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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
STAFIN Klatovy Cibulkova s.r.o., IČO 09045431, Edvarda Beneše 590/31, Doudlevce, 301 00 Plzeň 1
kterou zastupuje: BLUEFISH BUILDING s.r.o., IČO 03931625, Vídeňská 190, Klatovy I, 339 01 Klatovy 1
(dále jen "žadatel") podal dne 26.5.2021 žádost o vydání společného povolení na stavbu:

Bytové domy Pod Hůrkou Klatovy + parkovací dům
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1386/1, 1397/2, 1408/1, 1410/7, 1482/1, 3537/2, 3538/2
v katastrálním území Klatovy. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále
jen "společné řízení").
Stavba obsahuje:
Novostavba solitérního bytového dvojdomu s 52 bytovými jednotkami a samostatného parkovacího
domu s počtem 132 parkovacích stání pro OA, včetně napojení domů na technickou a dopravní
infrastrukturu.
 SO1 - Bytový dvojdům

Dva spojené totožné bytové domy A (východní část) a B (západní část) se samostatnými vchody,
v každém domě je umístěno 26 bytových jednotek a společné prostory, domy budou vybaveny
osobním výtahem. Jedná se o nepodsklepené sedmipodlažní stavby obdélníkového půdorysu
o rozměrech BD "A" 24,6 x 15,4 m a BD "B" 24,7 x 15,4m, celkový půdorysný rozměr dvojdomu je
49,3 x 15,4 m. Nosné zdivo 1.NP je navrženo jako železobetonový monolit, ostatní podlaží jsou
zděná. Zastřešení je řešeno plochými střechami s výškou atiky +21,65 m od výškové úrovně podlahy
1.NP +0,00 m= 403,85 m n.m., podélná osa domů je ve směru západ - východ. Podél celé jižní stěny
obou domů jsou umístěny oplocené venkovní předzahrádky k bytům v 1.NP. Vstupy do domů jsou
umístěny na severní straně domů.
Bytový dvojdům bude umístěný na pozemcích p.č. 1386/1 a 1410/7 k.ú. Klatovy, východní stěna
ve vzdálenosti 9,2 m od východní hranice p.č. 1410/7 s pozemkem p.č. 1410/53, severní stěna
dvojdomu respektuje stavební čáru určenou stávající linií objektů v Cibulkově ulici - nejbližší bytový
dům na st.p. 2848 k.ú. Klatovy. Úroveň podlahy 1.NP bytového domu A a B je v úrovni +0,00 m=
403,85 m n.m.



Č.j. OVÚP/5849/21/Ei str. 2
Dispoziční řešení bytového domu A (totožné pro dům B):

- 1.NP: zádveří, kolárna, chodba se schodištěm a výtahem, úklidová místnost, technická místnost,
chodba, 2x prostor se sklepními kójemi, 2 bytové jednotky: byt 2+KK A.1.01 (B.1.01): předsíň,
koupelna s WC, obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice, komora, předzahrádka; byt 3+KK
A.1.01 (B.1.01): předsíň, WC, koupelna, ložnice, dětský pokoj, obývací pokoj s kuchyňským koutem,
komora, předzahrádka.

- 2.NP: chodba se schodištěm a výtahem, 4 bytové jednotky: byt 2+KK A.2.01 (B.2.01): předsíň,
komora, ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, WC, koupelna; byt 2+KK A.2.02 (B.2.02):
předsíň, WC, koupelna, komora, ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, balkon; byt 3+KK
A.2.03 (B.2.03): předsíň, WC, koupelna, ložnice, komora, dětský pokoj, obývací pokoj s kuchyňským
koutem, balkon; byt 2+KK A.2.04 (B.2.04): předsíň, koupelna s WC, komora, ložnice, obývací pokoj
s kuchyňským koutem, balkon.

- 3.NP: chodba se schodištěm a výtahem, 4 bytové jednotky: byt 2+KK A.3.01 (B.3.01): předsíň,
komora, ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, WC, koupelna, balkon; byt 2+KK A.3.02
(B.3.02): předsíň, WC, koupelna, komora, ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2x balkon;
byt 3+KK A.3.03 (B.3.03): předsíň, WC, koupelna, ložnice, komora, dětský pokoj, obývací pokoj
s kuchyňským koutem, 2x balkon; byt 2+KK A.3.04 (B.3.04): předsíň, koupelna s WC, komora,
ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, balkon.

