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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 29.3.2019 podal 

Město Horažďovice, IČO 00255513, Mírové náměstí 1, 341 01  Horažďovice, 
které zastupuje PONTEX spol. s r.o., Ing. Petr Vachta, IČO 40763439, Bezová 1658/1, Praha 4-
Braník, 147 00  Praha 47, 

(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 

„Rekonstrukce Peškovy ulice – Horažďovice - DÚR - změna č. 1“ 

(změna územního rozhodnutí sp. zn. MH/14640/2017/OVÚP/Pa ze dne 22.2.2018) 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 219/23 (zahrada), parc. č. 219/29 (zahrada), parc. č. 219/30 
(zahrada), parc. č. 219/31 (zahrada), parc. č. 219/33 (zahrada), parc. č. 221/16 (ostatní plocha), parc. č. 
223/1 (zahrada), parc. č. 223/11 (ostatní plocha), parc. č. 223/12 (ostatní plocha), parc. č. 223/14 
(zahrada), parc. č. 2730/9 (ostatní plocha), parc. č. 2730/18 (ostatní plocha), parc. č. 2756/17 (ostatní 
plocha) v katastrálním území Horažďovice. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Změnou není dotčen druh ani účel stavby. 

Popis stavebních objektů dotčených změnou č. 1: 

SO 101 Komunikace, chodníky a parkovací plochy - etapa 1 

- úprava osy vozovky na větvi 1 (změna počtu prostých kružnicových oblouků) 

- úprava výškových oblouků vozovky na větvi 1 (změna počtu výškových oblouků) 

- úprava výstavby parkovacích míst  na větvi 1 a v km 0,000 - 0 ,021 větve 2 (počet a poloha) 

- úprava výstavby chodníků na větvi 1 a v km 0,000 - 0 ,021 větve 2 (poloha a šířka) 



Č.j. MH/10139/2019 str. 2 

 
- úprava výstavby ploch pro kontejnery 

SO 101 Komunikace, chodníky a parkovací plochy - etapa 2 

- úprava výstavby parkovacích míst  na větvi 2 v km 0,021 - 0 ,180 53 (počet a poloha - oprava v textu) 

- úprava výstavby chodníků na větvi 2 v km 0,021 - 0 ,180 53 (poloha a šířka) 

- úprava výstavby ploch pro kontejnery 

Úprava počtu parkovací stání -  celkem 53 (pův. 46) míst, z toho 4 (pův. 3) místa pro zdravotně postižené. 

Zrušení vjezdu do prostoru vnitrobloku mezi ulicemi Peškova - Jiráskova. 

Nové připojení - nově založená křižovatka - výjezd z propojení ulic Jiráskova - Peškova na ulici Peškovu 
směrem od základní školy mezi bytovým domem č.p. 713 (st.p.č. 693 k.ú. Horažďovice) a stávajícími 
garážemi. 

SO 301 Kanalizace včetně přípojek etapa 1 - beze změny 

SO 302 Kanalizace včetně přípojek etapa 2 - beze změny 

SO 351 Vodovod včetně přípojek etapa 1 - beze změny 

SO 352 Vodovod včetně přípojek etapa 2 - beze změny 

SO 401 Úpravy na kabelech ČEZ - etapa 1 

- nová PD k DÚR - zadavatel ČEZ Distribuce a.s. (původní návrh je rušen) 

SO 441 Veřejné osvětlení a veřejný rozhlas - etapa 1 

- doplnění jednoho osvětlovacího stožáru na celkem 11 ks (pův. 10 ks) 

- úprava polohy kabelu VO 

SO 442 Veřejné osvětlení a veřejný rozhlas - etapa 2 

- úprava polohy kabelu VO 

SO 451 Úpravy na kabelech CETIN  -etapa 1 - beze změny 

SO 462 Úpravy na kabelech UPC - etapa 2 - beze změny 

SO 701 Oplocení pozemku kat.č. 219/33 - beze změny 

 

