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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 2.2.2021 
podal 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  
Děčín 2, 
kterou zastupuje ProjektEL s.r.o., IČO 28044711, Masarykova 436, Klatovy III, 339 01  
Klatovy 1 

(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 

"Ústaleč, KT, náves - NN" 
Nalžovské Hory, Ústaleč č.p. 82 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 11 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 12/1 (zastavěná 
plocha a nádvoří), st. p. 13 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 14 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 15 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 17/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 
18 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 20/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 21/1 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 21/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 22/2 (zastavěná 
plocha a nádvoří), st. p. 27 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 28/1 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 29 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 30 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 32 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 33/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 34/1 (zastavěná 
plocha a nádvoří), st. p. 34/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 35 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 36 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 58 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 67 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 70 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 78 (zastavěná 
plocha a nádvoří), st. p. 82 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 83 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 93 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 95 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 99 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 100 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 119 (zastavěná 
plocha a nádvoří), parc. č. 40/2 (zahrada), parc. č. 59/1 (zahrada), parc. č. 60 (ostatní plocha), 
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parc. č. 63/2 (zahrada), parc. č. 69 (zahrada), parc. č. 71 (zahrada), parc. č. 105/1 (zahrada), 
parc. č. 105/2 (zahrada), parc. č. 105/5 (zahrada), parc. č. 106/1 (zahrada), parc. č. 107 
(zahrada), parc. č. 113/9 (trvalý travní porost), parc. č. 129/2 (zahrada), parc. č. 136/2 
(zahrada), parc. č. 138/1 (ostatní plocha), parc. č. 139/1 (ostatní plocha), parc. č. 139/16 
(ostatní plocha), parc. č. 139/17 (zahrada), parc. č. 139/32 (ostatní plocha), parc. č. 139/34 
(zahrada), parc. č. 140/1 (ostatní plocha), parc. č. 140/2 (zahrada), parc. č. 185/4 (ostatní 
plocha), parc. č. 185/5 (zahrada), parc. č. 185/6 (zahrada), parc. č. 185/7 (zahrada), parc. č. 
186/2 (trvalý travní porost), parc. č. 250/4 (orná půda), parc. č. 250/5 (orná půda), parc. č. 871/6 
(trvalý travní porost), parc. č. 1798/1 (ostatní plocha), parc. č. 1798/2 (ostatní plocha), parc. č. 
1799 (ostatní plocha), parc. č. 1800/1 (ostatní plocha), parc. č. 1801 (ostatní plocha), parc. č. 
1825/2 (ostatní plocha), parc. č. 1825/59 (ostatní plocha), parc. č. 1825/60 (ostatní plocha), 
parc. č. 1825/61 (ostatní plocha), parc. č. 1825/62 (ostatní plocha), parc. č. 1825/63 (ostatní 
plocha), parc. č. 1825/66 (ostatní plocha), parc. č. 1825/67 (ostatní plocha), parc. č. 1825/72 
(ostatní plocha), parc. č. 1825/73 (ostatní plocha), parc. č. 1825/74 (ostatní plocha), parc. č. 
1825/76 (ostatní plocha), parc. č. 1825/77 (ostatní plocha), parc. č. 1825/80 (ostatní plocha), 
parc. č. 1825/81 (ostatní plocha), parc. č. 1826/1 (ostatní plocha), parc. č. 1827 (ostatní plocha), 
parc. č. 1837 (ostatní plocha), parc. č. 1839 (ostatní plocha) v katastrálním území Ústaleč. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Veřejná technická infrastruktura - distribuční soustava elektrické energie; výstavba nových 
zemních kabelů nízkého napětí a souvisejícího technologického zařízení (přípojkové a 
rozpojovací skříně), v části obce Ústaleč.  

- Součástí stavby je nový kabelový rozvod pro veřejné osvětlení 

 

Umístění stavby na pozemku: 

1) Z rozvaděče NN stávající trafostanice  Ústaleč - Seník  KT_0486 se vyvede zemní kabel 
AYKY 3x240+120, který povede v zeleném pásu vedle stávající komunikace přes p.p.č. 250/4, 
250/5, 1825/2, 871/6, protlakem přejde komunikaci p.p.č. 1825/80, v zeleném pásu mimo 
komunikaci povede přes p.p.č. 1825/59, 1825/60, 1825/61, 1825/62, 1825/63, 1825/67, 
1825/66, 1825/72 - zde zasmyčkuje novou rozpojovací skříň SS200 v plastovém pilíři R47, dále 
povede přes p.p.č.1825/73, 1825/74, 1825/81, zde přejde komunikaci, zasmyčkuje novou 
přípojkovou skříň SS100v plastovém pilíři č. 82, opět přejde komunikaci p.p.č. 1825/77 a ukončí 
se v nové rozpojovací skříni SD722 v plastovém pilíři R37 osazené na p.p.č. 1798/1.  

Z nové rozpojovací skříně SS200 R47 se vyvede nový kabel AYKY 4x35, který přejde 
protlakem komunikaci a vyvede se na nový betonový stožár Ib9/3 osazený na místě stávajícího 
Ib9/1,5 č.121, na kterém se kabel AYKY 4x35 propojí se stávajícím vedením vzduch NN. 