- 4.NP: chodba se schodištěm a výtahem, 4 bytové jednotky: byt 2+KK A.4.01 (B.4.01): předsíň,
komora, ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, WC, koupelna, balkon; byt 2+KK A.4.02
(B.4.02): předsíň, WC, koupelna, komora, ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2x balkon;
byt 3+KK A.4.03 (B.4.03): předsíň, WC, koupelna, ložnice, komora, dětský pokoj, obývací pokoj
s kuchyňským koutem, 2x balkon; byt 2+KK A.4.04 (B.4.04): předsíň, koupelna s WC, komora,
ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, balkon.

- 5.NP: chodba se schodištěm a výtahem, 4 bytové jednotky: byt 2+KK A.5.01 (B.5.01): předsíň,
komora, ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, WC, koupelna, balkon ; byt 2+KK A.5.02
(B.5.02): předsíň, WC, koupelna, komora, ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, balkon; byt
3+KK A.5.03 (B.5.03): předsíň, WC, koupelna, ložnice, komora, dětský pokoj, obývací pokoj
s kuchyňským koutem, balkon; byt 2+KK A.5.04 (B.5.04): předsíň, koupelna s WC, komora, ložnice,
obývací pokoj s kuchyňským koutem, balkon.

- 6.NP: chodba se schodištěm a výtahem, 4 bytové jednotky: byt 2+KK A.6.01 (B.6.01): předsíň,
komora, ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, WC, koupelna, balkon; byt 2+KK A.6.02
(B.6.02): předsíň, WC, koupelna, komora, ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2x balkon;
byt 3+KK A.6.03 (B.6.03): předsíň, WC, koupelna, ložnice, komora, dětský pokoj, obývací pokoj
s kuchyňským koutem, 2x balkon; byt 2+KK A.6.04 (B.6.04): předsíň, koupelna s WC, komora,
ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, balkon.

- 7.NP: chodba se schodištěm a výtahem, 4 bytové jednotky: byt 2+KK A.7.01 (B.7.01): předsíň,
komora, ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, WC, koupelna, balkon ; byt 2+KK A.7.02
(B.7.02): předsíň, WC, koupelna, komora, ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, balkon; byt
3+KK A.7.03 (B.7.03): předsíň, WC, koupelna, ložnice, komora, dětský pokoj, obývací pokoj
s kuchyňským koutem, balkon; byt 2+KK A.7.04 (B.7.04): předsíň, koupelna s WC, komora, ložnice,
obývací pokoj s kuchyňským koutem, balkon.

Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu:
- Bytový dvojdům bude napojen novými přípojkami na stávající veřejný řad vodovodu a jednotné

kanalizace, horkovodními přípojkami na rozvody centrálního zásobování tepla provozované
společností Klatovská teplárenská, a.s., napojení na el. energii bude řešeno dodávkou
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provozovatele distribuční soustavy ČEZ Distribuce a.s. s ukončením v pojistkových skříních v severní
fasádě domů u vchodů do objektu. Dešťové vody ze střechy bytových domů budou svedeny
do jednotné veřejné kanalizace. V rámci záměru budou k bytovým domům vybudovány zpevněné
plochy, asfaltový chodník, předzahrádky k bytům v 1.NP včetně oplocení.

- vodovodní přípojky pro bytový dům A a B - z veřejného vodovodu LT DN 100 umístěného
v Cibulkově ulici v pozemku p.č. 3537/2 k.ú. Klatovy budou po pozemcích p.č. 3537/2, 1386/1 a
1410/7 kolmo k severní stěně domu vedeny v zemi jednotlivé přípojky PE 63, které budou ukončeny
ve vodoměrných šachtách před domem, dále pokračuje k domu venkovní domovní vodovod
DN 63.

- kanalizační přípojky pro bytový dům A a B - z veřejného jednotného kanalizačního řadu ŽB 500
umístěného v Cibulkově ulici v pozemku p.č. 3537/2 k.ú. Klatovy budou v souběhu s vodovodními
přípojkami po pozemcích p.č. 3537/2, 1386/1 a 1410/7 kolmo k severní stěně domu vedeny v zemi
přípojky jednotné kanalizace PVC DN 200, na přípojkách před domem budou osazeny revizní šachty,
dále pokračuje k domu venkovní domovní rozvod DN 200.

- horkovodní přípojka - bude napojena v kabelové komoře umístěné na p.č. 1386/1 ve vzdálenosti
3,65 m od západní stěny dvojdomu, přípojka povede v zemi po pozemku p.č. 1386/1 kolmo
k západní stěně dvojdomu, kde bude zaústěna v technické místnosti domu "B" ve výměníkové
stanici. Pro dům "A" bude přípojka pokračovat podél západní a severní strany dvojdomu přes
pozemek p.č. 1386/1 se zaústěním v severní stěně vedle vchodu do domu "A" a ukončením
v technické místnosti ve výměníkové stanici. Výměníkové stanice budou sloužit pro vytápění i pro
přípravu teplé vody.