Nové stavební objekty: 

SO 353 Vodovodní přípojka pro zahrádkářskou kolonii 

- PEHD DN32 celkové délky 12,70 m 

- umístění na pozemcích p.č. 219/23, 219/30 a 223/12 k.ú. Horažďovice 

SO 702 Oplocení pozemku kat. č. 219/23 

- Podél části pozemku p.č. 219/23 k.ú. Horažďovice bude navrženo nové oplocení složené ze dvou 
částí: 

oplocení mezi p.p.č. 219/23 a 219/33 - délka 4,00 m; 

oplocení kolem budoucí hranice p.p.č. 219/23 směrem ke komunikaci - délka 18,20 m. 

- Bude se jednat o plot z poplastovaného pletiva výšky 1,60 m. Na straně ke komunikaci bude plot na 
podezdívce, která bude řešit výškový rozdíl mezi úrovní zahrady a budoucí hranou chodníku. Celková 
délka plotu je 22,40 m (část s podezdívkou je délky 18,20 m). 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Podmínky územního rozhodnutí ze dne 22.2.2018 sp.zn. MH/14640/2017, č.j. MH/02346/2018 pro 
umístění stavby zůstávají v platnosti v plném rozsahu. 

2. Změna umístění stavby bude v souladu se schválenou projektovou dokumentací (02/2019) ověřenou 
stavebním úřadem v územním řízení, kterou ověřila autorizovaná osoba Ing. Petr Vachta – ČKAIT 
0201623, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

3. Podmínky pro provedení změny stavebních objektů SO 101 etapa 1 a 2, včetně úpravy parkovacích 
stání a nového připojení (nově založená křižovatka), budou předmětem navazujícího stavebního 
řízení, které povede příslušný speciální úřad pro stavby dálnic, místních komunikací a veřejně 
přístupných účelových komunikací (odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Horažďovice). V 
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dalším stupni řízení bude projektová dokumentace vypracována v souladu s vyhl. č. 146/2008 Sb., o 
rozsahu o obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. 

4. SO 401 bude řešen v jiném správním řízení. 

5. Stavební objekty SO 353 a SO 702 nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. 

6. Doklady o splnění podmínek vyjádření, stanovisek a jiných opatření jednotlivých správců příp. 
vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, pro stavební objekty SO 353 a SO 702. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01  Horažďovice 
Jan Pajer, nar. 18.7.1978, Jiráskova 707, 341 01  Horažďovice 
Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 

 

Odůvodnění: 

Dne 29.3.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.  

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení - změnu územního rozhodnutí sp.zn. MH/14640/2017 ze 
dne 22.2.2018 (dále jen „změna územního rozhodnutí“) známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly 
dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, 
že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené 
orgány svá závazná stanoviska. Ve stanovené lhůtě nebyly na stavební úřad doručeny žádné námitky ani 
připomínky. 

Podmínkou č. 5 ve výrokové části II. rozhodnutí stavební úřad upozorňuje žadatele, že stavba vodovodní 
přípojky a oplocení nepodléhá stavebnímu povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu v souladu s ust. § 103 
odst. 1 písm. e) bod 10. a 14. stavebního zákona z čehož plyne skutečnost, že lze dokončené stavby 
vodovodní přípojky a oplocení užívat bez kolaudačního souhlasu v souladu s ust. § 119 stavebního 
zákona. 

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 
výstavba probíhala plynule  a s minimálním vlivem na omezení dopravní obslužnosti dotčeného území 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost 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. 

 

Podklady pro vydání změny územního rozhodnutí: 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství závazné stanovisko dne 6.3.2019 
č.j. MH/03619/2019 podmínky: 

- K žádosti o vydání územního řízení bude doloženo stanovisko příslušného orgánu Policie ČR. 
Podmínka splněna – souhlas ze dne 15.3.2019, č.j. KRPP-28941-1/ĆJ-2019-030406. 