 

2) Z nové rozpojovací skříni SD722 v plastovém pilíři R37 se vyvede nový zemní kabel AYKY 
3x240+120, který přejde   přes p.p.č. 1825/81, 1825/77 na p.p.č. 1839, po které povede mimo 
komunikaci v zeleném pásu, a ukončí se v nové rozpojovací skříni SR502 R38 v plastovém pilíři 
osazené na p.p.č. 1839 u stávajícího oplocení zahrádek. Souběžně bude mezi rozpojovacími 
skříněmi SD722 R37 a SR502 R38 s kabelem AYKY 3x240+120 veden kabel  AYKY 3x120+70. 

 

3)  Z nové  rozpojovací skříně SR502 R38 se vyvede nový zemní kabel AYKY 3x120+70, který 
povede přes p.p.č. 1839 na p.p.č. 1798/1, dále přejde na p.p.č.- st.21/2, kde zasmyčkuje nové 
přípojkové skříně SS100 v plastovém pilíři č.1, 58, přejde komunikaci 1826/1 na p.p.č. 186/2 a 
1827 opět na p.p.č. 186/2 zasmyčkuje nové přípojkové skříně  v plastovém pilíři SS100 č.73, a 
SS200 č.85 přejde komunikaci p.p.č. 1827 na p.p.č. 140/1 a ukončí se v nové rozpojovací skříni 
SD622  v plastovém pilíři  R39 osazené na p.p.č. 1800/1. Z rozpojovací skříně SD622 R39 se 
vyvede nový zemní kabel AYKY 3x120+70  na stávající betonový stožár Ib9/10 č.8,  kde se 
propojí se stávajícím vedením NN. 

 

4) Z nové rozpojovací skříně SD622  v plastovém pilíři  R39 se  vyvede nový zemní kabel AYKY 
3x120+70, který povede přes p.p.č.1800/1, 139/16, přejde komunikaci p.p.č. 140/1, zasmyčkuje 
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novou rozpojovací skříň SS200 v plastovém pilíři R40 osazenou na p.p.č.140/1 v linii stávajícího 
oplocení č.p.72, přejde zpět přes komunikaci do zeleného pásu na p.p.č. 139/16, zasmyčkuje 
novou přípojkovou skříň  v plastovém pilíři SS100 č.70, 67, přejde komunikaci p.p.č. 1800/1 na 
p.p.č. 138/1- zde zasmyčkuje novou přípojkovou skříň  v plastovém pilíři SS100 č.70, 67, 
zasmyčkuje novou přípojkovou skříň  v plastovém pilíři SS100 č.70, 67, 30, 31  opět přejde 
komunikaci  na p.p.č. 1800/1 zasmyčkuje novou přípojkovou skříň  v plastovém pilíři SS100 
č.66, 45, dále povede na p.p.č. 139/1, přejde komunikaci a ukončí se v nové rozpojovací skříni 
SD722 v plastovém pilíři R40. 

Z rozpojovací skříně SS200 v plastovém pilíři R40 osazenou na p.p.č.140/1 se vyvede nový 
zemní kabel AYKY 4x35, který povede po p.p.č. 140/1 a ukončí se ve stávající přípojkové skříni 
SS100 v plastovém pilíři P11 u p.p.č. 140/6 . 

 

5)  Z rozvaděče NN stávající trafostanice Ústaleč- obec KT_0483  se vyvedou 2 nové zemní 
kabely NN AYKY 3x120+70, které povedou  po p.p.č. 138/1 v zeleném pásu mimo stávající 
cestu, přejdou místní komunikaci p.p.č. 1800/1 a oba se ukončí v nové rozpojovací skříni 
SD722 v plastovém pilíři R40. Jeden kabel v trase zasmyčkuje novou přípojkovou skříň  v 
plastovém pilíři SS100 č.P7 a 32. 

 

6) Z nové rozpojovací skříně SD722 v plastovém pilíři R40 se  vyvede nový zemní kabel AYKY 
3x120+70, který povede přes p.p.č. 139/1 v zeleném pásu mimo komunikaci, v trase 
zasmyčkuje  novou přípojkovou skříň  v plastovém pilíři SS100 č.43, 65, u č.e.28 přejde místní 
komunikaci a ukončí se v nové rozpojovací skříni SR502 v plastovém pilíři R41.  

 

7) Z nové rozpojovací skříně SR502 v plastovém pilíři R41  se vyvede v trase nového kabelu 
AYKY 3x120+70 nový zemní kabel AYKY 4x35, který se ukončí ve stávající přípojkové skříni  
HDS E28. 

Z nové rozpojovací skříně SR502 v plastovém pilíři R41  se vyvede nový zemní kabel AYKY 
3x120+70, který povede po p.p.č. 139/1  a ukončí se v nové rozpojovací skříni v plastovém pilíři 
SR822 R19 osazené na místě stávající skříně SS300.  

Z nové rozpojovací skříně SR502 v plastovém pilíři R41  se vyvede nový zemní kabel AYKY 
3x120+70, který povede po p.p.č. 139/1, přejde místní komunikaci a ukončí se v nové 
přípojkové skříni v plastovém pilíři SS100 č.95. 

