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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:
Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve 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") v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydánírozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne04.12.2020 podal

Městys Čachrov, IČO 00255319, Čachrov 55, 339 01 Klatovy 1,kterého zastupuje AQUAŠUMAVA s.r.o., IČO 64832911, Chudenín 30, Nýrsko, 340 22 Nýrsko
(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 úpravěúzemního 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

ÚPRAVY VODOJEMU A VODOVOD BRADNÉ
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 121 (ostatní plocha), parc. č. 145/1 (trvalý travní porost), parc.č. 145/14 (trvalý travní porost), parc. č. 145/15 (trvalý travní porost), parc. č. 185/3 (ostatní plocha),parc. č. 186/1 (ostatní plocha), parc. č. 321/1 (ostatní plocha), parc. č. 322 (ostatní plocha), parc. č. 325(ostatní plocha), parc. č. 330 (ostatní plocha), parc. č. 333 (ostatní plocha), parc. č. 351 (ostatní plocha)v katastrálním území Bradné, st. p. 115 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 321/9 (trvalý travníporost), parc. č. 321/10 (orná půda), parc. č. 335/1 (ostatní plocha), parc. č. 469 (ostatní plocha)v katastrálním území Čachrov.

Druh a účel umisťované stavby:
Stavba obsahuje:
- vystrojení „obecní studny na návsi“ v obci Bradné, napájecí a ovládací kabely ke studni, výstavbuvýtlačného potrubí do vodojemu Čachrov, výtlačné potrubí do (budoucího) vodojemu Bradné, zásobnířad do obce Bradné a rozvodné řady, vodovodní přípojky, úpravy vystrojení vodojemu a ATS.
Stavba je členěna na objekty:
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SO 01 Vystrojení obecní studny na návsiSO 02 výtlačné potrubí Vodojem ČachrovSO 03 Výtlačné potrubí Vodojem BradnéSO 04 Úpravna vody, Stávající vodojem ČachrovSO 05 ATS - Automatická tlaková staniceSO 06 zásobní řad Bradné a rozvodné řadySO 06.01 Zásobní řad Bradné
SO 06.02 Rozvodný řad ASO 06.03 Rozvodný řad BSO 07 Vodovodní přípojky Bradné1) Vodovodní přípojka pro č.e.72) Vodovodní přípojka pro č.p. 123) Vodovodní přípojka pro č.p. 34) Vodovodní přípojka pro č.p. 115) Vodovodní přípojka pro č.p. 146) Vodovodní přípojka pro č.e.4
7) Vodovodní přípojka pro č.p. 98) Vodovodní přípojka pro č.p.79) Vodovodní přípojka pro č.p.1310) Vodovodní přípojka pro č.e. 6
11) Vodovodní přípojka pro č.p.412) Vodovodní přípojka pro č.p. 513) Vodovodní přípojka pro č.e. 214) Vodovodní přípojka pro p.p.č 125/115) Vodovodní přípojka pro st. p. 19/116) Vodovodní přípojka pro č.e.l
17) Vodovodní přípojka pro č.e.518) Vodovodní přípojka pro č.e.819) Vodovodní přípojka pro č.e.320) Vodovodní přípojka pro p.p.č. 185/421) Vodovodní přípojka pro p.p.č. 185/522) Vodovodní přípojka pro p.p.č. 321/4
23) Vodovodní přípojka pro p.p.č. 19/224) Vodovodní přípojka pro p.p.č.125/3
Umístění stavby na pozemku:SO 01 Vystrojení obecní studny na návsi- úpravy, k zabránění vniku povrchových vod do studny - podél silnice bude zhotovena žlabovnice, kterábude odvádět povrchové vody mimo infiltrační území studny- studna bude oplocena – oplocení půdorysné velikosti 16,0m x 20,0m, výšky 1,75m, z pozink. materiálu,v oplocení osazena vjezdová vrata š. 3,0m. Oplocení vzdáleno od osy studny 8,0m a 10,0m- v rámci stavebního řízení bude stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně- ke studni bude přiveden el. kabel pro ovládání technologie ve studni – ovládací a napájecí kabelybudou vedeny souběžně s trasou výtlačného potrubí Vodojem Čachrova (SO 02)
- ze studny bude voda čerpána výtlačným potrubím do stávajícího vodojemu Městysu Čachrov.