- Povolení nového připojení (nově založená křižovatka - výjezd z propojení "Jiráskova - Peškova" na 
ulici Peškovu) podléhá správnímu řízení dle § 10 zákona o pozemních komunikacích ukončené 
rozhodnutím, které žadatel doloží k žádosti o vydání územního rozhodnutí. 

Podmínka splněna - rozhodnutí ze dne 1.4.2019, č.j. MH/04619/2019. 

- V dalším stupni řízení bude projektová dokumentace vypracována v souladu s vyhl. č. 146/2008 Sb., 
o rozsahu o obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Zdejší odbor dopravy je speciální 
stavební úřad pro vydání stavebního povolení pro tyto stavební objekty: 

SO 101 Komunikace, chodníky a parkovací plochy - etapa 1 - DÚR změna 1 

SO 102 Komunikace, chodníky a parkovací plochy - etapa 2 - DÚR změna 1 

Podmínka - výroková část rozhodnutí část II. bod č. 3. 
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- Policie ČR, Dopravní inspektorát policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy stanovisko dne 

15.3.2019 č.j. KRPP-28941-1/ČJ-2019-030406 - souhlas 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství rozhodnutí dne 1.4.2019 č.j. 
MH/04619/2019 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor výstavby a územního plánování závazné stanovisko dne 27.2.2019 
č.j. MH/03251/2019 -záměr je přípustný. 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor památkové péče, školství a kultury sdělení dne 1.3.2019 č.j. 
MH/03353/2019 - nemá námitek 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí souhrnné sdělení dne 25.4.2019 č.j. 
MH/05121/2019 

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

- do doby vydání závazného stanoviska nesouhlasíme (28.3.2019 byla podána žádost o závazné 
stanovisko) 

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

- změnou č. 1 nedochází ke změně záboru - souhlas 

orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství  dle § 79 odst. 4 a 6 zákona č. 185/2001 Sb. 

- k záměru bylo vydáno závazné stanovisko; změny v rozsahu záměru změnu závazného stanoviska 
nevyžadují 

orgán státní správy ochrany ovzduší dle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb. 

- s ohledem k charakteru záměru (bude prováděna stavební činnost, zemní práce) požadujeme v 
průběhu výstavby zajistit minimalizaci znečišťování ovzduší tuhými znečišťujícími látkami a druhotnou 
prašností, a to skrápěním činností, při kterých emise těchto znečišťujících látek vznikají 

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

- nově zařazený SO 253 vodovodní přípojka pro zahrádkářskou kolonii není vodní dílo 

- změna se nedotkne objektů SO 301, SO 302, SO 351, SO 352, jejichž součástí jsou vodní díla, 
sdělení pod č.j. MH/116697/2017 zůstává v platnosti 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 9.5.2019 č.j. 
MH/04755/2019 - Stanovené podmínky nezbytné k zajištění ochrany přírody a krajiny jsou podmínkami 
k provádění stavby, budou zapracovány do dalšího stupně projektové dokumentace příp. podmínek 
stavebního povolení speciálních stavebních úřadů. 

- NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. stanovisko dne 26.2.2019 č.j. 111190020 podmínky shodné - 
zapracovány v podmínkách původního rozhodnutí o umístění stavby č.j. MH/02346/2018 

- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje závazné stanovisko dne 7.3.2019 č.j. HSPM-2512-10/2018 
KT - souhlas bez podmínek 

- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni závazné stanovisko dne 27.2.2019 č.j. 
KHSPL/4549/21/2019 - souhlas - z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví 
nejsou k dokumentaci žádné připomínky 

- GridServices, s.r.o. stanovisko dne 6.3.2019 č.j. 5001876363 - bez podmínek pro umístění stavby. 
Podmínky pro realizaci stavby budou zapracovány do projektové dokumentace stavebního povolení. 

