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Dle rozdělovníku

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"), ve
společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o
stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 25.5.2022 podal
Pfeifer Holz s.r.o., IČO 45349711, Chanovice 102, 341 01 Horažďovice,
kterou zastupuje Proing ST s.r.o., IČO 09690131, Velké náměstí 4, Strakonice I, 386 01
Strakonice 1
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr

na stavbu:
SO 3 - FIREMNÍ PARKOVIŠTĚ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ V AREÁLU PFEIFER
HOLZ s.r.o. V CHANOVICÍCH
Chanovice
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 210/24 (trvalý travní porost), parc. č. 210/34 (ostatní
plocha), parc. č. 210/57 (trvalý travní porost), parc. č. 213/13 (trvalý travní porost), parc. č.
213/15 (trvalý travní porost), parc. č. 213/20 (trvalý travní porost), parc. č. 214/5 (trvalý travní
porost), parc. č. 236/8 (ostatní plocha), parc. č. 236/9 (ostatní plocha), parc. č. 705/5 (ostatní
plocha), parc. č. 705/6 (ostatní plocha), parc. č. 705/9 (ostatní plocha), parc. č. 725/1 (ostatní
plocha), parc. č. 725/2 (ostatní plocha), parc. č. 725/3 (ostatní plocha), parc. č. 736 (ostatní
plocha), parc. č. 745 (ostatní plocha) v katastrálním území Chanovice, obec Chanovice.
Stanovení druhu a účelu stavby: SO 3 - firemní parkoviště osobních automobilů
Stavba obsahuje:
- Projektová dokumentace řeší návrh firemního parkoviště osobních automobilů pro
zaměstnance společnosti. Celkem je navrženo 120 nových parkovacích stání. Součástí
parkoviště bude i nový objekt ozn. SO3b – kolostav se vstupním turniketem pro
zaměstnance areálu. Parkoviště navazuje na stávající příjezdovou komunikaci a nachází se
poblíž hlavního vstupu do areálu. Dojde tak k lokálnímu dořešení dopravy v klidu.
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Projektem je též řešena změna využití stávajícího objektu ozn. SO3a, který dříve sloužil jako
vzorová hala a nově bude sloužit jako kolostav.
Z inženýrských sítí je navrženo propojení lamp osvětlení parkoviště se stávajícími
vnitroareálovými rozvody, osazení chrániček (příprava pro budoucí možné nabíjení
elektromobilů). Dále se jedná o úpravu části stávající dešťové kanalizace, která svádí vody
z přilehlé odvodňovací strouhy z navazujících zatravněných ploch.
Komunikace je vyspádována do zatravněných ploch či odstavných stání, tvořených
zatravňovacími tvárnicemi, kde bude docházet k samovolnému vsakování.
Dopravní řešení: Nové parkoviště bude napojené sjezdem na stávající zpevněné plochy
investora na p.p.č. 725/1 a 725/3, které navazující na obecní komunikaci na p.p.č. 705/1.