 

8) Z nové rozpojovací skříně SD722 v plastovém pilíři R40 se  vyvede nový zemní kabel AYKY 
3x120+70, který povede přes p.p.č.139/1, přejde místní komunikaci p.p.č. 1800/1 na p.p.č. 
138/1, kde povede  v zeleném pásu mimo komunikaci, v trase zasmyčkuje  novou přípojkovou 
skříň  v plastovém pilíři SS100 č.33, 51, přejde komunikaci na p.p.č .139, kde zasmyčkuje 
stávající přípojkovou skříňku SS 200  X5,  protlakem přejde komunikaci p.p.č 1801 na p.p.č. 
113/9,  kde se ukončí v nové rozpojovací skříni v plastovém pilíři SR502 R4 osazené u 
stávajícího příhradového stožáru PS9/20 č.33. Z nové rozpojovací skříně SR502 v plastovém 
pilíři R4  se vyvede nový zemní kabel AYKY 3x120+70, který se vyvede na stávající příhradový 
stožár PS9/20 č.33. 

 

9) Z rozvaděče NN stávající trafostanice Ústaleč- obec KT_0483  se vyvede nový zemní kabel 
AYKY 3x120+70, který povede přes p.p.č.138/1, 105/1, zasmyčkuje novou rozpojovací skříň v 
plastovém pilíři SS100 R42 osazenou na p.p.č. 105/1 u oplocení p.p.č.105/3, zasmyčkuje novou 
přípojkovou skříň  SS100 č.84 osazenou na stávající podezdívce p.p.č. 105/5, přejde p.p.č 1799 
na p.p.č.1837 a p.p.č. 60 - zde zasmyčkuje přípojkovou skříň  SS100 č.27 osazenou u oplocení 
p.p.č. 61, přejde místní komunikaci p.p.č.1798/1 a ukončí se v nové rozpojovací skříni v 
plastovém pilíři SR502  R38. Z rozpojovací skříň v plastovém pilíři SS100 R42 se vyvede nový 
zemní kabel AYKY 4x35, který protlakem přejde místní komunikaci1799 na p.p.č. 59/1 . Podél 
oplocení sportovního areálu, pak kabel povede až ke stávajícímu betonovému stožáru, kde se 
přes kabelovou spojku propojí se stávajícím kabelem AYKY 4x35 vedoucím k objektu 
hasičárny. 
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10)  Z nové rozpojovací skříně SD722 v plastovém pilíři R37 se  vyvede nový zemní kabel 
AYKY 3x120+70, který povede přes p.p.č.1798/1 v zeleném pásu mimo komunikaci, 
zasmyčkuje  novou přípojkovou skříň  v plastovém pilíři SS100 č.6, 64 a ukončí se v nové 
rozpojovací skříni v plastovém pilíři SR502 R43 osazené na p.p.č. 1798/1  u objektu č.p.7. 

 

11) Z nové rozpojovací skříně v plastovém pilíři SR502 R43 se vyvede nový zemní kabel AYKY 
4x35, který povede přes p.p.č. 1798/1, na p.p.č.  st.30, kde zasmyčkuje  novou přípojkovou 
skříň  v plastovém pilíři SS100 č.9, přejde na p.p.č. st.29 a v zeleném pásu mimo cestu povede 
ke vstupním vratům  č.p.8,  kde se ukončí v nové přípojkové skříni  v plastovém pilíři SS100 č.8 

 

12)  Z nové rozpojovací skříně SD722 v plastovém pilíři R37 se  vyvede nový zemní kabel 
AYKY 3x120+70, který povede přes p.p.č.1798/1, 1798/2, přejde místní komunikaci 
p.p.č.1798/1, zasmyčkuje  novou přípojkovou skříň  v plastovém pilíři SS100 č.25 , 26, 24,  a 
ukončí se v nové rozpojovací skříni v plastovém pilíři SR502 R44 osazené na p.p.č. 1798/1  u 
oplocení p.p.č. 71. Z nové rozpojovací skříně SR502 v plastovém pilíři R44 se  vyvede nový 
zemní kabel AYKY 3x120+70, který povede na stávající betonový stožár Ib9/10 č.86, na kterém 
se propojí se stávajícím vedením NN. 

 

13) Z nové rozpojovací skříně SR502 v plastovém pilíři R44 se  vyvede nový zemní kabel AYKY 
3x120+70, který povede přes p.p.šč.1798/1, zasmyčkuje  novou přípojkovou skříň  v plastovém 
pilíři SS100 č.11  a dále povede na stávající betonový stožár Ib9/10 č.94 na p.p.č. 1798/1, na 
kterém se propojí se stávajícím vedením NN. 

 

14) Z nové rozpojovací skříně v plastovém pilíři SR502 R43 osazené na p.p.č. 1798/1  u objektu 
č.p.7 se vyvede nový zemní kabel AYKY 4x35, který povede přes p.p.č. 1798/1, 1798/2, kde 
povede v zeleném pásu mimo komunikaci na p.p.č. st.32, kde se ukončí v nové přípojkové 
skříni  v plastovém pilíři SS200 č.81. 

 

15) Na stávající Ib9/6 č.92 osazeném na p.p.č. 1826/1 se umístí nová rozpojovací skříň SV201 
R45. Z této skříně se vyvede nový zemní kabel AYKY 4x34, který povede přes p.p.č. 1826/1, 
186/2  na p.p.č. 185/4 a ukončí se v  nové přípojkové skříni  v plastovém pilíři SS200 č.20. Z 
druhé sady pojistek se vyvede nový zemní kabel AYKY 4x34, který povede přes p.p.č. 1826/1, 
186/2, zasmyčkuje  novou přípojkovou skříň  v plastovém pilíři SS100 č.E3  a dále povede po 
p.p.č. 186/2 a ukončí se v nové přípojkové skříni  v plastovém pilíři SS200 č.E31. 