- Šumava Net s.r.o. vyjádření dne 28.3.2019 - souhlas - splnění podmínek uvedených ve vyjádření k 
existenci sítí ze dne 6.6.2018. 

- ČEVAK a.s. vyjádření dne 25.2.2019 č.j. 019070086559 - bez podmínek pro umístění stavby.  

- ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 18.3.2019 č.j. 1102928538 - v zájmovém území se nachází nebo  
ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu -podzemní sítě NN, VN, stanice. 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. 

- ČEZ ICT Services, a.s. vyjádření dne 21.2.2019 č.j. 0700012031 - v zájmovém území se nenachází 
komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a.s.  

- Václav BURDA ELEKTROSLUŽBY stanovisko dne 25.2.2019 - podmínky zapracovány v projektové 
dokumentaci 
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- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni závazné stanovisko dne 27.2.2019 č.j. 

KHSPL/4549/21/2019 - souhlas - z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví 
nejsou k dokumentaci žádné připomínky. 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření dne 21.2.2019 č.j. 549879/19 - 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. 

- Telco Pro Services, a. s. vyjádření dne 21.2.2019 č.j. 0200871795 - v zájmovém území se nenachází 
komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a.s.  

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Souhrnné sdělení č.j. MH/05121/2019 ze dne 25.4.2019 není závazným stanoviskem ve smyslu ust. § 149 
zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů, proto není závazné pro 
výrokovou část meritorního rozhodnutí. Stavební úřad v odůvodnění, v části soupisu dokladů k žádosti, 
pouze upozorňuje na podstatné z výše uvedeného souhrnného sdělení. 

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. 6 k opatření dokladů o splnění podmínek vyjádření, stanovisek a jiných opatření jednotlivých 
správců příp. vlastníků veřejně technických sítí, týkající se zejména provádění stavby nových stavebních 
objektů SO 353 a SO 702. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

 

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 



Č.j. MH/10139/2019 str. 6 

 
Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 
 
 
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) 
PONTEX spol. s.r.o., IDDS: nrpt3sn 
 sídlo: Bezová č.p. 1658, 147 14  Praha 4 
 zastoupení pro: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01  Horažďovice 
Město Horažďovice, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
Jan Pajer, Jiráskova č.p. 707, 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, Plzeň-Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 

dotčené správní úřady (dodejky) 
Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy  silničního hospodářství, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  
Horažďovice 
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, 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 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a 
 sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 

 

Úřední deska (vyvěšeno pro) 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 693, 694, 695, 696, 697, 698, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 807, 808, 809/1, 810, 811, 
812, 813, 814, 815, 816, 821, 822, 823, 824, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1605, parc. č. 
219/1, 219/2, 219/13, 219/15, 219/16, 219/22, 219/35, 221/15, 221/18, 223/2, 223/3, 223/4, 223/5, 
223/6, 223/7, 223/8, 223/9, 223/10, 2730/15 v katastrálním území Horažďovice. 
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Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Horažďovice č.p. 713, č.p. 712, č.p. 704, č.p. 705, č.p. 711, č.p. 710, č.p. 733, č.p. 732, č.p. 731, č.p. 
730, č.p. 729, č.p. 728, č.p. 727, č.p. 726, č.p. 725, č.p. 939, č.p. 939, č.p. 941, č.p. 944, č.p. 944 a č.p. 
944 v katastrálním území Horažďovice. 

 

vlastníky/správce veřejně technické infrastruktury a ostatní: 

NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01  Jihlava 
GridServices, s.r.o., Edvarda Beneše 2439/70, 304 77  Plzeň 1 
Šumava Net s.r.o., Jiřího z Poděbrad 234, 341 01  Horažďovice 
ČEVAK a.s., Severní 2264/8, České Budějovice 3, 370 10  České Budějovice 10 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Václav Burda, Otavská 1031, 341 01  Horažďovice 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
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