SO 02 výtlačné potrubí Vodojem Čachrov- voda nově vystrojené studny bude pomocí čerpadel čerpána výtlačným potrubím PE 90 do stávajícíhovodojemu Městyse Čachrov. Celková délka výtlačného potrubí 895,0 m;- výtlačné potrubí bude vedeno po pozemku p.č. 321/1 k.ú. Bradné, ve vzdálenosti 5,5m od studnyvýchodním směrem, pak kolmo severním směrem a kolem pozemku p.č. 321/8 ve vzdálenosti 2,3, resp.1,7m; dále vede výtlačný řad po pozemku p.č. 322 až na hranici katastrálního území Bradné a dále v k.ú.Čachrov po pozemku p.č. 469, ze kterého pak kolmým odbočením je řad veden k objektu stávajícího
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vodojemu na pozemku st.115 přes pozemku p.č. 335/1, 321/9 a 321/10 v k.ú. Čachrov;- výtlačné potrubí v délce cca 10 od studny, bude obsypáno jílem tak, aby nedocházelo k ovlivněnívodního režimu.
SO 03 Výtlačné potrubí Vodojem Bradné- jedná se o přípravu na výhledovou stavbu nového vodojemu Bradné;- souběžně s rozvodným řadem A, bude uloženo potrubí budoucího výtlaku do nového vodojemu. Jednáse o přípravu, aby nebylo nutno následně provést zásahy do silnice. Celková délka výtlačného potrubí272,8 m.
SO 04 Úpravna vody, Stávající vodojem Čachrov- v prostoru stávajícího vodojemu bude osazena technologie úpravny vody zajišťující hygienickounezávadnost vody. Úprava vody bude zajištěna jak na přívodním potrubí ze studny Bradné, tak současněze stávajících vodních zdrojů. Současně bude provedena úprava potrubí do spotřebiště, a současně budesnímána hladina vody ve vodojemu.
SO 05 ATS - Automatická tlaková stanice- automatická tlaková stanice bude umístěna ve vodojemu Městyse Čachrov. ATS bude napojenana potrubí z vodojemu. Automatická tlaková stanice je určená ke zvýšení tlaku ve vodovodním potrubí.
SO 06 zásobní řad Bradné a rozvodné řady- voda z vodojemu bude odebírána přes ATS stanici a čerpána zásobním řadem PE 90 do osady Bradné.Zde bude následně rozvodnými řady rozvedena po obci. Řešeny jsou řady:SO 06.01 – Zásobní řad Bradné, potrubí PE 90, celková délka 870,3mZásobní řad je veden z vodojemu v k.ú. Čachrov do osady Bradné ve stejné trase jako výtlačný řadze studny do vodojemu, a to až na pozemek p.č. 321/1 k.ú. Bradné, kde v úrovni rohu pozemku p.č.321/8 bude řad odbočen západním směrem a povede podél pozemků st.2, p.č. 321/6, 321/7 stále popozemku p.č. 321/1 až na úroveň hranic pozemků st.3 a st.16, kde dojde k rozdělení řadu – na rozvodnýřad A a rozvodný řad B.SO 06.02 – Rozvodný řad A, potrubí PE 90, celková délka 348,2mRozvodný řad A je veden od odbočení jižním směrem po pozemku p.č. 321/1 kolem jeho západní stranyaž na hranici s pozemkem p.č. 333 k.ú. Bradné; po tomto pozemku je řad A veden až k pozemku p.č.330, na kterém je v úrovni objektu na st.p.22 zakončen hydrantem.SO 06.03 – Rozvodný řad B, potrubí PE 90, celková délka 235,7mRozvodný řad B je veden od odbočení západním směrem po pozemku p.č. 351 a dále po pozemku p.č.325 k.ú. Bradné až na úroveň pozemku st. 20, kde bude zakončen hydrantem.