 

16). V trase nových kabelů bude do společné rýhy uložen kabel VO AYKY 4x16 - investor  
Město Nalžovské Hory. 

Trasy kabelů jsou navrženy  mimo stávající podzemní inženýrské sítě, přípojkové skříně  na 
veřejném prostranství,  v oplocení  nebo ve zdi jednotlivých objektů. 

 

Určení prostorového řešení stavby: 

- Podzemní liniová stavba veřejně technické infrastruktury;  

- Uložení kabelů NN v kabelové rýze 35/50 v prostoru chodníků, 35/80 ve volném terénu, 
50/120 v komunikaci. 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- Město Nalžovské Hory (k.ú. Ústaleč) má územní plán, podle kterého se uvedený záměr 
"Ústaleč, KT, náves - NN" na výše uvedených pozemcích nachází v zastavěném i 
nezastavěném území na ploše s funkčním využitím "Plochy smíšené obytné venkovské SV", 
"Plochy bydlení v bytových domech BH", "Plochy občanského vybavení OV", "Plochy 
veřejných prostranství PV", "Plochy zemědělské NZ", "Plochy dopravní infrastruktury ID". Do 
záměru zasahuje technická infrastruktura a ochranná pásma, poddolované území.  
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna podle schválené projektové dokumentace (12/2020) ověřené 
stavebním úřadem v územním řízení, kterou vypracoval autorizovaný projektant Stanislav 
Henek, ČKAIT – 0201523, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení 
stavebního úřadu. Umístění stavby je vyznačeno na situacích C.3, D.2, D.6  projektové 
dokumentace. 

2. Stavba bude prováděna dodavatelsky: stavebním podnikatelem,  který zabezpečí odborné 
vedení provádění stavby stavbyvedoucím (vybraná činnost ve výstavbě). Dále je povinen 
zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, 
vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění 

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. Bude předloženo zaměření skutečného provedení stavby. 

4. Před realizací akce dodavatelská firma předem oznámí vstup na jednotlivé připojované 
nemovitosti jejich vlastníkům. Trasa od pojistkové skříně  k elektroměrovému rozvaděči 
bude s vlastníky připojovaných nemovitostí konzultována. Po dokončení bude neveřejná 
část instalace předána vlastníkům nemovitostí s revizí el. zařízení – venkovní části od 
pojistkové skříně k elektroměru. 

5. Povolení výkopových prací a příp. uzavírka provozu na místních komunikacích v obci 
Ústaleč, související s prováděním výše uvedené stavby, budou v dostatečném předstihu 
před vlastním zahájením stavby projednány a povoleny příslušným silničním správním 
úřadem, kterým je město Nalžovské Hory.  

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

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

V předmětné lokalitě se nachází podzemní vedení: 
Vodovodní řad, kanalizační řad, provozovatel AQUAŠUMAVA s.r.o. vyjádření č.j. 
481/2020 
Elektronické komunikace, vlastník Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  vyjádření 
č.j. 527792/21  
Zařízení v majetku a správě ČEZ Distribuce a.s., vyjádření č.j. 0101450795 
 

Před započetím výkopových prací zajistí stavebník u správce všech dotčených podzemních  
inženýrských sítí (včetně ochranného pásma) jejich přesné vytýčení na místě samém. 
Souběh a křížení je nutno provést dle ČSN 73 6005 a příslušných norem souvisejících. Při 
provádění zemních prací v blízkosti podzemních vedení postupovat dle pokynů jednotlivých 
vlastníků podzemních sítí, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení,  zejména: 

- Před započetím vlastních montážních (výkopových) prací je nutné znovu ověřit 
existenci stávajícího podzemního a nadzemního zařízení, vedení bude polohově i 
hloubkově vyznačeno na terénu. 

- Mimo vozovku není dovoleno trasu vedení přejíždět vozidly nebo stavební 
mechanizací, pokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. 
Způsob mechanické ochrany projednat s příslušným  zástupcem vlastníka 
podzemní sítě. 

- Výkopové práce v ochranném pásmu vedení musí být prováděny ručně. 
- Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí podzemního vedení, vyzvat ke 

kontrole zástupce vlastníka podzemní sítě, teprve pak možno provést zához. 
- Na trase vedení sítě nesmí měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani 

měnit rozsah zpevněných ploch (komunikace, parkoviště, vjezdy aj.). Nutnou 
změnu předem projednat se zástupcem vlastníka podzemní sítě. 
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- Po odkrytí je třeba chránit vedení proti prověšení nebo poškození nepovolenou 

osobou.   
- Každé zjištěné nebo způsobené poškození hlásit příslušnému oddělení 

společnosti – zástupci vlastníka sítě. 

 

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. Odstranění (demontáž) stávajících rozvodů ČEZ vlastník ohlásí stavebnímu úřadu 
postupem dle ust. § 128 odst. 1 stavebního zákona. 