Technické zařízení:
Elektroinstalace
Osazení zemních chrániček kopoflex DN 63 pro instalaci NN kabelů pro budoucí
možné nabíjení elektromobilů. Chráničky budou napojeny na stávající instalační trasu
na p.p.č. 236/8 a 705/6. Spolu s chráničkami bude pokládán zemnící pásek FeZn
30x4.
Celková délka chrániček - 68m
Dotčené pozemky – 236/8; 705/6
Osvětlení
Kabel osvětlení (dále jen VO) bude napojený na stávající rozvody osvětlení na p.p.č.
236/9 a 705/9. Rozvod bude zokruhovaný. Kabel CYKY 4x10 mm2 (dimenze s
ohledem na budoucí rozvoj), spolu s kabelem VO bude pokládán zemnící pásek FeZn.
Celková délka podzemního kabelového vedení - 104m
Dotčené pozemky – 236/9; 705/6; 213/15; 210/24; 210/34; 705/9
Dešťová kanalizace
Jedná se o úpravu části stávající dešťové kanalizace, která svádí vody z přilehlé
odvodňovací strouhy z navazujících zatravněných ploch. Stávající strouha na p.p.č.
210/24 bude před parkovištěm zakončena „horskou vpustí“ s revizní šachtou.
Následně bude vedena podzemní přípojkou DN500 dešťové kanalizace p.p.č. 210/24
a 213/15 do stávající revizní šachty na p.p.č. 213/15, kde dojde k napojení na stávající
potrubí dešťové kanalizace v majetku investora. Komunikace je vyspádována do
zatravněných ploch či odstavných stání, tvořených zatravňovacími tvárnicemi, kde
bude docházet k samovolnému vsakování.
Dešťová voda z navržených objektů resp. kolostavů (objekt SO3a a SO3b) je svedena
okapovými žlaby a svody na terén, kde bude docházet k samovolnému vsakování.
Celková délka dešťové kanalizace - 25m
Dotčené pozemky - 210/24; 213/15
Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Povrch komunikace je živičný. Obslužná komunikace parkoviště je navržena
obousměrná se základní šířkou pro auta 6,0m, s zúžením na 3m s živičným povrchem.
Komunikace je s obousměrným spádem ke kraji vozovky. Nových parkovacích stání je
navrženo celkem 120. Parkovací stání jsou tvořena zatravňovacími tvárnicemi.
Novostavba kolostavu se vstupním turniketem - typizovaný výrobek. K-ce FeZn,
Opláštění a střešní krytinu tvoří skleněné výplně. Povrch v místě stavby tvořen
zámkovou dlažbou. Součástí přístřešku bude i vstupní a výstupní turniket.
Stávající vzorová hala bude nově sloužit také jako kolostav pro zaměstnance firmy.
Nosná k-ce dřevěná, střešní k-ce tvoří dřevěné vazníky a betonová střešní krytina v
červeném odstínu. Opláštění tvořeno překládanými prkny. Z jihovýchodní strany je
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objekt uzavřen oplocením se vstupní brankou opatřenou čtečkou zaměstnaneckých
karet. K-ce oplocení FeZn.

Umístění stavby:
Stavba bude realizována na pozemcích investora navazujících na stávající areál.
Údaje o místu:
kraj:
obec:
katastrální území:
pozemek:
č.h.p.:
hydrogeologický rajón:
vodní útvar:
orientační určení polohy (JTSK):

Plzeňský
Chanovice
Chanovice
parc. č. 210/24, 210/34, 210/57, 213/13, 213/15, 213/20,
214/5, 236/8, 236/9, 705/5, 705/6, 705/9, 725/1, 725/2,
725/3, 736, 745
1-08-04-0040-0-00
6320 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy
63201 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy
X = 1110691, Y = 803540

Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha,
počet funkčních jednotek a jejich velikostí:
V současné době je v areálu zaměstnáno 468 zaměstnanců ve výrobě (3směnný provoz) a 30
zaměstnanců v administrativě (1směnný provoz).
„Nejsilnější“ směna je 186 zaměstnanců (156 výroba + 30 administrativa).
V současné době je k dispozici 34 parkovacích míst a návrh počítá s dalšími 120 parkovacími
místy. Celkově tedy bude k dispozici 154 parkovacích míst.
SO 3 – Firemní parkoviště osobních automobil (novostavba)
- zpevněný povrch – živice
:
1 919 m2
- částečně zpevněný povrch – zatravňovací tvárnice :
1 688 m2
- počet parkovací stání (34stávajících + 120nových) :
154 míst
SO 3a – Kolostav (změna využití)
- zastavěná plocha
:
60 m2
- obestavěný prostor
:
266 m3
- sklon sedlové střechy :
18,5o
- výška hřebene
:
+5,21 m
SO 3b – Kolostav se vstupním turniketem (novostavba)
- zastavěná plocha
:
33 m2
- obestavěný prostor
:
94 m3
- sklon sedlové střechy :
30,2o
- výška hřebene
:
+3,29 m