SO 07 Vodovodní přípojky Bradné- k jednotlivým nemovitostem budou na hranici pozemků vyvedeny vodovodní přípojky/odbočení z řadu,ale pouze na veřejných pozemcích. Tyto odbočení budou sloužit pro budoucí napojení jednotlivýchnemovitostí.1) Vodovodní přípojka pro č.e.7 PE 32 3,3 m

- na pozemku p.č. 322 k.ú. Bradné2) Vodovodní přípojka pro č.p. 12 PE32 10,4 m- na pozemku p.č. 321/1 k.ú. Bradné3) Vodovodní přípojka pro č.p. 3 PE32 3,3m- na pozemku p.č. 321/1 k.ú. Bradné4) Vodovodní přípojka pro č.p. 11 PE 32 3,7m- na pozemku p.č. 321/1 k.ú. Bradné5) Vodovodní přípojka pro č.p. 14 PE32 2,4 m- na pozemku p.č. 325 k.ú. Bradné6) Vodovodní přípojka pro č.e.4 PE32 3,1 m- na pozemku p.č. 321/1 k.ú. Bradné
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7) Vodovodní přípojka pro č.p. 9 PE 32 2,8 m- na pozemku p.č. 321/1 k.ú. Bradné8) Vodovodní přípojka pro č.p.7 PE32 10,9 m- na pozemku p.č. 321/1 k.ú. Bradné9) Vodovodní přípojka pro č.p.13 PE32 14,7 m- na pozemku p.č. 321/1 k.ú. Bradné10) Vodovodní přípojka pro č.e. 6 PE 32 8,7 m

- na pozemku p.č. 321/1 k.ú. Bradné
11) Vodovodní přípojka pro č.p.4 PE32 15,7 m- na pozemku p.č. 321/1 k.ú. Bradné12) Vodovodní přípojka pro č.p. 5 PE32 1,3 m- na pozemku p.č. 333 k.ú. Bradné13) Vodovodní přípojka pro č.e. 2 PE32 7,0 m- na pozemku p.č. 321/1 k.ú. Bradné14) Vodovodní přípojka pro p.p.č 125/1 PE32 0,9 m- na pozemku p.č. 333 k.ú. Bradné15) Vodovodní přípojka pro st. p. 19/1 PE32 5,2 m- na pozemku p.č. 333 k.ú. Bradné16) Vodovodní přípojka pro č.e.1 PE32 3,6 m- na pozemku p.č. 333 k.ú. Bradné
17) Vodovodní přípojka pro č.e.5 PE32 2,8 m- na pozemku p.č. 333 k.ú. Bradné18) Vodovodní přípojka pro č.e.8 PE32 8m- na pozemku p.č. 330, p.č. 186 k.ú. Bradné19) Vodovodní přípojka pro č.e.3 PE 32 11,1 m- na pozemku p.č. 330, p.č. 186 k.ú. Bradné20) Vodovodní přípojka pro p.p.č. 185/4 PE32 21,5 m- na pozemku p.č. 333, 185/3 k.ú. Bradné21) Vodovodní přípojka pro p.p.č. 185/5 PE32 32,9 m- na pozemku p.č. 333, 185/3 k.ú. Bradné22) Vodovodní přípojka pro p.p.č.321/4 PE32 7,8 m

- na pozemku p.č. 321/1 k.ú. Bradné23) Vodovodní přípojka pro p.p.č. 19/2 PE 32 5 m- na pozemku p.č. 333 k.ú. Bradné
24) Vodovodní přípojka pro p.p.č.125/3 PE32 1 m

- na pozemku p.č. 333 k.ú. Bradné
Určení prostorového řešení stavby:
SO 01 Vystrojení obecní studny na návsi- úpravy, k zabránění vniku povrchových vod do studny- studna bude oplocena- ke studni bude přiveden el. kabel pro ovládání technologie ve studni - ovládací a napájecí kabely budouvedeny souběžně s trasou výtlačného potrubí Vodojem Čachrova (SO 02) – celková délka 893,7m
- ze studny bude voda čerpána výtlačným potrubím do stávajícího vodojemu Městysu Čachrov.
V rozvaděči bude osazena zásuvka 1 x 230 volt, 3x400 volt. Ze studny bude voda čerpána výtlačnýmpotrubím do stávajícího vodojemu Městysu Čachrov.
Parametry čerpadla:
• Plně zaplavitelné vícestupňové ponorné motorové čerpadlo pro čerpání pitné vody.
