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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 26. 1. 2021 podala  

Šumava Net s.r.o., IČO 25228978, Jiřího z Poděbrad 234, 341 01 Horažďovice 

(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 

"Horažďovice - rozšíření optické sítě" 
SO 01 - Smetanova ulice 

SO 02 - obecní dvůr 
SO 03 - ulice Jiřího z Poděbrad 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 204/2 (zahrada), parc. č. 2756/18 (ostatní plocha), 
parc. č. 2757 (ostatní plocha), parc. č. 2758/10 (ostatní plocha), parc. č. 2790/1 (ostatní plocha), 
parc. č. 2798 (ostatní plocha) v katastrálním území Horažďovice, obec Horažďovice. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Veřejná technická infrastruktura - liniová stavba - nový zemní optický kabel pro rozvod 
internetu. 

Umístění stavby na pozemku: 

- Předmětem záměru je rozšíření optické sítě ve Smetanově ulici, v obecním dvoře a v ulici 
Jiřího z Poděbrad 

- SO 01 – Smetanova ulice – nový zemní optický kabel bude veden přes pozemky 
p. č. 2790/1 a 2758/10 v k.ú. Horažďovice. 

- SO 02 – obecní dvůr – záměrem je dotčen pozemek p. č. 2798 v k.ú. Horažďovice. 



Č.j. MH/06038/2021 str. 2 

 
- SO – 03 – ulice Jiřího z Poděbrad – nový zemní optický kabel bude veden přes pozemky 

p. č. 2756/18, 2757 a 204/2 v k.ú. Horažďovice. 

Určení prostorového řešení stavby: 

- V rámci akce bude provedena pokládka nového zemního optického kabelu v celkové délce 
591 m (SO 01 - Smetanova ulice - 202 m, SO 02 - obecní dvůr 216 m, SO 03 -  ulice Jiřího 
z Poděbrad 173 m).  

- Nový optický kabel bude v celé délce uložen v trubkovém kabelovém krytu HDP 40, 
ve volném terénu ve výkopu 80 cm hlubokém a v komunikaci ve výkopu 120 cm hlubokém.  

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- Záměr se nachází na funkčních plochách dle územního plánu města Horažďovice: 

- B-S-16 - "Plochy bydlení" s přípustným využitím - dopravní a technická infrastruktura; 

- B-S-12 - "Plochy bydlení" s přípustným využitím - dopravní a technická infrastruktura; 

- V-S-05 - „Plochy výroby“ s přípustným využitím - dopravní a technická infrastruktura. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavby SO 01, SO 02 a SO 03 budou umístěny v souladu s projektovou dokumentací, která 
obsahuje výkresy – montáž – nový stav (situace stavby 1:1000), se zakreslením umístění 
nových zemních kabelových vedení optické sítě. 

2. Projektová dokumentace pro umístění stavby, zpracovaná autorizovanou osobou tj. - 
Ing. Miroslav Steiner, ČKAIT – 0201423, případně její změny nesmí být provedeny bez 
předchozího povolení stavebního úřadu. 

3. 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. 

4. Budou respektovány podmínky pro realizaci stavby plynoucí z vyjádření vlastníků či 
správců veřejné dopravní a technické infrastruktury. 

5. 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. 

6. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu: 

1. Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace a odsouhlasené 
Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem 
projednat s Drážním úřadem. 

2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 

3. 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. 

4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené 
stavby. 

5. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, 
které Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona. 

7. Podmínky souhrnného stanoviska č.j. 23994/2020-SŽ-OŘ PLZ-OPS-934 ze dne 
16. 10. 2021 Správy  železnic, s.o., pro územní řízení k umístění a realizaci stavby, budou 
respektovány v plném rozsahu. 
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Šumava Net s.r.o., Jiřího z Poděbrad 234, 341 01 Horažďovice 
 

Odůvodnění: 

Dne 26. 1. 2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost 
nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její 
řádné posouzení, byl žadatel dne 28. 1. 2021 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo 
přerušeno. Žádost byla doplněna dne 26. 2. 2021. 

Stavební úřad oznámil 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. Ve stanovené lhůtě nebyly námitky ani připomínky na stavební úřad doručeny. 