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
Objekt SO 3 je součástí areálu. Záměr je umisťován v zastavěném území na ploše s funkčním
využitím „Plochy výroby a logistiky VL“ a částečně na ploše „Plochy výroby a logistiky VL“,
„Plochy dopravní infrastruktury ID“ Do pozemků zasahuje ochranné pásmo elektrického
vedení, radioreléová trasa, archeologické naleziště.
II.
1.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:
Stavba bude umístěna podle schválené projektové dokumentace (04/2022) ověřené
stavebním úřadem v řízení o společném povolení, kterou ověřila autorizovaná osoba
Ing. Václav Martan - ČKAIT: 0101889 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
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umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic
pozemku a sousedních staveb.
.
III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace (04/2022), kterou ověřila
autorizovaná osoba Ing. Václav Martan - ČKAIT: 0101889; případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

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.
Stavba bude dokončena do 12/2024.
Budou splněny podmínky závazného stanoviska orgán státní správy na úseku ochrany
zemědělského půdního fondu - Městského úřadu Horažďovice, Odboru životního prostředí
č.j. MH/04409/2022 ze dne 18.5.2022:
- Investor je povinen zajistit oddělenou skrývku svrchní kulturní vrstvy půdy v místě stavby
(tj. celkem plocha 1.947 m2) - bude provedena skrývka ornice o mocnosti 0,20 m (tj.
celkem cca 389 m3), která bude využita dle předložené dohody na pozemcích p.č.
1420/12, 1420/16, 1420/34 v k.ú. Velký Bor u Horažďovic.
- Skrytá ornice bude rozprostřena v maximální vrstvě 0,20 m a zapravena vhodným
agrotechnickým způsobem zajišťujícím promísení se svrchní vrstvou půdy.
- Při skrývání ornice nesmí dojít k promísení s neúrodnými vrstvami půdy.
- Ornice bude, v případě nutnosti, uložena po dobu stavby samostatně na vymezené
ploše (mezideponii) ve tvaru hrůbku. Po dobu skladování bude řádně ošetřena a
zajištěna před znehodnocením, ztrátami a zcizením. O činnostech souvisejících se
skrývkou, zejména o způsobu jejího řádného využití, povede oprávněný ze souhlasu s
odnětím zemědělské půdy ze ZPF protokol dle ust. § 14 odst. 5 vyhlášky č. 271/2019
Sb, o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, a uvede v
něm zejména místo (pozemky), na které byla ornice umístěna, použité množství a
datum využití. Protokol musí držitel souhlasu archivovat nejméně po dobu 5 let od
spotřebování deponované ornice a na vyzvání ho předloží ke kontrole orgánům ochrany
ZPF.
- Hranice trvalého odnětí zemědělské půdy ze ZPF musí být v terénu zřetelně patrná
(pevné vytýčení hranice odnětí) a zábor nesmí být dále rozšiřován.
- V rámci stavby zajistí žadatel zachování funkčnosti odvodňovacího zařízení
nacházejícího se na dotčených pozemcích tak, aby nedošlo k nežádoucím změnám
odtokových poměrů v lokalitě.
- V průběhu výstavby musí investor učinit opatření k zabránění úniku látek (zejména
pevných a kapalných), poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) Kontrolní prohlídka před uvedením stavby do užívání
Ke kolaudaci stavby budou doloženy doklady o nakládání s veškerými druhy odpadu, které
vzniknou při realizaci výše zmíněného záměru (o způsobech jejich využívání, odstraňování
atd.), včetně jejich množství. Množství předaného odpadu bude doloženo vážními lístky
příslušného zařízení pro nakládání s odpady.
Stavebník je povinen oznámit svůj záměr archeologickému ústavu a umožnit mu, nebo jiné
oprávněné organizaci provést archeologický dozor během realizace stavby a dodržet
podmínky vyplývajících ze zákona čís. 20/1987., o státní památkové péči.
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. Stavba bude geodeticky zaměřena.
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Pfeifer Holz s.r.o., Chanovice 102, 341 01 Horažďovice
Odůvodnění:
Dne 25.5.2022 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo
zahájeno společné řízení.
Projektová dokumentace řeší návrh firemního parkoviště osobních automobilů pro zaměstnance
na výše uvedených pozemcích. Celkem je navrženo 120 nových parkovacích stání. Součástí
parkoviště bude i nový objekt ozn. SO3b – kolostav se vstupním turniketem pro zaměstnance
areálu. Parkoviště navazuje na stávající příjezdovou komunikaci a nachází se poblíž hlavního
vstupu do areálu. Dojde tak k lokálnímu dořešení dopravy v klidu.
Projektem je též řešena změna využití stávajícího objektu ozn. SO3a, který dříve sloužil jako
vzorová hala a nově bude sloužit jako kolostav.
Z inženýrských sítí je navrženo propojení lamp osvětlení parkoviště se stávajícími
vnitroareálovými rozvody, osazení chrániček (příprava pro budoucí možné nabíjení
elektromobilů). Dále se jedná o úpravu části stávající dešťové kanalizace, která svádí vody z
přilehlé odvodňovací strouhy z navazujících zatravněných ploch.
Stavební úřad podle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona oznámil zahájení společného
řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m
odst.3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu
dobře známy poměry v území a žádost poskytuje 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.
Během 15ti denní lhůty nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky. Písemné námitky ani
připomínky nebyly ve stanoveném termínu na stavební úřad doručeny.
Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 94l
stavebního zákona. Toto zákonné ustanovení bylo splněno, neboť byla předložena žádost o
vydání společného povolení dle ustanovení § 94l odst. 1 stavebního zákona a byly k žádosti
doloženy podklady splňující ustanovení § 94l odst. 2 včetně projektové dokumentace pro
společné povolení.
Dále stavební úřad posoudil a ověřil stavební záměr podle ustanovení § 94o stavebního zákona
a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Stavba bude napojena na stávající technickou a dopravní infrastrukturu.
Předložený návrh stavby odpovídá požadavkům zvláštních právních předpisů, což vyplývá z
níže uvedených stanovisek dotčených orgánů na úseku ochrany životního prostředí, územního
plánování, ochrany veřejného zdraví, požární ochrany, dopravní bezpečnosti.
K projektové dokumentaci pro společné řízení stanoviska sdělili:
-