• Výtlačná výška - 7,2 m
• Výtlačná délka - 875 m
• Odběr vody max 2 1/s
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SO 02 výtlačné potrubí Vodojem Čachrov- voda nově vystrojené studny bude pomocí čerpadel čerpána výtlačným potrubím PE 90 do stávajícíhovodojemu Městyse Čachrov. Celková délka výtlačného potrubí 895,0 m;- výtlačné potrubí bude vedeno po pozemku p.č. 321/1 k.ú. Bradné, ve vzdálenosti 5,5m od studnyvýchodním směrem, pak kolmo severním směrem a kolem pozemku p.č. 321/8 ve vzdálenosti 2,3, resp.1,7m; dále vede výtlačný řad po pozemku p.č. 322 až na hranici katastrálního území Bradné a dále v k.ú.Čachrov po pozemku p.č. 469, ze kterého pak kolmým odbočením je řad veden k objektu stávajícíhovodojemu na pozemku st.115 přes pozemku p.č. 335/1, 321/9 a 321/10 v k.ú. Čachrov;- výtlačné potrubí v délce cca 10 od studny, bude obsypáno jílem tak, aby nedocházelo k ovlivněnívodního režimu.
SO 03 Výtlačné potrubí Vodojem Bradné- jedná se o přípravu na výhledovou stavbu nového vodojemu Bradné;- souběžně s rozvodným řadem A, bude uloženo potrubí budoucího výtlaku do nového vodojemu. Jednáse o přípravu, aby nebylo nutno následně provést zásahy do silnice. Celková délka výtlačného potrubí272,8 m.
SO 04 Úpravna vody, Stávající vodojem Čachrov- v prostoru stávajícího vodojemu bude osazena technologie úpravny vody zajišťující hygienickounezávadnost vody. Úprava vody bude zajištěna jak na přívodním potrubí ze studny Bradné, tak současněze stávajících vodních zdrojů. V prvním nadzemním podlaží budou umístěny 2 zásobníky s chlornanemsodným a 2 samostatná dávkovači čerpadla. Každé z nich bude ovládáno samostatným vodoměremna výtlačném potrubí. Množství chlornanu bude dávkováno dle průtoku. Současně bude provedenaúprava potrubí do spotřebiště, a současně bude snímána hladina vody ve vodojemu.
SO 05 ATS - Automatická tlaková stanice- automatická tlaková stanice bude umístěna ve vodojemu Městyse Čachrov. ATS bude napojenana potrubí z vodojemu. Automatická tlaková stanice je určená ke zvýšení tlaku ve vodovodním potrubí.V prostoru akumulace vody bude potrubí demontováno a bude zde osazen nerezový odběrný koš.V prostoru armatumí komory pak bude osazeno šoupě a za tímto šoupětem bude napojeno sací potrubípro ATS. ATS bude o sestavě 1+1 se samostatnými frekvenčními měniči. Čerpadla budou řízenarozvaděčem, který je součástí kompletní ATS. Na sacím potrubí z ATS bude osazen vodoměr.
SO 06 zásobní řad Bradné a rozvodné řady- voda z vodojemu bude odebírána přes ATS stanici a čerpána zásobním řadem PE 90 do osady Bradné.Zde bude následně rozvodnými řady rozvedena po obci. Řešeny jsou řady:SO 06.01 – Zásobní řad Bradné, potrubí PE 90, celková délka 870,3mSO 06.02 – Rozvodný řad A, potrubí PE 90, celková délka 348,2mSO 06.03 – Rozvodný řad B, potrubí PE 90, celková délka 235,7mNa vodovodních řadech budou osazeny 3 hydranty – 2 podzemní a 1 nadzemní
SO 07 Vodovodní přípojky Bradné- k jednotlivým nemovitostem budou na hranici pozemků vyvedeny vodovodní přípojky/odbočení z řadu,ale pouze na veřejných pozemcích. Celkem řešeno 24 přípojek.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
- Stavbou jsou dotčeny pozemky parc. č. 121, 145/1, 145/14, 145/15, 185/3, 186/1, 321/1, 322, 325,330, 333, 351 v katastrálním území Bradné, st. p. 115, parc. č. 321/9, 321/10, 335/1, 469v katastrálním území Čachrov.
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenými koordinačními situacemi v měř. 1:250 (1.část- výkresč.C3.a; 2.část- výkres č.C3.b; 3.část- výkres č.C3.c; 4.část- výkres č.C3.d), které jsou součástídokumentace k územnímu řízení, a které obsahují výkres současného stavu území v měřítkukatastrální mapy se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby,s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.Dokumentaci k územnímu řízení zpracovala společnost AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30, 340 22Nýrsko a autorizačním razítkem opatřila Ing. Martina Hřebeková, autorizovaný inženýr pro stavbyvodního hospodářství a krajinného inženýrství, pozemní stavby (ČKAIT 0101643) v srpnu 2020.Případné změny trasy je žadatel povinen předem projednat se stavebním úřadem.