  

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Karel Vlach, nar. 28.8.1957, Ústaleč 73, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Jana Vlachová, nar. 4.3.1961, Ústaleč 73, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Jitka Němcová, nar. 25.9.1966, Na Sídlišti 763, 277 13  Kostelec nad Labem 
Martin Podlešák, nar. 16.6.1980, Ústaleč 26, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Rudolf Podlešák, nar. 30.4.1957, Ústaleč 26, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Vladimíra Podlešáková, nar. 21.8.1957, Ústaleč 26, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Hana Živná, nar. 10.11.1945, Ústaleč 32, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Václav Živný, nar. 30.6.1966, Ústaleč 32, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Tomáš Tichý, nar. 1.8.1979, Mánesova 855, Klatovy III, 339 01  Klatovy 1 
Miroslav Linhart, nar. 7.9.1953, Koldům 1580, Horní Litvínov, 436 01  Litvínov 1 
Danuše Pančáková, nar. 31.1.1955, Jaroslava Průchy 2908/16, 434 01  Most 1 
Antonín Makrlík, nar. 29.8.1973, Pod Hůrkou 564, Klatovy III, 339 01  Klatovy 1 
Pavel Frančík, nar. 1.2.1970, Ústaleč 64, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Mudr. Josef Rosenberg, nar. 14.9.1971, Dvořákova 2298/20, Jižní Předměstí, 301 00  
Plzeň 1 
MUDr. Hana Rosenbergová, nar. 30.11.1969, Dvořákova 2298/20, Jižní Předměstí, 301 00  
Plzeň 1 
Hana Zelenková, nar. 2.9.1956, Domažlická 138, Velké Předměstí, 346 01  Horšovský Týn 
František Frančík, nar. 7.3.1954, Ústaleč 29, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Jaroslava Frančíková, nar. 18.4.1963, Ústaleč 29, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Michal Ryvola, nar. 14.7.1984, Borovanského 2377/14, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 
515 
František Pacholík, nar. 17.2.1976, U Retexu 523, Klatovy III, 339 01  Klatovy 1 
Ivana Juřičková, nar. 22.9.1957, Neustupného 1842/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 
515 
Ivana Kubátová, nar. 10.2.1985, Neustupného 1842/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 
515 
Libuše Polomisová, nar. 20.10.1980, Ústaleč 28, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Mgr. Miloslava Frančíková, nar. 29.12.1962, Kališnická 379/10, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Michal Světlík, nar. 3.5.1972, Roháčova 549, Plzeňské Předměstí, 337 01  Rokycany 1 
Hana Světlíková, nar. 17.6.1975, Roháčova 549, Plzeňské Předměstí, 337 01  Rokycany 1 
Emilie Matějovicová, nar. 23.11.1937, Ústaleč 24, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Marie Řeřichová, nar. 9.10.1986, Ústaleč 24, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Lukáš Valdman, nar. 3.3.1981, Ústaleč 84, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Vladimír Valdman, nar. 11.4.1956, Ústaleč 84, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Ondřej Ertl, nar. 22.7.1987, Dykova 960/4, Praha 10-Vinohrady, 101 00  Praha 101 
Olga Kolářová, nar. 10.1.1986, U Hvězdy 1451/4, Praha 6-Břevnov, 162 00  Praha 616 
Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, 150 00  Praha 5-Radlice 
Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 00  Praha 4-Nusle 
MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1442/1b, 140 00  Praha 4-Michle 
Jindřich Hrdlička, nar. 3.6.1968, Ústaleč 6, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Jana Hrdličková, nar. 27.10.1966, Ústaleč 6, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
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Daniel Mojčák, nar. 17.7.1994, Ústaleč 66, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Miroslava Mojčáková, nar. 17.11.1969, Ústaleč 66, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Miluše Straková, nar. 25.12.1942, Ústaleč 66, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Emanuel Frančík, nar. 29.6.1965, Ústaleč 64, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
MUDr. Jiří Faltus, nar. 26.2.1986, Kvítkův dvůr 211, Latrán, 381 01  Český Krumlov 1 
Pavel Přerost, nar. 22.8.1970, Ústaleč 9, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Václav Potužák, nar. 8.4.1963, Svahová 988/10, 360 01  Karlovy Vary 1 
Václav Potužák, nar. 2.4.1936, Náměstí 757, 340 22  Nýrsko 
Božena Potužáková, nar. 10.11.1943, Náměstí 757, 340 22  Nýrsko 
Bohuslav Frančík, nar. 11.1.1947, Ústaleč 58, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Bc. Patrik Lupoměský, nar. 26.1.1977, Ústaleč 90, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Ing. Marta Lupoměská, nar. 15.3.1980, Ústaleč 90, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Josef Lupoměský, nar. 13.10.1952, Ústaleč 5, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Dagmar Lupoměská, nar. 13.2.1955, Ústaleč 5, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Lukáš Potužák, nar. 24.1.1976, Ústaleč 82, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Miroslav Sedlák, nar. 7.12.1962, Ústaleč 82, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Václav Liška, nar. 18.2.1943, Ústaleč 81, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Miroslava Lišková, nar. 8.4.1945, Ústaleč 81, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Václav Holý, nar. 3.1.1959, Ústaleč 28, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Jiří Melka, nar. 29.1.1989, Černíč 29, Hradešice, 341 01  Horažďovice 
Michaela Nová, nar. 31.8.1980, Sokolská 337, 345 06  Kdyně 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Město Nalžovské Hory, Stříbrné Hory 104, Nalžovské Hory, 341 01  Horažďovice 
Výrobní obchodní družstvo Svatobor, Hrádek 246, 342 01  Sušice 1 
Západočeské konzumní družstvo Sušice, náměstí Svobody 135, Sušice I, 342 01  Sušice 1 
Ondřej Cihelka, nar. 3.8.1985, Lipová 148, Čakovičky, 250 63  Mratín 
Václav Thomayer, nar. 8.1.1978, Ústaleč 70, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Květuše Thomayerová, nar. 16.6.1949, Plzeňská 642, Klatovy II, 339 01  Klatovy 1 
Ing. Jiří Hrabák, nar. 27.11.1949, V Bezinkách 1078/3, Černice, 326 00  Plzeň 26 
Libuše Hrabáková, nar. 26.12.1954, V Bezinkách 1078/3, Černice, 326 00  Plzeň 26 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30, 340 02  Nýrsko 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 2.2.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

