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V E  Ř  E  J  N  Á     V Y  H  L  Á  Š  K  A 
 

R  O  Z  H  O  D  N  U  T  Í 
 

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. 
třídy a veřejně přístupných účelových komunikací a místních komunikací dle § 40 odst. 4 písm. a) 
zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 15 odst. 1 
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánu a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), 
ve správním řízení posoudil žádost ze dne 15.10.2019, kterou podala právnická osoba  
 
                                                              město Horažďovice 

Mírové náměstí 1 
341 01 Horažďovice 

IČO: 00255513 
 
a na základě tohoto posouzení a se souhlasem obecného stavebního úřadu Městského úřadu 
Horažďovice, vydává podle § 115 stavebního zákona   
 

s t a v e b n í    p o v o l e n í 
 
na stavbu s názvem „Rekonstrukce části Nábřežní a Prácheňské ulice, SO 200 – 
Komunikace“ na p.p.č. 84/7, 2681/23, 2759/1, 2759/3, 2759/5, 2759/6, 2759/8, 2759/19, 2759/22, 
2759/23, 2759/24, 2759/25, 2759/26, 2759/27, 2759/28, 2760/5, 2763/1, 3205, 2696, 2754/2, 
2754/3 v k.ú. Horažďovice a na p.p.č. 2464/2 v k.ú. Zářečí u Horažďovic.  

 
Stručný popis stavby: 

SO 200 Komunikace, je členěna na tyto úseky: 
 
Ulice Nábřežní – obytná zóna, staničení: 0,000 – 0,087 km 
- bude realizována jednopruhová obousměrná komunikace v základní šířce 4,00 m, povrch 
komunikace asfaltový beton. Po pravé straně komunikace směrem ke stávající zástavbě je 
navržena pojízdná kamenná přídlažba (vějířkovitá skladba kostek). Odvodnění komunikace je 
řešeno do UV a vsakem do přiléhající zeleně. V úseku bude zřízeno 6 podélných parkovacích 
stání s povrchem z kamenných kostek (řádková skladba kostek). 
- v parku podél řeky bude provedena stezka pro pěší a cyklisty s povrchem z kamenné dlažby 
- začátek úpravy bude propojen se stávající kamennou dlažbu a přídlažbu, tak aby byla zajištěna 
návaznost na stávající provedení historické části ul. Prácheňská.  
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Ulice Prácheňská, staničení: 0,000 – 0,087 km 
- bude realizována dvoupruhová obousměrná komunikace, šířka jízdního pruhu 2,75 – 3,00 m 
s rozšířením v obloucích, povrch asfaltový beton. Chodník je veden po pravé straně v základní 
šířce 1,50 m s povrchem z kamenné dlažby, v celé délce po levé straně komunikace je navržena 
kamenná přídlažba (vějířkovitá skladba kostek), oddělená od komunikace sníženým silničním 
obrubníkem. Odvodnění do UV. V úseku budou zřízena 2 podélná parkovacích stání s povrchem 
z kamenných kostek (řádková skladba kostek). 
 
Ulice Nábřežní k areálu Primagra, a.s., staničení : 0,087 – 0.235 km 
- bude realizována dvoupruhová obousměrná komunikace, šířka jízdního pruhu 2,75 m, povrch 
asfaltový beton. Chodníky je veden po pravé straně v základní šířce 1,50 m s povrchem 
z kamenné dlažby, po levé straně komunikace v okolí železničního mostu je navržena kamenná 
přídlažba (vějířkovitá skladba kostek), oddělená od komunikace sníženým silničním obrubníkem. 
Odvodnění do UV. V úseku budou zřízena 3 podélná parkovacích stání s povrchem z betonové 
dlažby. 
- v lokalitě železničního mostu je řešena jednosměrná točna dimenzovaná pro autobusy max. 
délky 12m a sjezd k řece, v úrovni nemovitosti čp. 128 budou provedena 3 kolmá parkovací stání 
s povrchem s kamenné dlažby (řádková skladba kostek). 
 
Ulice Nábřežní od areálu Primagra, a.s., staničení: 0,235 – 0,357 km 
- bude realizována dvoupruhová obousměrná komunikace, šířka jízdního pruhu 3,5 m, povrch 
asfaltový beton. Konec úpravy je v místě připojení k silnici III/17214. Chodník je veden po obou 
stranách v základní šířce 1,50 m s povrchem z betonové dlažby. Odvodnění do UV a přilehlých 
zelených pásů. V úseku bude zřízeno 6 kolmých parkovacích stání a 3 podélná parkovacích stání 
s povrchem z betonové dlažby. 
 