2. Umístění stavby na pozemku:SO 01 Vystrojení obecní studny na návsi- stávající studna bude oplocena – oplocení půdorysné velikosti 16,0m x 20,0m, výšky 1,75m.Oplocení vzdáleno od osy studny 8,0m a 10,0mSO 02 výtlačné potrubí Vodojem Čachrov- voda nově vystrojené studny bude pomocí čerpadel čerpána výtlačným potrubím PE 90do stávajícího vodojemu Městyse Čachrov. Celková délka výtlačného potrubí 895,0 m;- výtlačné potrubí bude vedeno po pozemku p.č. 321/1 k.ú. Bradné, ve vzdálenosti 5,5m od studnyvýchodním směrem, pak kolmo severním směrem a kolem pozemku p.č. 321/8 ve vzdálenosti 2,3,resp. 1,7m; dále vede výtlačný řad po pozemku p.č. 322 až na hranici katastrálního území Bradné adále v k.ú. Čachrov po pozemku p.č. 469, ze kterého pak kolmým odbočením je řad vedenk objektu stávajícího vodojemu na pozemku st.115 přes pozemku p.č. 335/1, 321/9 a 321/10 v k.ú.Čachrov;SO 03 Výtlačné potrubí Vodojem Bradné- jedná se o přípravu na výhledovou stavbu nového vodojemu Bradné;- souběžně s rozvodným řadem A, bude uloženo potrubí budoucího výtlaku do nového vodojemu.Jedná se o přípravu, aby nebylo nutno následně provést zásahy do silnice.SO 04 Úpravna vody, Stávající vodojem Čachrov- v prostoru stávajícího vodojemu bude osazena technologie úpravny vody zajišťující hygienickounezávadnost vody.SO 05 ATS - Automatická tlaková stanice- automatická tlaková stanice bude umístěna ve vodojemu Městyse Čachrov. ATS bude napojenana potrubí z vodojemu.SO 06 zásobní řad Bradné a rozvodné řady- voda z vodojemu bude odebírána přes ATS stanici a čerpána zásobním řadem PE 90 do osadyBradné. Zde bude následně rozvodnými řady rozvedena po obci. Řešeny jsou řady:SO 06.01 – Zásobní řad Bradné, potrubí PE 90, celková délka 870,3mZásobní řad je veden z vodojemu v k.ú. Čachrov do osady Bradné ve stejné trase jako výtlačný řadze studny do vodojemu, a to až na pozemek p.č. 321/1 k.ú. Bradné, kde v úrovni rohu pozemku p.č.321/8 bude řad odbočen západním směrem a povede podél pozemků st.2, p.č. 321/6, 321/7 stálepo pozemku p.č. 321/1 až na úroveň hranic pozemků st.3 a st.16, kde dojde k rozdělení řadu –na rozvodný řad A a rozvodný řad B.SO 06.02 – Rozvodný řad A, potrubí PE 90, celková délka 348,2mRozvodný řad A je veden od odbočení jižním směrem po pozemku p.č. 321/1 kolem jeho západnístrany až na hranici s pozemkem p.č. 333 k.ú. Bradné; po tomto pozemku je řad A veden ažk pozemku p.č. 330, na kterém je v úrovni objektu na st.p.22 zakončen hydrantem.SO 06.03 – Rozvodný řad B, potrubí PE 90, celková délka 235,7mRozvodný řad B je veden od odbočení západním směrem po pozemku p.č. 351 a dále po pozemkup.č. 325 k.ú. Bradné až na úroveň pozemku st. 20, kde bude zakončen hydrantem.SO 07 Vodovodní přípojky Bradné

- k jednotlivým nemovitostem budou na hranici pozemků vyvedeny vodovodní přípojky v počtucelkem 24
3. Z vyjádření z hlediska příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu MěÚ Klatovy č.j.ŽP/9140/20/Rt ze dne 16.09.2020 vyplývá souhlas za splnění podmínek:
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a) v průběhu zemních prací učinit opatření k zabránění úniku pevných a kapalných látekpoškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt;
b) skrýt odděleně svrchní kulturní vrstvy půdy a tyto při zahrnování tras opět využít
c) provádět práce tak, aby na okolním zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlok co nejmenším škodám
d) po ukončení prací uvést dotčené pozemky do původního stavu
e) projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem dotčené zemědělské půdy, nebo jinouosobou oprávněnou tuto zemědělskou půdu užívat

4. Ze závazného stanoviska SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA zn. NP 11578/2020 ze dne25.11.2020 vyplývá souhlas za splnění podmínek:
a) v průběhu stavby bude dodržována norma ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačníchploch při stavebních pracích
b) při realizaci stavby nedojde k poškození vzrostlých dřevin (s obvodem kmene měřeným ve výši130 cm nad zemí 80 cm a větším) ani jejich kořenového systému