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 se uplatnili telefonicky  připomínky někteří vlastníci nemovitostí 
– vlastník č.p. 92 Ústaleč – připomínka k trase vedení, která je navržena v kolizi s vodovodní 
přípojkou a vodovodním řadem, vlastník č.p. 65 Ústaleč – připomínka k trase vedení, která je 
navržena v kolizi se septikem na pozemku s rodinným domem, vlastník č.p. 58 Ústaleč – 
připomínka k umístění pilíře u rodinného domu – požadavek na druhý roh stavby.  

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. Město Nalžovské Hory (k.ú. Ústaleč) má územní 
plán, podle  záměr stavby s názvem "Ústaleč, KT, náves - NN" je umisťován v zastavěném i 
nezastavěném území na ploše s funkčním využitím "Plochy smíšené obytné venkovské SV", 
"Plochy bydlení v bytových domech BH", "Plochy občanského vybavení OV", "Plochy veřejných 
prostranství PV", "Plochy zemědělské NZ", "Plochy dopravní infrastruktury ID". Pro uvedené 
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funkční plochy jsou územním plánem stanoveny podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití, které umožňují na těchto plochách umisťování staveb technické 
infrastruktury.  

 

Stanoviska sdělili: 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor výstavby a územního plánování, koordinované závazné 
stanovisko č.j. MH/09386/2020, stanovisko dotčených orgánů na úsecích: 

- Ochrana přírody a krajiny: veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny 

- Ochrana ovzduší: veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny 

- Odpadové hospodářství: bez připomínek 

- Ochrana lesa: veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny 

- Ochrana zemědělského půdního fondu: bez připomínek 

- Ochrana vod: veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny 

- Doprava na pozemních komunikacích:  

       podmínky: 

1) Umístění nové inženýrské sítě do silničního pozemku  místních komunikací v obci 
Ústaleč, podléhá správnímu řízení  dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních 
komunikacích. Příslušným silničním správním úřadem pro vedení předmětného 
správního řízení  je město Nalžovské Hory.  Toto řízení musí být ukončeno před 
vydáním územního rozhodnutí.  

Podmínka splněna, bylo vydáno Rozhodnutí - povolení zvláštního užívání místní 
komunikace k umístění inženýrských sítí vydané Městským úřadem Nalžovské Hory č.j. 
NH 374/2020 

2) Povolení výkopových prací a příp. uzavírka provozu na místních komunikacích v obci 
Ústaleč, související s prováděním výše uvedené stavby, budou v dostatečném předstihu 
před vlastním zahájením stavby projednány a povoleny příslušným silničním správním 
úřadem, kterým je město Nalžovské Hory.  

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

Podmínky 2 a3 jsou zakomponovány do výroku územního rozhodnutí bod 5.  

- Památková péče: veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny 

- Územní plánování: bez připomínek 

- Městský úřad Nalžovské Hory,  Rozhodnutí - povolení zvláštního užívání místní 
komunikace k umístění inženýrských sítí č.j. NH 374/2020 

Stanoviska správců sítí: 

- Plynárenské zařízení, provozovatel GasNet, s.r.o., vyjádření  č.j. 5002299059, v zájmovém 
území se nenachází žádné plynárenské zařízení. 

- Vodovodní řad, kanalizační řad,  provozovatel AQUAŠUMAVA s.r.o., vyjádření č.j. 
481/2020 – v zájmovém území se nachází vodovod a kanalizace 

- Elektronické komunikace, provozovatel CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura a. s.) 
vyjádření č.j. 527792/21 – v zájmovém území se nachází sítě elektronických komunikací 

- Zařízení v majetku a správě ČEZ Distribuce a.s., vyjádření č.j. 0101450795 -  střet s  
nadzemní  sítí NN, VN, podzemní sítí NN, VN, TS s podmínkami. Společnost uvádějící 
podmínky je zároveň žadatelem. 
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- Komunikační vedení, provozovatel Telco Pro Services, a.s., vyjádření č.j.  0201182724 

v zájmovém území se nenachází žádné vedení komunikačního zařízení 

- Komunikační vedení, provozovatel ČEZ ICT Services, a.s., vyjádření č.j.  0700322209 
v zájmovém území se nenachází žádné vedení komunikačního zařízení 

Podmínky vlastníků technické infrastruktury jsou souhrnně zahrnuty do podmínky č. 6 územního 
rozhodnutí  

 

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

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 kolaudačního 
souhlasu nebo kalaudačního rozhodnutí. Tímto ustanovením stavebního zákona vzniká 
stavebníkovi povinnost stanovená bodem č. 3 v části II. výroku rozhodnutí. 