Úprava připojení – ulice Nábřežní – ulice Zářečská 
- je zde řešen vjezd do obytné zóny 
- bude provedeno narovnání připojení a bude zřízen přejezdový práh 
 
 
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou 
vypracoval Ing. Oldřich Slováček, ČKAIT - 0101010. Případné změny nesmí být provedeny bez 
předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost, 
úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a 
proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň 
projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Dále je projektant povinen dbát 
právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu, vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu 
záměru. 
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých 
technických zařízení na stavbě, zejména NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 
3. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 
4. Časový plán: stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2025. 
5. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek 
musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je 
třeba ponechat na místě stavby až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního 
souhlasu. 
6. Zhotovitel stavby je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde 
jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo 
stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího  a doba provádění stavby. 
7. Před zahájením prací je stavebník – investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních i 
nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.  
8. Stavba bude prováděna dodavatelsky - stavebním podnikatelem, který při realizaci zabezpečí 
odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu 
úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.   
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9. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu, sekce stavební, ÚO Plzeň, č.j.: 
DUCR-60470/18/Vd ze dne 17.10.2018: 
- stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním 
úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním 
úřadem. 
- stavbou nesmějí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 
- při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré 
kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, 
případné výluky kolejí, apod., je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem 
dráhy. 
- na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést 
k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. 
- Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před možnými 
účinky elektrické trakce dráhy (25kV/50Hz). 
- stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby. 
- Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní 
úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb.,o dráhách. 
10. Při provádění výše uvedené stavby bude omezen provoz na místní komunikaci ul. Nábřežní a 
ul. Prácheňská v Horažďovicích. Uzavírky provozu a veškerá dopravně inženýrská opatření 
související s prováděním výše uvedené stavby je nutno, v dostatečném předstihu před vlastním 
zahájením stavby, projednat se zdejším odborem dopravy, který je příslušným silničním správním 
úřadem pro jejich povolení.  
11. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky 
stavby: 
- kontrolní prohlídka č.1 - vytýčení prostorové polohy stavby 
- kontrolní prohlídka č. 2 - provedení pláně zemního tělesa a jeho odvodnění 
- kontrolní prohlídka č. 3 - před provedením obrusné vrstvy vozovky 
- kontrolní prohlídka č. 4 - splnění požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby 
- závěrečná kontrolní prohlídka po podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu 
12. V dostatečném předstihu před ukončením stavby bude speciální stavební úřad požádán, ve 
smyslu ustanovení § 119 a následujících §§ stavebního zákona, o vydání kolaudačního souhlasu a 
žádost bude doložena náležitostmi podle § 122 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 
18i odst. 1 vyhlášky č.  503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Zejména bude doložena – 
dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace geodetické části skutečného provedení 
stavby, zápis o odevzdání a převzetí stavby, stavební deník k nahlédnutí a dále doklady o 
projednání uvedení stavby do užívání s dotčenými orgány, protokoly o provedení statických 
zatěžovacích zkoušek, doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků a materiálů 
s požadavky na stavby, stanovení místní úpravy provozu. 
13. Doklady o splnění podmínek vyjádření, stanovisek a jiných opatření jednotlivých správců příp. 
vlastníků veřejné technické infrastruktury budou součástí žádosti o vydání kolaudačního souhlas. 
 
Účastníci řízení, na které se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň 
 
Odůvodnění:  
Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 15.10.2019 
žádost, kterou podala právnická osoba město Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 1, 341 01 
Horažďovice, IČO:00255513, o vydání stavebního povolení pro provedení stavby s názvem 
„Rekonstrukce části Nábřežní a Prácheňské ulice, SO 200 – Komunikace“ na p.p.č. 84/7, 2681/23, 
2759/1, 2759/3, 2759/5, 2759/6, 2759/8, 2759/19, 2759/22, 2759/23, 2759/24, 2759/25, 2759/26, 
2759/27, 2759/28, 2760/5, 2763/1, 3205, 2696, 2754/2, 2754/3 v k.ú. Horažďovice a na p.p.č. 
2464/2 v k.ú. Zářečí u Horažďovic.  Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.  
 
Speciální stavební úřad určil okruh účastníků řízení a opatřením č.j.: MH/15512/2019 ze dne 
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19.11.2019 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
K projednání žádosti nařídil ústní jednání na den 19.12.2019, o jehož průběhu byl sepsán protokol.  
 