5. Umístění stavby musí respektovat stávající ochranná pásma jednotlivých sítí a podmínky stanovenéjejich správci.
6. Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována na území s archeologickými nálezy, vztahují se nastavebníka povinnosti vyplývající z ust. § 22-23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, veznění pozdějších předpisů
7. Stavba obsahuje objekty SO 01; SO 02; SO 03; SO 04; SO 05 a SO 06, které jsou vodním dílem avyžadují vydání stavebního povolení příslušným speciálním stavebním úřadem tj. MěÚ Klatovy,odbor životního prostředí – vodoprávní úřad.
8. Objekt SO 07 – vodovodní přípojky; a oplocení studny, ovládací a napájecí kabely z VodojemuČachrov do stávající studny (součást objektu SO 01), jsou umístěny územním rozhodnutím anevyžadují vydání stavebního povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.
9. U staveb, které nevyžadují stavební povolení nebo ohlášení dodržet tyto podmínky:

a) Před zahájením stavby musí stavebník nechat vytýčit veškerá podzemní vedení, chránit je předpoškozením a respektovat podmínky vlastníků, případně správců těchto vedení.
b) Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technickýchpožadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technickýchzařízení.
c) Při stavbě budou dodrženy platné bezpečnostní předpisy na ochranu jiných zařízení,nacházejících se v blízkosti budované stavby, bude dbáno na dodržování předpisů týkajících sebezpečnosti práce a technických zařízení a příslušných závazných ustanovení státních norem.
d) S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, bude nakládáno v souladu sezákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů, a jeho prováděcími předpisy.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Městys Čachrov, Čachrov 55, 339 01 Klatovy 1Jana Čapková, nar. 17.6.1979, Dubečská 2364/15, 100 00 Praha 10-StrašniceIng. Josef Hosnedl, nar. 20.5.1984, Ječná 879, Klatovy IV, 339 01 Klatovy 1Bohumír Hásnedl, nar. 19.10.1958, Čachrov 3, 339 01 Klatovy 1Jan Kollross, nar. 29.4.1964, Opálka 28, Strážov, 340 21 Janovice nad ÚhlavouMgr. Zdeňka Kollrossová, nar. 20.8.1965, Opálka 28, Strážov, 340 21 Janovice nad Úhlavou
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Odůvodnění:

Dne 04.12.2020 podal žadatel Městys Čachrov, kterého zastupuje AQUAŠUMAVA s.r.o., IČO 64832911,Chudenín 30, Nýrsko, 340 22 Nýrsko, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „ÚPRAVYVODOJEMU A VODOVOD BRADNÉ“. Stavba obsahuje vystrojení „obecní studny na návsi“ v obci Bradné,napájecí a ovládací kabely ke studni, výstavbu výtlačného potrubí do vodojemu Čachrov, výtlačnépotrubí do (budoucího) vodojemu Bradné, zásobní řad do obce Bradné a rozvodné řady, vodovodnípřípojky, úpravy vystrojení vodojemu a ATS.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnýmipro její řádné posouzení, byl žadatel dne 18.12.2020 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo usnesenímč.j. OVÚP/9444/20/Ka přerušeno. Dne 09.02.2021 byly podklady žádosti doplněny.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánůmopatřením č.j. OVÚP/1635/21/Ka dne 25.02.2021, ve kterém upouští od ústního jednání, a stanovil lhůtu15 dnů od doručení tohoto oznámení, ve které mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska aúčastníci řízení své námitky.