 

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

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 39, 77, 81, parc. č. 28/1, 33, 40/1, 40/3, 41, 61, 67, 78, 80, 105/3, 109, 131, 
133/1, 133/3, 135, 138/2, 139/37, 142/2, 185/2, 186/5, 190/17, 871/3, 871/4, 871/8, 
871/39, 871/40, 871/42, 871/43, 871/44, 871/45, 871/46, 871/55, 871/56, 871/57, 
871/59, 1010/1, 1018/4, 1798/3, 1833 v katastrálním území Ústaleč 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Nalžovské Hory, Ústaleč č.p. 17, č.p. 69 a č.p. 71 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

- Ve stanovené lhůtě se uplatnili telefonicky  připomínky někteří vlastníci nemovitostí – 
vlastník č.p. 92 Ústaleč – připomínka k trase vedení, která je navržena v kolizi s vodovodní 
přípojkou a vodovodním řadem, vlastník č.p. 65 Ústaleč – připomínka k trase vedení, která 
je navržena v kolizi se septikem na pozemku s rodinným domem, vlastník č.p. 58 Ústaleč – 
připomínka k umístění pilíře u rodinného domu – požadavek na druhý roh stavby.  

Stavební úřad  uvedl podmínku č.4  do rozhodnutí: 

Před realizací akce dodavatelská firma předem oznámí vstup na jednotlivé připojované 
nemovitosti jejich vlastníkům, bude zpracován zákres jednotlivých kabelových skříní a pilíře 
do fotografií rodinných domů s jejich přesným umístěním na fasádách objektů. Trasa od 
pojistkové skříně  k elektroměrovému rozvaděči bude s vlastníky připojovaných nemovitostí 
konzultována. Po dokončení bude neveřejná část instalace předána vlastníkům nemovitostí 
s revizí el. zařízení – venkovní části od pojistkové skříně k elektroměru. 

Při  projektování záměru  projektant návrh zaslal vlastníkům nemovitosti s popisem trasy a věc 
předběžně projednal. Vlastníci nemovitostí na souhlas se záměrem uvedli telefonní kontakt, 
souhlasy jsou součástí projektové dokumentace.  

Realizace stavby v praxi probíhá tak, že dodavatelská firma předem  vlastníky nemovitostí bude 
informovat o vstupu na pozemek a trasa vedení  na soukromém pozemku bude s vlastníkem 
pozemku dohodnuta, neboť trasách se mohou vyskytovat různé povrchy, které občané chtějí 
zachovat, jímky, stromy, vnitřní vedení apod.  

Podle § 152 odst. 1 stavebního zákona je stavebník  povinen dbát na řádnou přípravu a 
provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli 
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zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i 
šetrnost k sousedství. 

Vlastník nemovitosti rodinného domu č.p. 92 Ústaleč upozornil na existenci vodovodního řadu a 
vodovodní přípojky.   Trasa vedení je navržena v kolizi s vodovodní přípojkou a vodovodním 
řadem, který není na situačním výkrese zakreslen.  Při nahlédnutí do archívní dokumentace 
rodinného domu č.p. 92 Ústaleč stavební úřad zjistil, že vodovodní řad byl prodloužen a je na 
něj napojena přípojka pro č.p. 92.   
Proto v podmínce č. 6 Rozhodnutí je stanovena povinnost před započetím výkopových prací 
zajistit u správce všech dotčených podzemních  inženýrských sítí (včetně ochranného pásma) 
jejich přesné vytýčení na místě samém. Souběh a křížení je nutno provést dle ČSN 73 6005 a 
příslušných norem souvisejících. Při provádění zemních prací v blízkosti podzemních vedení 
postupovat dle pokynů jednotlivých vlastníků podzemních sítí, aby nedošlo k ohrožení nebo 
poškození vedení. 

 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Nikdo z veřejnosti nevznesl připomínky. 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
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 19.3.2021. 
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Toto rozhodnutí bude 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.  
 