- zpevněné plochy z betonové dlažby - boudou umístěny na pozemku p.č. 1386/1 a 1410/7 podél
severní a západní stěny dvojdomu v šířce 2,0 m a 3,0 m, při západní stěně domu bude součástí
plocha pro nádoby směsného komunálního odpadu. Na zpevněnou plochu před vchodem do domu
"B" bude na severní straně navazovat zpevněná plocha v šířce 4,0 m s propojením na novou část
asfaltového chodníku - tento vchod je bezbariérový. Na zpevněnou plochu před vchodem do domu
"B" bude na severní straně navazovat venkovní schodiště šířky 4,0 m s napojením na nový asfaltový
chodník, bezbariérový vstup do domu "A" povede přes bezbariérové napojení u domu "A".

- nový asfaltový chodník - v šířce 2,3 m bude umístěn na pozemcích p.č. 1386/1, 1410/7 a 3537/2
před severní stranou domu v návaznosti na stávající chodník na východní a západní straně.

- předzahrádky s terasami - budou umístěny na pozemcích p.č. 1386/1 a 1410/7 podél celé jižní
strany dvojdomu v šířce 4,5 m a budou navazovat na byty v 1.NP, předzahrádky k jednotlivým
bytům budou oploceny a mezi sebou odděleny oplocením výšky 1,8 m, které bude korespondovat
s balkónovým zábradlím. Podél jižní strany předzahrádek bude vynechán koridor pro chodník a
za ním navazuje svahování terénu jižním směrem. Chodník navazující na předzahrádky a parkovací
stání (včetně stání pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace) umístěná před
severní stranou bytového domu na p.č. 3537/2 k.ú. Klatovy v Cibulkově ulici budou řešena
samostatným řízením.

 SO3 - Parkovací dům - s počtem 132 parkovacích stání pro osobní automobily
Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou stavbu obdélníkového půdorysu o celkových rozměrech
39,3 x 33,6 m z prefabrikované železobetonové konstrukce, založenou na železobetonových
vrtaných pilotách. Na severní část domu v 1.NP navazuje otevřená parkovací plocha o půdorysných
rozměrech 32,4 x 13,0 m + 5,5 x 5,0 m. Parkovací plochy jsou v 1.NP (76 stání pro OA) a ve 2.NP (56
stání pro OA), každá parkovací etáž má samostatný příjezd z přilehlých komunikací - 1.NP z ulice
Nádražní a 2.NP z Cibulkovy ulice. Horní patro je řešeno jako otevřené parkoviště bez zastřešení.
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Objekt je navržen jako bezbariérový včetně napojení na stávající veřejně přístupné plochy.
Z důvodu vytvoření akustické bariéry z provozu objektu pro stávající penzion pro seniory jsou
na straně bližší k budově Domova pro seniory navržena protihluková opatření, a to podél
venkovního parkoviště v 1.NP protihluková stěna o délce 15,0 m a výšce 3,5 m, u krytého parkoviště
v 1.NP podél stěny budovy Domova pro seniory stěna výšky 2 m a dále protihluková stěna o výšce
3,0 m ve 2. NP. Parkovací dům je navržen s celkovou výškou stavby včetně protihlukové stěny
na straně přivrácené k pečovatelskému domu max. +6,22 m.
Parkovací dům bude umístěný na pozemcích p.č. 1397/2, 1408/1, 3538/2 v k.ú. Klatovy, východní
stěna ve vzdálenosti 15,0 m od líce hlavní fasády budovy Domova pro seniory v Klatovech
č.p. 832/III, umístěné na pozemku st.p. 4232 v k.ú. Klatovy, jižní stěna domu ve vzdálenosti 7,4 m
od hranice p.č. 1408/1 s pozemkem p.č. 3537/2 k.ú. Klatovy - ulice Cibulkova. Úroveň podlahy 1.NP
parkovacího domu je +0,00 m= 402,21 m n.m., 2.NP je v úrovni +3,21-3,52 m od úrovně 1.NP.
K parkovacímu domu jsou navržena dvě schodiště:
Na jižní straně u jihovýchodního rohu parkovacího domu je umístěno na pozemku p.č. 1408/1
venkovní schodiště propojující 1.NP parkovacího domu s chodníkem v Cibulkově ulici.
Železobetonové schodiště šířky 1,5 m je navrženo dvouramenné zalomené s podestou.
Podél východní stěny parkovacího domu je umístěno na pozemku p.č. 1397/2 venkovní únikové
schodiště z 2.NP parkovacího domu s propojením na stávající chodník podél domova pro seniory.
Schodiště je navrženo ocelové šířky 1,5 m, přímé dvouramenné s vloženou podestou.
Dispoziční řešení parkovacího domu:
1.NP - částečně předělená parkovací plocha - 76 stání, sklad v jižní části domu.
2.NP - parkovací plocha - 56 stání.

Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu:
Připojení parkovacího domu na el. energii bude řešeno dodávkou provozovatele distribuční
soustavy ČEZ Distribuce a.s., dešťové vody z parkovacího domu budou svedeny přes retenční
nádrže a odlučovač ropných látek do jednotné veřejné kanalizace. V rámci stavby bude řešeno
venkovní osvětlení, budou vybudovány zpevněné plochy, chodníky a vjezdy.

- zpevněné plochyo dopravní napojení parkovacího domu
Samostatný vjezd do 1.NP z ulice Nádražní – navržená vozovka z betonové dlažby je umístěna na
pozemku p.č. 1397/2 a 1482/1, šířka vjezdu je 8,0 m, šířka obousměrné, dvoupruhové zpevněné
plochy je 6,0 m a délka 16,4 m, vjezd do 1.NP bude osazen posuvnou jednokřídlovou branou na
dálkové ovládání.
Samostatný vjezd do 2.NP z Cibulkovy ulice - plocha vjezdu je umístěna na pozemku
p.č. 1408/1 a 3537/2, zpevněná plocha je obousměrná, dvoupruhová šířky 5,6 m a délky 8,4 m
s šířkou vjezdu 6,4 m. Na asfaltovou část vjezdu navazuje zpevněná plocha z železobetonové
konstrukce ukončené kartáčovaným povrchem včetně uzavíracího nátěru (přemostění stávající
prohlubně v terénu). Vjezd bude opatřen vjezdovou a výjezdovou závorou v úrovni líce jižní
stěny parkovacího domu. Na východní část betonové plochy navazuje přístup pro pěší šířky
2,25 m s propojením na novou část chodníku podél Cibulkovy ulice.o navržená asfaltová plocha - veřejné parkoviště - 3 kolmá parkovací stání jako náhrada za část
parkovacího zálivu použitého pro příjezdovou komunikaci do 1.NP parkovacího domu - je
umístěna na pozemku p.č. 1482/1 a 1397/2 k.ú. Klatovy v ulici Nádražní nad severozápadním
rohem parkovacího domu, půdorysné rozměry plochy jsou 8,0 x 5,0 m.
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o nový asfaltový chodník
Nová část chodníku navazující na venkovní schodiště u východní stěny parkovacího domu je
umístěna na pozemku p.č. 1397/2 a 3538/2, povede kolmo od východní stěny parkovacího domu
v délce 7,1 m a šířce 1,5 m s napojením na stávající přilehlý chodník.
Nová část chodníku v Cibulkově ulici před parkovacím domem bude umístěna na pozemcích
p.č. 1408/1 a 3537/2, šířka chodníku bude 2,0 m a celková délka 65,4 m (včetně asfaltového vjezdu
na úroveň 2.NP parkovacího domu), chodník bude plynule napojen na stávající chodník
v Cibulkově ulici a na p.č. 1408/1.
Nová část chodníku před severní stranou parkovacího domu v ulici Nádražní bude navazovat
na západní stranu nového vjezdu k 1.NP parkovacího domu, podél severovýchodní části vjezdu
bude chodník prodloužen severním směrem k stávajícímu místu pro přecházení Nádražní ulice,
západním směrem pak navazuje přeložka stávajícího chodníku podél nových veřejných parkovacích
stání v šířce 2,5 m, chodník bude zalomen a povede podél západní strany parkovacího domu
s napojením na stávající asfaltový chodník na p.č. 1397/2 směrující ke křižovatce ulic Cibulkova a
Družstevní. Ze severní části nového chodníku povede propojovací chodník šířky 1,5 m kolmo
k parkovací ploše 1.NP. Na východní straně vjezdu je navržena část chodníku s propojením
na stávající chodník.