Dne 08.03.2021 byly k projednávanému řešení podány námitky devíti účastníků řízení. Tyto námitkybyly zřejmě doručeny současně i zástupci žadatele, který je současně zpracovatelem dokumentacek územnímu řízení, protože dne 23.03.2021 byla stavebnímu úřadu doručena doplňující dokumentacenazvaná k „ námitkám k návrhu stavby „Úpravy vodojemu a vodovodu Bradné“.
Vzhledem k tomu, že z popsaného postupu je zřejmé, že dokumentace předložená k žádosti o územnírozhodnutí nebyla dostatečně projednaná s dotčenými vlastníky, a ze všech podaných podkladů neníjasné, jaké řešení se bude projednávat a umisťovat, nařídil stavební úřad k projednání žádosti ústníjednání na den 5. května 2021, ze kterého byl sepsán protokol č.j. OVÚP/3735/21/Ka.
Na ústním jednání byli účastníci seznámeni s předloženou žádostí a dokumentací k územnímu řízení.Byly přečteny námitky účastníků a současně byly předloženy návrhy řešení od zpracovateledokumentace k územnímu řízení. AQUAŠUMAVA s.r.o. Účastníci, kteří podali námitky, akceptovali řešenítěchto námitek tak, jak je předložil zpracovatel dokumentace. Do protokolu byl o tom proveden zápis.Stavební úřad seznámil následně všechny účastníky řízení s doplněním dokumentace sdělením č.j.OVÚP/3761/21/Ka ze dne 05.05.2021 a stanovil jim lhůtu 15 dnů od doručení tohoto sdělení, ve které semohou seznámit s podklady pro vydání následného rozhodnutí.
V územním řízení stavební úřad posoudil záměr podle § 90 stavebního zákona a zjistil:
Umístění záměru je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Vodovodnírozvod v obci je veden po pozemcích obce, vodovodní přípojky pak částečně po soukromých pozemcích;rozvod je uložen v nezámrzné hloubce a je ukončen hydranty.
Žadatel doložil souhlasná stanoviska vlastníků a provozovatelů stávající veřejné technické infrastrukturyk podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem. Stavební úřad ve výroku rozhodnutístanovil, že stavebník musí před zahájením stavby nechat vytýčit veškerá podzemní vedení, chránit jepřed poškozením a respektovat podmínky vlastníků, případně správců těchto vedení. Toto se vztahujena stavby, které pro realizaci nevyžadují ohlášení ani stavební povolení a jejich provedení je tak možnéna základě územního rozhodnutí – vodovodní přípojky, oplocení studny, ovládací a napájecí kabelyz Vodojemu Čachrov do stávající studny (součást SO 02).
Městský úřad Klatovy k záměru vydal dne 05.11.2020 souhlasné koordinované stanovisko č. 700/20.Z koordinovaného stanoviska vyplývá, že záměrem nejsou dotčeny zájmy ochrany lesa a ochranyovzduší; hospodářského odboru a odboru dopravy. Zájmy chráněné orgánem ochrany zemědělskéhopůdního fondu byly stanoveny v podmínkách v samostatném vyjádření č.j. ŽP/9140/20/Rt ze dne16.09.2020; příslušný orgán k výkonu státní správy v oblasti památkové péče sdělil, že se stavba budenacházet na území s archeologickými nálezy; příslušný orgán veřejné správy v odpadovém hospodářstvívydal v rámci koordinovaného stanoviska dne 04.11.2020 pod č.j. ŽP/10619/20/Kr závazné stanovisko,ve kterém upozorňuje, že s veškerými opady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, musí býtnakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
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Městys Čachrov, vydal dne 07.09.2020 pod zn. Ča 892/2020 souhlas se záměrem výstavby jako vlastníkvodovodu, kanalizace, místních komunikací a veřejného vodovodu.
Z hlediska zájmů chráněných vodoprávním úřadem bylo k záměru vydáno závazné stanoviskovodoprávního úřadu dne 01.02.2021, pod č.j. ŽP/696/21/Šp bez stanovení podmínek, jens upozorněním, stavba obsahuje vodní díla objekty (SO 01; SO 02; SO 03; SO 04; SO 05 a SO 06), kterápodléhají vydání stavebního povolení příslušným speciálním úřadem, kterým je MěÚ Klatovy, odborživotního prostředí – vodoprávní úřad.
