zaslala pod č.j. 
MH/10263/2018 kopii rozhodnutí k povolení provozování vodovodu pro veřejnou potřebu obce 
Kvášňovice a zároveň uplatnila podmínky, a to následující:  

1. Se stavbou souhlasíme za následujících podmínek:  

a) Na celou stavbu bude použito  potrubí UR II minimálně SN 8 

b) Společnost AQUAŠUMAVA s.ro. bude přizvána na kontrolní dny stavby 

c) Po dokončení stavby budou provedeny zkoušky vodotěsnosti včetně šachet. Ke 
zkouškám budeme jako provozovatel přizváni s předstihem minimálně 7 dní 
předem. 

Jedná se o podmínky, které zabezpečí řádný provoz stavby, a jsou uloženy ve výroku rozhodnutí 
pod č. 7, 8 a 9. 

A dále upozornila, že v zájmovém území se nachází stávající vodovod a kanalizace. 

Další účastníci řízení a dotčené orgány ve stanovené lhůtě neuplatnili závazná stanoviska a 
námitky popř. důkazy. 

 
Poučení účastníků: 

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

 

Ing. Jitka Vašková  
vedoucí odboru životního prostředí  

 
 

 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu 
Horažďovice a obecního úřadu Kvášňovice a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněné 
Městským úřadem Horažďovice způsobem umožňující 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 umožňující dálkový přístup.  
 
 
Úřední deska:  
 
Vyvěšeno dne: ……………….……….          Sejmuto dne: …………………………………. 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………….……. 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.  
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Dálkový přístup:  
 
Zveřejněno dne: ……………….……….          Sejmuto dne: …………………………………. 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………….……. 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění a sejmutí oznámení.  
 
 
Rozdělovník  

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu: 
obec Kvášňovice, IDDS: 9smbhy9 
 sídlo: Kvášňovice č.p. 5, 341 01  Horažďovice, kterou zastupuje na základě plné moci 
Ing. Václav Mach, Koterovská č.p. 2127/84, Východní Předměstí, 326 00  Plzeň 26, zasílací 
adresa: Bližanovy 85, 340 34 Plánice 
  
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu: 
 
Účastníci řízení podle § 109 písm. c) a d) stavebního zákona:  
Mgr. Emanuel Bednář, T. G. Masaryka č.p. 449, 277 13  Kostelec nad Labem 
Klára Červená, Tachovská č.p. 1379/53, Bolevec, 323 00  Plzeň 23 
Miluše Červená, Tachovská č.p. 1379/53, Bolevec, 323 00  Plzeň 23 
Petra Červená, Tachovská č.p. 1379/53, Bolevec, 323 00  Plzeň 23 
Václav Havlík, Kvášňovice č.p. 85, 341 01  Horažďovice 
Vladimíra Havlíková, Kvášňovice č.p. 85, 341 01  Horažďovice 
Milan Holý, Kaznějovská č.p. 1209/9, Bolevec, 323 00  Plzeň 23 
František Hrachovec, Kvášňovice č.p. 90, 341 01  Horažďovice 
Vladimír Hrachovec, Kvášňovice č.p. 90, 341 01  Horažďovice 
Ing. Vendula Kalinovská, Kvášňovice č.p. 81, 341 01  Horažďovice 
Hana Kanalošová, Kvášňovice č.p. 63, 341 01  Horažďovice 
Stanislav Korbel, Pod Výkupem č.p. 816, 336 01  Blovice 
Věra Korbelová, Pod Výkupem č.p. 816, 336 01  Blovice 
JUDr. Ivan Krčma, Kvášňovice č.p. 69, 341 01  Horažďovice 
František Kvarda, Kvášňovice č.p. 64, 341 01  Horažďovice 
Anna Kvardová, Kvášňovice č.p. 64, 341 01  Horažďovice 
Marie Kvardová, Školní č.p. 178, 387 31  Radomyšl 
Václav Lukeš, Kvášňovice č.p. 65, 341 01  Horažďovice 
Jaroslav Malík, U Pumpy č.p. 197/19, Koterov, 326 00  Plzeň 26 
Ing. Hana Malíková, U Pumpy č.p. 197/19, Koterov, 326 00  Plzeň 26 
Mgr. Bc. Petr Mašek, Mba, Ll.M., Vrčeň č.p. 18, 335 41  Vrčeň 
Karel Raška, Kvášňovice č.p. 62, 341 01  Horažďovice 
Růžena Rašková, Kvášňovice č.p. 62, 341 01  Horažďovice 
Jiří Reiser, Ledecká č.p. 1201/24, Bolevec, 323 00  Plzeň 23 
Jiří Reiser, Krašovská č.p. 1725/8, Bolevec, 323 00  Plzeň 23 
Magdaléna Reiserová, Ledecká č.p. 1201/24, Bolevec, 323 00  Plzeň 23 
Vlasta Reiserová, Krašovská č.p. 1725/8, Bolevec, 323 00  Plzeň 23 
Radana Tichá, Pod Krčským lesem č.p. 1382/6, Praha 4-Krč, 142 00  Praha 411 
Petr Tichý, Pod Krčským lesem č.p. 1382/6, Praha 4-Krč, 142 00  Praha 411 
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
 sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
AQUAŠUMAVA s.r.o., IDDS: 6q5usby 
 
 
 
Doručuje se veřejnou vyhláškou:  
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Vlastníkům pozemků a staveb na těchto pozemcích: 
v k.ú. Kvášňovice: 
586/1, 586/4, 664/1, 2022/2, 596/8, 593, 594, 596/9, 596/1, 500/8, 520, 521, 522, 523, 1552/1, 
2038/2, 1905/2, 1914/2, 1914/1, 55, st.63, 1915/1, st.54, 53/1, 53/2, 52/1, 51, 1438/4, 1438/14, 
1438/3, 1551, 1552/1, 170, 63/1, 63/4, 61/1, 599/2, 602/2, 603/2, 7, st.95, 61, 613/2, 614/4, st.92, 
616/7, 2027/3, 996/1, 619, 616/2, 618, st.132, st.100, 610, 608/1, 2030/1, 1432/1, 1430/2, st. 75, 
st.83, st.1421/2, st.126, 1418, st.81, st.1406, st.13, st.12, 26/2, st.11, st.70, 23/4,st. 68, 10, 
23/3,st.9, 8 
 
 
Vlastníkům veřejné  dopravní a technické infrastruktury: 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
AQUAŠUMAVA s.r.o., IDDS: 6q5usby 
 
Dotčené správní orgány a další právnické subjekty: 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, IDDS: p36ab6k 
 sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  
Horažďovice 
Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy 
Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí, odd. státní správy odpadů a ovzduší 
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 
 sídlo: Holečkova č.p. 106/8, 150 00  Praha 5-Smíchov 
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