Stavba veřejné technické infrastruktury, dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) 4. stavebního 
zákona (nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací), 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 kolaudačního 
souhlasu. Tímto ustanovením stavebního zákona vzniká stavebníkovi povinnost stanovená 
bodem č. 3 v části II. výroku rozhodnutí. 

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. 

 

Žádost byla doložena těmito doklady: 

SO 01 – Smetanova ulice 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy  - rozhodnutí č.j. MH/12225/2020 ze dne 
12. 11. 2020 s podmínkami. 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí - závazné stanovisko 
č.j. MH/13096/2020 ze dne 12. 10. 2020 bez podmínek. 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí  - souhrnné sdělení 
č.j. MH/12226/2020 ze dne 13. 10. 2020 bez podmínek. 

- České dráhy, a.s. - vyjádření č.j. 858/2019-RSMPHA ze dne 16. 4. 2019  

- Dřážní úřad – závazné stanovisko č.j. DUCR-19558/19/Ki – podmínky – výroková část 
rozhodnutí část II. bod č. 6. 

- Správa železnic – souhrnné stanovisko č.j. 23994/2020-SŽ-OŘ PLZ-OPS-934 ze dne 
16. 10. 2021 – podmínky – výroková část rozhodnutí část II. bod č. 7. 

- ČEZ Distribuce, a.s. – sdělení č.j. 0101455645 ze dne 2. 2. 2021 

V zájmovém území se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení 
typu - podzemní sítě NN a 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. 

- ČEZ ICT Services, a.s. sdělení č.j. 0700326101 dne 2. 2. 2021 - v zájmovém území se 
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a.s.  

- Telco Pro Services, a. s. sdělení č.j. 0201186682 dne 2. 2. 2021 - v zájmovém území se 
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a.s.  

- CETIN a.s. vyjádření č.j. 536248/21 ze dne 2. 2. 2021 
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V zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. 
Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky ochrany sítě elektronických komunikací, které 
jsou nedílnou součástí Vyjádření. Doklad o splnění podmínek bude součástí žádosti o 
užívání dokončené stavby. 

- GasNet, s.r.o. stanovisko č.j. 5002304514 ze dne 3. 2. 2021 

V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky: STL 
plynovody DN150/OC, DN50/OC a STL plynovodní přípojky; ostatní plynárenská zařízení 
(chránička...). Při realizaci stavebního záměru budou dodrženy podmínky stanoviska 
společnosti GasNet, s.r.o. Doklad o splnění podmínek bude součástí žádosti o kolaudační 
souhlas. 

- ČEVAK a.s. vyjádření č.j. 021070139589 dne 3. 2. 2021  

V zájmovém území se nachází vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu. 

Budou respektovány podmínky vyjádření společnosti ČEVAK a.s. týkající se provádění 
prací v ochranných pásmech vodohospodářských staveb, které provozuje společnost 
ČEVAK a.s. Doklad o splnění podmínek bude součástí žádosti o užívání dokončené stavby. 

- Václav Burda Elektroslužby vyjádření ze dne 4. 2. 2021 

V zájmovém území stavby se nachází podzemní sítě veřejného osvětlení v majetku města 
Horažďovice. Stavební záměr bude proveden dle podmínek tohoto vyjádření. Doklad o 
splnění podmínek bude součástí žádosti o užívání dokončené stavby. 

 

SO 02 – obecní dvůr 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy  - rozhodnutí č.j. MH/12229/2020 ze dne 
12. 11. 2020 s podmínkami. 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí - závazné stanovisko 
č.j. MH/13097/2020 ze dne 12. 10. 2020 bez podmínek. 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí – souhrnné sdělení 
č.j. MH/12227/2020 ze dne 13. 10. 2020 bez podmínek. 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor památkové péče, školství a kultury – závazné stanovisko 
č. j. MH/02253/2021 ze dne 25. 2. 2021bez podmínek. 

- ČEZ Distribuce, a.s. - sdělení č.j. 0101455645 ze dne 2. 2. 2021 

V zájmovém území se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení 
typu - podzemní 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. 

- ČEZ ICT Services, a.s. - sdělení č.j. 0700326175 dne 2. 2. 2021 - v zájmovém území se 
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a.s.  

- Telco Pro Services, a. s. - sdělení č.j. 0201186761 dne 2. 2. 2021 - v zájmovém území se 
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a.s.  