- dešťová kanalizace
Dešťové vody z parkovacího domu budou svedeny do retenčních nádrží o objemu 2x 25 m3, odtud
budou odtékat do regulační šachty s regulačním vírovým ventilem a dále přes koalescenční
odlučovač ropných látek kanalizační přípojkou PVC DN 200 do jednotné veřejné kanalizace
v Nádražní ulici.o Stoka A bude vedena podél západní a severní stěny parkovacího domu po pozemcích

p.č. 1408/1, 3538/2, 1397/2 a 1482/1 přes soustavu šachet do retenční nádrže umístěné
u severovýchodního rohu parkovacího domu na p.č. 1397/2 a dále severním směrem
přes regulační šachtu a odlučovač ropných látek do jednotné veřejné kanalizace v Nádražní ulici
p.č. 1482/1. Rozvod bude z potrubí PVC- DN 200 v celkové délce 104,05 m a DN 150 v délce
5,2 m.o Stoka B bude vedena podél východní stěny parkovacího domu po pozemcích p.č. 1408/1,
3538/2, 1397/2 severním směrem s napojením do stoky A. Rozvod bude z potrubí PVC- DN 200
v celkové délce 54,45 m.o Retenční nádrže
Dvě retenční nádrže o objemu 2x 25 m3 budou umístěny na pozemku 1397/2
u severovýchodního rohu parkovací plochy 1.NP, nádrže jsou železobetonové o půdorysných
rozměrech každé nádrže 2,5 x 6,2 m.

- veřejné osvětlení
Přeložka stávající lampy veřejného osvětlení v Cibulkově ulici na p.č. 1408/1 v místě navrženého
vjezdu do 2.NP parkovacího domu - lampa bude přeložena východním směrem od vjezdu
na p.č. 1408/1. Dále bude položen nový rozvod veřejného osvětlení v zemi po pozemku p.č. 1408/1
od přeložené lampy západním a dále severním směrem přes p.č. 3538/2 2 a 1397/2 ve vzdálenosti
12,3 m od západní strany parkovacího domu ke stávajícímu osvětlovacímu tělesu v prostoru
řadových garáží umístěnému na p.č. 1397/2 vedle stávajícího chodníku.

- Všechny výše uvedené pozemky se nacházejí v katastrálním území Klatovy.
Městský úřad Klatovy, 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
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znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11,
odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní
řád") oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona, ve kterém upouští od
ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a
veřejnost připomínky do 15 dnů od doručení tohoto oznámení.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a
územního plánování, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin, pátek od 8,00 - 14,30; v jiné dny
po telefonické dohodě).
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 2848, 2850, 2852, 2853, 2866, 2867, 2953, 3632, 3633, 3634, 3635, 4139/1, 4225, 4232, 4233,
parc. č. 1383/19, 1386/7, 1386/8, 1410/9 v katastrálním území Klatovy

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Klatovy III č.p. 552 a 553, č.p. 554 a 555, č.p. 556 a 557, č.p. 605, č.p. 718, č.p. 606, č.p. 607,
č.p. 815, č.p. 816, č.p. 832

Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem,
o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které
překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve
svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody
podání námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat
námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se
podle zvláštního právního předpisu zabývá.
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený
rozsah, se nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Pavel Boublík
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

v zastoupení Ing. Jaroslava Marytová
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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.

Obdrží:
účastníci řízení podle § 94k písm. a) až písm. d) stavebního zákona - jednotlivě s dodejkou:
STAFIN Klatovy Cibulkova s.r.o., Edvarda Beneše 590/31, Doudlevce, 301 00 Plzeň 1
kterou zastupuje : BLUEFISH BUILDING s.r.o., IDDS: h9jzpax
Město Klatovy, IDDS: 24ebrt5
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., IDDS: gnmesd3
účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona jsou identifikováni v souladu s § 94l
odst. 3 stavebního zákona označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí
(obdrží veřejnou vyhláškou v souladu s § 94m odst. 2 stavebního zákona):
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 2848, 2850, 2852, 2853, 2866, 2867, 2953, 3632, 3633, 3634, 3635, 4139/1, 4225, 4232, 4233,
parc. č. 1383/19, 1386/7, 1386/8, 1410/9 v katastrálním území Klatovy

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Klatovy III č.p. 552 a 553, č.p. 554 a 555, č.p. 556 a 557, č.p. 605, č.p. 718, č.p. 606, č.p. 607,
č.p. 815, č.p. 816, č.p. 832

dotčené správní úřady - jednotlivě
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
Městský úřad Klatovy, hospodářský odbor, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Plzeňský a Karlovarský kraj, IDDS: hq2aev4
na vědomí -veřejnou vyhláškou
Technické služby města Klatov, příspěvková organizace, IDDS: bigjkgb
Šumavské vodovody a kanalizace a.s., IDDS: dh6chx7
Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí (dodejky) - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech
po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)