 
 
K žádosti byly doloženy  tyto podklady: 
- plná moc k zastupování stavebníka města Horažďovice 
- souhlasy dle § 184 stavebního zákona 
- MěÚ Horažďovice, OVÚP, územní rozhodnutí, č.j.: MH/06079/2019 ze dne 06.05.2019 
- MěÚ Horažďovice, OVÚP, souhlas dle § 15 stavebního zákona, č.j.: MH/13658/2019 ze dne 
01.10.2019 
- Městský úřad Horažďovice, OPPŠK, závazné stanovisko, č.j.: MH/12279/2019 ze dne 23.09.2019 
- MěÚ Horažďovice OŽP,  souhrnné sdělení, č.j.: MH/122277/2019 ze dne 27.09.2019 –  
podmínka orgánu ochrany ovzduší k provádění stavby - s ohledem k charakteru záměru při 
provádění prací požadujeme zajistit minimalizaci znečišťování ovzduší tuhými znečišťujícími 
látkami a druhotnou prašností, a to skrápěním činností, při kterých emise těchto znečišťujících 
látek vznikají.  
- Policie ČR, KŘPP, ÚO Klatovy - stanovisko č.j.: KRPP-121874-1/ČJ-2019-030406 ze dne 
03.10.2019 
- Drážní úřad, sekce stavební, ÚO Plzeň – závazné stanovisko č.j.: DUCR-49082/19/Ki ze dne 
10.09.2019 
- KHS Plzeňského kraje - závazné stanovisko č.j.: KHSPL/25979/2/21/2019 ze dne 29.10.2019 
- HZS Plzeňského kraje - závazné stanovisko č.j.: HSPM-2486-7/2018 KT ze dne 08.10.2019  
- vyjádření vlastníků veřejné technické infrastruktury, jejichž inženýrské sítě jsou záměrem 
dotčeny: 
   - ČEZ DISTRIBUCE, a.s. – souhlas zn.: 1105569693 ze dne 30.09.2019 a souhlas zn.: 
1105895976 ze dne 01.10.2019 - podmínky k provedení stavby jsou součástí dokladové části 
projektové dokumentace  
   -  CETIN a.s. – vyjádření č.j.: 741516/19 ze dne  06.09.2019 - podmínky k provedení stavby jsou 
součástí dokladové části projektové dokumentace  
   -  ČEVAK, a.s. – vyjádření č.j.: 019070100689 ze dne 13.09.2019  - podmínky k provedení 
stavby jsou součástí dokladové části projektové dokumentace  
   -  GridServices, s.r.o. – stanovisko zn.: 5001995382 ze dne 16.09.2019 - podmínky k provedení 
stavby jsou součástí dokladové části projektové dokumentace  
   - SŽDC, s.o. – souhrnné stanovisko zn.: 228407/2019 ze dne 07.10.2019 - podmínky 
k provedení stavby jsou součástí dokladové části projektové dokumentace  
   -  ČD – Telematika a.s., souhrnné stanovisko č.j.: 1201915035 ze dne 01.10.2019 - podmínky 
k provedení stavby jsou součástí dokladové části projektové dokumentace  
   -  ŠUMAVA NET s.r.o. – vyjádření  ze dne 13.11.2018 
 
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek, stanovisek a 
vyjádření dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy. Protože speciální stavební úřad 
neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto 
rozhodnutí. 
 
Speciální stavební úřad ve vedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost a 
projektovou dokumentaci, stanovil podmínky pro provedení stavby vyplývající z požadavků 
vznesených dotčenými orgány a z podkladů doložených k žádosti o vydání stavebního povolení, 
schválil plán kontrolních prohlídek a zakotvil jej do výroku rozhodnutí.  
 
Stavební úřad nezahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí podmínky souhrnného sdělení MěÚ 
Horažďovice, odboru životního prostředí  č.j. MH/12277/2019 ze dne 27.09.2019. Souhrnné 
sdělení 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, tzn. Stavebního povolení. Stavební úřad v odůvodnění, v části soupisu dokladů 
k žádosti, pouze upozorňuje na podstatné z výše uvedeného souhrnného sdělení. 
 
Stavební úřad nezahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí odkazy na stanoviska a vyjádření 
vlastníků a provozovatelů veřejné technické infrastruktury Podmínky k  provedení stavby, které  
vyplývají z těchto stanovisek, jsou nedílnou součástí  dokladové části projektové dokumentace 
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ověřené stavebním úřadem. Podmínky k provedení stavby dané vyjádřeními stavební úřad 
neuvádí ve výrokové části rozhodnutí, neboť vyplývají ze zákonných ustanovení jednotlivých 
provozovatelů veřejně technické infrastruktury. Je uvedena pouze podmínka č. 13 k doložení 
dokladů o splnění podmínek vyjádření, stanovisek a jiných opatření jednotlivých správců příp. 
vlastníků veřejně technických sítí, týkající se zejména provádění stavby. 
 