- CETIN a.s. - vyjádření č.j. 537408/21 ze dne 3. 2. 2021 

V zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. 
Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky ochrany sítě elektronických komunikací, které 
jsou nedílnou součástí Vyjádření. Doklad o splnění podmínek bude součástí žádosti o 
užívání dokončené stavby. 

- GasNet, s.r.o. - stanovisko č.j. 5002305296 ze dne 4. 2. 2021 

V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky: STL 
plynovody DN50/OC a STL plynovodní přípojky; ostatní plynárenská zařízení (chráničky, 
ochranné trubky...). Při realizaci stavebního záměru budou dodrženy podmínky stanoviska 
společnosti GasNet, s.r.o. Doklad o splnění podmínek bude součástí žádosti o kolaudační 
souhlas. 

- ČEVAK a.s. vyjádření č.j. 021070139671 dne 4. 2. 2021  

V zájmovém území se nachází vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu. 
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Budou respektovány podmínky vyjádření společnosti ČEVAK a.s. týkající se provádění 
prací v ochranných pásmech vodohospodářských staveb, které provozuje společnost 
ČEVAK a.s. Doklad o splnění podmínek bude součástí žádosti o užívání dokončené stavby. 

- Václav Burda Elektroslužby vyjádření ze dne 4. 2. 2021 

V zájmovém území stavby se nachází podzemní sítě veřejného osvětlení v majetku Města 
Horažďovice. Stavební záměr bude proveden dle podmínek tohoto vyjádření. Doklad o 
splnění podmínek bude součástí žádosti o užívání dokončené stavby. 

 

SO 03 – ulice Jiřího z Poděbrad 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy  - rozhodnutí č.j. MH/12434/2020 ze dne 
12. 11. 2020 s podmínkami. 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí - závazné stanovisko 
č.j. MH/13417/2020 ze dne 16. 10. 2020 bez podmínek. 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí – souhrnné sdělení 
č.j. MH/12433/2020 ze dne 20. 10. 2020 bez podmínek. 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor památkové péče, školství a kultury – sdělení 
č.j. MH/01788/2021 ze dne 3. 2. 2021 s podmínkami. 

- ČEZ Distribuce, a.s. - sdělení č.j. 0101455730 ze dne 2. 2. 2021 

V zájmovém území se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení 
typu - podzemní sítě NN, nadzemní sítě NN a podzemní sítě VN. 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. - sdělení č.j. 0700326176 dne 2. 2. 2021 - v zájmovém území se 
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a.s.  

- Telco Pro Services, a. s. - sdělení č.j. 0201186762 dne 2. 2. 2021 - v zájmovém území se 
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a.s.  

- CETIN a.s. - vyjádření č.j. 537413/21 ze dne 3. 2. 2021 

V zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. 
Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky ochrany sítě elektronických komunikací, které 
jsou nedílnou součástí Vyjádření. Doklad o splnění podmínek bude součástí žádosti o 
užívání dokončené stavby. 

- GasNet, s.r.o. - stanovisko č.j. 5002305298 ze dne 4. 2. 2021 

V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky: STL 
plynovody DN100/OC, DN50/OC, DN80/OC a STL plynovodní přípojky PE, OC; ostatní 
plynárenská zařízení (chráničky, ochranné trubky...). Při realizaci stavebního záměru budou 
dodrženy podmínky stanoviska společnosti GasNet, s.r.o. Doklad o splnění podmínek bude 
součástí žádosti o kolaudační souhlas. 

- ČEVAK a.s. vyjádření č.j. 021070139672 dne 4. 2. 2021  

V zájmovém území se nachází vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu. 

Budou respektovány podmínky vyjádření společnosti ČEVAK a.s. týkající se provádění 
prací v ochranných pásmech vodohospodářských staveb, které provozuje společnost 
ČEVAK a.s. Doklad o splnění podmínek bude součástí žádosti o užívání dokončené stavby. 

- Václav Burda Elektroslužby vyjádření ze dne 4. 2. 2021 

V zájmovém území stavby se nachází podzemní sítě veřejného osvětlení v majetku Města 
Horažďovice. Stavební záměr bude proveden dle podmínek tohoto vyjádření. Doklad o 
splnění podmínek bude součástí žádosti o užívání dokončené stavby. 