Městský úřad Horažďovice, Odbor výstavby a územního plánování závazné stanovisko dne
6.4.2022 č.j. MH/05254/2022 - záměr je v daném území přípustný

-

Obec Chanovice, souhlasné vyjádření č.j. 252/2022 ze dne 5.5.2022

-

Obecní úřad Chanovice, příslušný orgán ochrany přírody – povolení ke kácení stromů č.j.
376/2022 dne 6.5.2022, bez podmínek

-

Obecní úřad Chanovice, příslušný silniční správní úřad, Rozhodnutí – povolení
komunikačního napojení na místní komunikaci parc. č. 705/1 v k.ú. Chanovice č.j.
373/2022 dne 19.5.2022

-

Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor životního prostředí, vyjádření z hlediska zákona č.
100/2001 Sb. o posuzování vlivů životního prostředí č.j. PK-ŽP/8488/22 dne 14.6.2022 –
záměr nepodléhá posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.
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Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, stanovisko č.j. KRPP44634-/ČJ-2022-030406 dne 21.4.2022 – souhlas s navrženým řešením
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí souhrnné sdělení dne 22.4.2022 č.j.
MH/04411/2022 –
příslušný orgán státní správy ochrany přírody – je nezbytné závazné stanovisko orgánu
ochrany přírody. Příslušným pro vydání závazného stanoviska je v tomto případě
Obecní úřad Chanovice
příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu - je nutné získat souhlas
příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (Městský úřad Horažďovice,
odbor životního prostředí) k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu za výše
uvedeným účelem
orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství - vydání závazného stanoviska
nebo vyjádření záměr nepodléhá. S realizací záměru souhlasíme.
orgán státní správy ochrany ovzduší - požadujeme zejména při provádění stavby
zajistit minimalizaci znečišťování ovzduší tuhými znečišťujícími látkami a druhotnou
prašností, např. využitím skrápění při provádění prašných procesů. Požadavek
k minimalizaci prašnosti vyplývá z dokumentu Ministerstva životního prostředí
„Program zlepšování kvality ovzduší, zóna Jihozápad, CZ 03“ z května 2016,
aktualizovaného v lednu 2021. S realizací záměru souhlasíme.
příslušný vodoprávní úřad - K výše uvedenému záměru bylo vydáno dne 13.04.2022
pod č. j. MH/05701/2022 závazné stanovisko – bez podmínek.
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, závazné stanovisko č.j.
MH/04409/2022 dne 18.5.2022, souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy,
s podmínkami, které jsou součástí výroku rozhodnutí, podmínka č. 4.