 
Účastníci řízení – další dotčené osoby (dle § 112 odst. 1 stavebního zákona) : 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
- st.p.č. 180/2, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188/1, 189/1, 189/2, 189/3, 190, 191, 192, 193, 
195/1, 196, 197, 205, 206, 207/1, 207/2. 415, 1699 v k.ú. Horažďovice 
- p.p.č. 58/1, 70/1, 72/1, 72/2, 72/4, 72/5, 76/1, 84/3, 84/4, 84/8, 84/30, 84/35, 90, 2681/22, 2695/5, 
2759/13, 2759/29, 2776/1, 3108, 3148 v k.ú. Horažďovice  
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 
- Horažďovice č.p. 118, č.p. 119, č.p. 120, č.p. 123, č.p. 128, č.p. 129, č.p. 130, č.p. 131, č.p. 132, 
č.p. 300, č.p. 301, č.p. 302, č.p. 303, č.p. 304, č.p. 305, č.p. 411, č.p. 412, č.p. 413, č.p. 414,  č.p. 
415,  č.p. 416,  
 
Vlastníci/správci veřejné technické infrastruktury: 
ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň  
ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
Václav Burda, Elektroslužby, Otavská 1031, 341 01 Horažďovice 
Šumava-Net s.r.o., Jiřího z Poděbrad 234, 341 01 Horažďovice 
ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň 
 
Během správního řízení nebyly speciálnímu stavebnímu úřadu doručeny žádné negativní námitky 
nebo důkazy účastníků řízení. 
 
Jelikož se jedná o správní řízení s velkým počtem účastníků řízení, speciální stavební úřad dle 
ustanovení § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
oznamuje toto opatření veřejnou vyhláškou. 
 
Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se 
podává u zdejšího Městského úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje v Plzni. 
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. 
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby zašle stavebníkovi 
jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o 
povolené stavbě. 
Stavební povolení má platnost dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci.  

 
 

Josef  Rada 
vedoucí odboru dopravy  
 
 
 
Městský úřad Horažďovice zajistí vyvěšení této vyhlášky na úřední desce městského úřadu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
po dobu 15 dnů a zároveň bude tato vyhláška zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový  přístup.                                                               
Dnem vyvěšení je 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: 
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Razítko, podpis:                                                                             Razítko, podpis: 
............................................................................................................................................................. 
   
 
Rozhodnutí obdrží 
Účastníci řízení (dle § 27, odst. 1 správního řádu) 
Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice 
       (doručováno zmocněnci: S-pro servis s.r.o., Pivovarská 1272, 388 01 Blatná) 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň 
 
Dotčené orgány 
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice 
Městský úřad Horažďovice, Odbor výstavby a ÚP, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice 
Městský úřad Horažďovice, Odbor památkové péče, školství a kultury, Mírové náměstí 1, 341 01 
Horažďovice 
Policie ČR, KŘPP, ÚO Klatovy, DI, Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, ÚO Klatovy, Aretinova 129, 339 01 Klatovy 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, ÚP Klatovy, Skrétova 15, 301 00 
Plzeň 
Drážní úřad, sekce stavební, ÚO Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň 

 
Účastníci řízení (dle § 27, odst. 2 správního řádu) – doručováno veřejnou vyhláškou: 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
- st.p.č. 180/2, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188/1, 189/1, 189/2, 189/3, 190, 191, 192, 193, 
195/1, 196, 197, 205, 206, 207/1, 207/2. 415, 1699 v k.ú. Horažďovice 
- p.p.č. 58/1, 70/1, 72/1, 72/2, 72/4, 72/5, 76/1, 84/3, 84/4, 84/8, 84/30, 84/35, 90, 2681/22, 2695/5, 
2759/13, 2759/29, 2776/1, 3108, 3148 v k.ú. Horažďovice  
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 
- Horažďovice č.p. 118, č.p. 119, č.p. 120, č.p. 123, č.p. 128, č.p. 129, č.p. 130, č.p. 131, č.p. 132, 
č.p. 300, č.p. 301, č.p. 302, č.p. 303, č.p. 304, č.p. 305, č.p. 411, č.p. 412, č.p. 413, č.p. 414,  č.p. 
415,  č.p. 416,  
 
Vlastníci/správci veřejné technické infrastruktury – doručováno veřejnou vyhláškou: 
ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň  
ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
Václav Burda, Elektroslužby, Otavská 1031, 341 01 Horažďovice 
Šumava-Net s.r.o., Jiřího z Poděbrad 234, 341 01 Horažďovice 
ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň 
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