 

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

Stavební úřad nezahrnul do podmínek rozhodnutí odkazy na stanoviska a vyjádření (dále jen 
„vyjádření“) vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, které jsou 
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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. 5 o splnění podmínek 
vyjádření, stanovisek a jiných opatření jednotlivých správců příp. vlastníků veřejně technických 
sítí spolu s podmínkou č. 6 k doložení dokladů o splnění podmínek vyjádření, stanovisek a 
jiných opatření jednotlivých správců příp. vlastníků veřejně technických sítí, týkající se zejména 
provádění stavby. 

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

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Město Horažďovice, Jana Štěpánová, Petr Matoušek, Tomáš Stulík, Václav Masopust, Jitka 
Masopustová, Helena Šípková, Miloslav Kilián, Karel Mída, Jaruška Mídová, Jan Buriánek, 
Ing. Jaromír Buriánek, RNDr. Václav Buriánek, Luboš Kovařík, Jitka Zahnbauerová, 
Antonín Špídl, Mgr. Jana Zelená, Václav Bláha, Ing. Zdeněk Bláha, Ing. Anna Krýžová, 
MUDr. Milan Bejvl, Růžena Bejvlová, Viktor Koudelka, Lucie Koudelková, Jan Buriánek, 
Anna Turečková, Karel Fürst, Pavel Vlček, Růžena Hlaváčová, Petr Kaiser, Marie 
Kaiserová, Vladimír Faust, Ivana Faustová, František Smíšek, Markéta Smíšková, Bytové 
družstvo METROPOL, Jiří Zima, Hana Zimová, ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a.s., GasNet 
Služby, s.r.o., ČEVAK a.s., Václav Burda Elektroslužby, České dráhy, a.s., Regionální 
správa majetku Praha, Správa železnic, státní organizace 

  

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Nikdo z veřejnosti neměl připomínky 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- K podkladům rozhodnutí se vyjádřili účastníci řízení - vlastníci a provozovatelé technické 
infrastruktury, kde dojde ke střetu s vedením či zásahem do ochranného pásma. Většinou 
jde o technické opatření, které vyplývá z právních předpisů a z technických norem.  

 

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. 
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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 
 
 
 

 
 
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 28. 4. 2021. 
 
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. 
 
 
 
Dálkový přístup: 
Zveřejněno dne: .............................. Sejmuto dne: .................................... 
 
 
……………………………………………………………………….. 
  
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Šumava Net s.r.o., IDDS: q3a52dk 
 sídlo: Jiřího z Poděbrad č.p. 234, 341 01  Horažďovice 
České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Praha, IDDS: e52cdsf 
 sídlo: Prvního pluku č.p. 81/2a, 130 00  Praha 3 
Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm 
 sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00  Praha 1-Nové Město 
Město Horažďovice, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
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CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf 
 sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10  České Budějovice 10 
Václav Burda Elektroslužby, Otavská č.p. 1031, 341 01  Horažďovice 
  
dotčené správní úřady  
Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  
Horažďovice 
Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy, 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 
Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd 
 sídlo: Škroupova č.p. 11, 301 36  Plzeň 
 
Úřední deska (vyvěšeno pro) 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 230, 231/1, 231/2, 232/1, 232/2, 232/3, 233, 234, 235, 236/2, 236/3, 236/4, 237/1, 
237/2, 267, 270, 273/1, 273/2, 274, 393/1, 431, 432, 433, 434, 435/1, 436, 437, 438, 482, 
783, 275/1, parc. č. 188, 197/1, 1457/9, 2790/9, 2796, 2758/8 v katastrálním území 
Horažďovice 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Horažďovice č.p. 155, č.p. 157, č.p. 158, č.p. 159, č.p. 160, č.p. 161, č.p. 162, č.p. 165, č.p. 
164, č.p. 163, č.p. 156, č.p. 883, č.p. 227, č.p. 234, č.p. 232, č.p. 233, č.p. 231, č.p. 353, 
č.p. 335, č.p. 334, č.p. 333, č.p. 332, č.p. 331, č.p. 330, č.p. 329, č.p. 328, č.p. 336, č.p. 
724 a č.p. 230 
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