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) 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
ProjektEL s.r.o., IDDS: xazu664 
 sídlo: Masarykova č.p. 436, Klatovy III, 339 01  Klatovy 1 
Karel Vlach, Ústaleč č.p. 73, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Jana Vlachová, Ústaleč č.p. 73, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Jitka Němcová, Na Sídlišti č.p. 763, 277 13  Kostelec nad Labem 
Martin Podlešák, Ústaleč č.p. 26, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Rudolf Podlešák, Ústaleč č.p. 26, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Vladimíra Podlešáková, Ústaleč č.p. 26, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Hana Živná, Ústaleč č.p. 32, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Václav Živný, Ústaleč č.p. 32, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Tomáš Tichý, Mánesova č.p. 855, Klatovy III, 339 01  Klatovy 1 
Miroslav Linhart, Koldům č.p. 1580, Horní Litvínov, 436 01  Litvínov 1 
Danuše Pančáková, Jaroslava Průchy č.p. 2908/16, 434 01  Most 1 
Antonín Makrlík, Pod Hůrkou č.p. 564, Klatovy III, 339 01  Klatovy 1 
Pavel Frančík, Ústaleč č.p. 64, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Mudr. Josef Rosenberg, Dvořákova č.p. 2298/20, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
MUDr. Hana Rosenbergová, Dvořákova č.p. 2298/20, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Hana Zelenková, Domažlická č.p. 138, Velké Předměstí, 346 01  Horšovský Týn 
František Frančík, Ústaleč č.p. 29, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Jaroslava Frančíková, Ústaleč č.p. 29, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Michal Ryvola, IDDS: wp5eapx 
 trvalý pobyt: Borovanského č.p. 2377/14, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 515 
František Pacholík, U Retexu č.p. 523, Klatovy III, 339 01  Klatovy 1 
Ivana Juřičková, Neustupného č.p. 1842/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 515 
Ivana Kubátová, IDDS: ygup3bz 
 trvalý pobyt: Neustupného č.p. 1842/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 515 
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Libuše Polomisová, Ústaleč č.e. 28, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Mgr. Miloslava Frančíková, Kališnická č.p. 379/10, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Michal Světlík, Roháčova č.p. 549, Plzeňské Předměstí, 337 01  Rokycany 1 
Hana Světlíková, Roháčova č.p. 549, Plzeňské Předměstí, 337 01  Rokycany 1 
Emilie Matějovicová, Ústaleč č.p. 24, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Marie Řeřichová, Ústaleč č.p. 24, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Lukáš Valdman, Ústaleč č.p. 84, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Vladimír Valdman, Ústaleč č.p. 84, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Ondřej Ertl, IDDS: szxybxv 
 trvalý pobyt: Dykova č.p. 960/4, Praha 10-Vinohrady, 101 00  Praha 101 
Olga Kolářová, U Hvězdy č.p. 1451/4, Praha 6-Břevnov, 162 00  Praha 616 
Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5 
 sídlo: Radlická č.p. 333/150, 150 00  Praha 5-Radlice 
Raiffeisenbank a.s., IDDS: skzfs6u 
 sídlo: Hvězdova č.p. 1716/2b, 140 00  Praha 4-Nusle 
MONETA Money Bank, a.s., IDDS: 3kpd8nk 
 sídlo: Vyskočilova č.p. 1442/1b, 140 00  Praha 4-Michle 
Jindřich Hrdlička, Ústaleč č.p. 6, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Jana Hrdličková, Ústaleč č.p. 6, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Daniel Mojčák, Ústaleč č.p. 66, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Miroslava Mojčáková, Ústaleč č.p. 66, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Miluše Straková, Ústaleč č.p. 66, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Emanuel Frančík, Ústaleč č.p. 64, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
MUDr. Jiří Faltus, Kvítkův dvůr č.p. 211, Latrán, 381 01  Český Krumlov 1 
Pavel Přerost, Ústaleč č.p. 9, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Václav Potužák, Svahová č.p. 988/10, 360 01  Karlovy Vary 1 
Václav Potužák, Náměstí č.p. 757, 340 22  Nýrsko 
Božena Potužáková, Náměstí č.p. 757, 340 22  Nýrsko 
Bohuslav Frančík, Ústaleč č.p. 58, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Bc. Patrik Lupoměský, Ústaleč č.p. 90, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Ing. Marta Lupoměská, Ústaleč č.p. 90, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Josef Lupoměský, Ústaleč č.p. 5, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Dagmar Lupoměská, Ústaleč č.p. 5, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Lukáš Potužák, Ústaleč č.p. 82, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Miroslav Sedlák, Ústaleč č.p. 82, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Václav Liška, Ústaleč č.p. 81, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Miroslava Lišková, Ústaleč č.p. 81, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Václav Holý, Ústaleč č.p. 28, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Jiří Melka, Černíč č.p. 29, Hradešice, 341 01  Horažďovice 
Michaela Nová, Sokolská č.p. 337, 345 06  Kdyně 
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
 sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Město Nalžovské Hory, IDDS: hhubrtf 
 sídlo: Stříbrné Hory č.p. 104, Nalžovské Hory, 341 01  Horažďovice 
Výrobní obchodní družstvo Svatobor, IDDS: yesbh22 
 sídlo: Hrádek č.p. 246, 342 01  Sušice 1 
Západočeské konzumní družstvo Sušice, IDDS: tp2cn7u 
 sídlo: náměstí Svobody č.p. 135, Sušice I, 342 01  Sušice 1 
Ondřej Cihelka, Lipová č.p. 148, Čakovičky, 250 63  Mratín 
Václav Thomayer, IDDS: mwwznnf 
 trvalý pobyt: Ústaleč č.p. 70, Nalžovské Hory, 341 42  Kolinec 
Květuše Thomayerová, Plzeňská č.p. 642, Klatovy II, 339 01  Klatovy 1 
Ing. Jiří Hrabák, V Bezinkách č.p. 1078/3, Černice, 326 00  Plzeň 26 
Libuše Hrabáková, V Bezinkách č.p. 1078/3, Černice, 326 00  Plzeň 26 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
AQUAŠUMAVA s.r.o., IDDS: 6q5usby 
 sídlo: Chudenín č.p. 30, 340 02  Nýrsko 
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dotčené správní úřady 
Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
Město Nalžovské Hory, IDDS: hhubrtf 
 sídlo: Stříbrné Hory č.p. 104, Nalžovské Hory, 341 01  Horažďovice 
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  
Horažďovice 
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