Se žádostí o společné povolení bylo dále předloženo:
-

-

Plná moc žadatele k jednání se stavebním úřadem ve věci výše uvedené stavby
zmocněnci – společnosti Proing ST s.r.o. zastoupenou Ing. Václavem Martanem
Vyjádření správců technické infrastruktury k ochraně podzemních sítí (Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Telco Pro Services, a.s., ČEZ ICT
Services, a.s.,GasNet Služby, s.r.o., ČEVAK a.s.)
Dohoda o předání skryté zeminy (přebírající – VOD Velký Bor)

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s přílohou č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o
dokumentaci staveb. Zodpovědný projektant stavby - Ing. Václav Martan (ČKAIT 0101889).
Stavební úřad ověřil soulad stavby se schválenou územně plánovací dokumentací a obecnými
požadavky na využívání území. Na základě vydaného závazného stanoviska příslušného
orgánu územního plánování, ze dne 6.4.2022 č.j. MH/05254/2022, je stavba v dané lokalitě
přípustná, je podle územního plánu obce Chanovice navržena na ploše s funkčním využitím
„Plochy výroby a logistiky VL“, „Plochy dopravní infrastruktury ID“.
Projektová dokumentace splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu
řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.
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. 114, 202, parc. č. 210/25, 213/2, 213/14, 214/6, 214/7, 236/12, 236/13, 705/1,
705/4, 744 v katastrálním území Chanovice
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Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Chanovice č.p. 102
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Účastníku řízení – panu Zdeňku Majerovi, nar. 15.10.1959, dle registru osob bytem ve Žďáru
31, 336 01 Ždírec, je dokument doručen veřejnou vyhláškou, neboť se v místě trvalého pobytu
nenachází. Pan Zdeněk Majer je vedlejším účastníkem řízení dle § 27 odst. 2 zákona č.
500/2004 Sb. správní řád.
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 výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis
písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou
grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou
právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a
jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k
povolení stavby.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené
stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není
žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u
vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání
kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s
uvedením údajů ze štítku.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být
zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Mgr. Robert Flachs
vedoucí odboru výstavby a územního plánování
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Proing ST s.r.o., IDDS: n79sth4
sídlo: Velké náměstí č.p. 4, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1
zastoupení pro: Pfeifer Holz s.r.o., IDDS: 4nc4cq3
sídlo: Chanovice č.p. 102, 341 01 Horažďovice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IDDS: pmigtdu
sídlo: Želetavská č.p. 1525/1, 140 00 Praha 4-Michle
Obec Chanovice, IDDS: x3razic
sídlo: Chanovice č.p. 36, 341 01 Horažďovice
Anna Bartošová, Jana Masaryka č.p. 1317/14, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové
12
Jaroslav Fous, Šilhova č.p. 1027, 388 01 Blatná
Josef Fous, Šilhova č.p. 1027, 388 01 Blatná
František Jírovec, Lesní č.p. 505, 357 35 Chodov u Karlových Var 1
Karel Jírovec, Vintířov č.p. 222, 357 35 Chodov u Karlových Var 1
Jaroslav Kotlář, Skupova č.p. 395/19, Doudlevce, 301 00 Plzeň 1
Miroslav Kotlář, U Borského parku č.p. 2557/30, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Jaroslav Prýmas, Chanovice č.p. 25, 341 01 Horažďovice
Pavel Skuhra, V Štíhlách č.p. 1314/10, Praha 4-Krč, 142 00 Praha 411
Karel Soukup, Chanovice č.p. 63, 341 01 Horažďovice
Stanislav Soukup, Chanovice č.p. 50, 341 01 Horažďovice
Ladislav Šimon, Chanovice č.p. 73, 341 01 Horažďovice
Výrobně-obchodní družstvo VELKÝ BOR, IDDS: skpbguc
sídlo: Velký Bor č.p. 114, 341 01 Horažďovice
dotčené správní úřady
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, IDDS: 5ixai69
sídlo: Nádražní č.p. 2437/2, Plzeň 3-Východní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p
sídlo: Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01
Horažďovice