Příslušný orgán ochrany přírody, SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA, vydal závazné stanovisko zn. NP11578/2020 ze dne 25.11.2020, ze kterého vyplývá souhlas za splnění podmínek. Ty uvedl stavební úřadv podmínkách tohoto rozhodnutí v jeho výrokové části.
Orgán ochrany veřejného zdraví vydal k umístění stavby souhlasné závazné stanovisko dne 22.09.2020pod č.j. KHSPL/23195/21/2020 bez stanovení podmínek. Hasičská záchranný sbor vydal k umístěnístavby souhlasné závazné stanovisko dne 09.09.2020 pod č.j. HSPM-3389-2/2020 KT.
Z výše uvedených vyjádření, stanovisek a závazných stanovisek vyplývá, že záměr je v souladus požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právníchpředpisů.
Stavební úřad posuzoval soulad stavby s územně plánovací dokumentací. Městys Čachrov má územníplán vydaný zastupitelstvem města dne 16.08.2011, nabytí účinnosti dne 2.9.2011 + 2 změny ÚP.Zájmové pozemky v k.ú. Čachrov se podle platného územního plánu nachází částí v zastavěném územíobce (st.p.č. 151 a p.p.č. 321/10 – stávající vodojem Čachrov) „TI - plochy technické infrastruktury“ ačástí mimo zastavěné území obce (k.ú. Čachrov a Bradné), v území řešeném územím plánem jako „NP -plochy nezastavěného území - přírodní“ + „VP - plochy veřejných prostranství“. Pozemky dotčenéstavbou v zastavěném území obce Bradné jsou v plochách „SOv - plochy smíšené obytné - venkovské“ +„VP - plochy veřejných prostranství“ + „VSz - plochy výroba a skladování - zemědělská výroba“ + „RR -plochy rekreace“. V těchto plochách je přípustné využití pro související stavby, zařízení a jiná opatřenípro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Záměr je z hlediska funkčního využití v souladus územním plánem. Stavební úřad se při posuzování záměru shodl se závěrem souhlasného závaznéhostanoviska orgánu územního plánování č.j. ŽP/9646/20/Ks ze dne 09.09.2020, a ze kterého vyplývá,že záměr je z hlediska funkčního využití v souladu s územním plánem.
Umístění záměru je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčenýchorgánů podle zvláštních právních předpisů.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánůvyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníkyřízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebnímzákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu seschválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. Stavebníúřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrokuuvedených.
Stanoviska sdělili:
- Městys Čachrov, vyjáddření zn. Ča 892/2020 ze dne 07.09.2020- Městys Čachrov, souhlasí zn. Ča 893/2020 ze dne 07.09.2020- MěÚ Klatovy, koordinované stanovisko č. 700/20 č.j. ŽP/8649/20/Ks ze dne 05.11.2020- MěÚ Klatovy, odbor životního prostředí, vyjádření z hlediska odpadového hospodářství č.j.ŽP/9969/17/St ze dne 14.12.2017- MěÚ Klatovy, odbor životního prostředí, závazné stanovisko z hlediska odpadového hospodářství č.j.ŽP/10619/20/Kr ze dne 04.11.2020- MěÚ Klatovy, odbor životního prostředí, vyjádření z hlediska ochrany ZPF č.j. ŽP/9140/20/Rt ze dne16.09.2020- MěÚ Klatovy, odbor územního plánování, vyjádření ke KS č.j.ŽP/9649/20/Ks ze dne 09.09.2020
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- MěÚ Klatovy, odbor životního prostředí, sdělení vodoprávního úřadu OVÚP/10513/20/Šp ze dne30.10.2020- MěÚ Klatovy, odbor životního prostředí, závazné stanovisko vodoprávního úřadu č.j. ŽP/696/21/Špze dne 01.02.2021- SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA, závazné stanovisko zn. NP 11578/2020 ze dne 25.11.2020- KHS Plzeň. kraje, územní pracoviště Klatovy č.j. KHSPL/23195/21/2020 ze dne 22.09.2020- HZS Plzeň. kraje, územní odbor Klatovy čj. HSPM-3389-2/2020 KT ze dne 09.09.2020- Povodí Vltavy, s.p. stanovisko správce povodí zn. 68613/2020/140 ze dne 06.10.2020- ČEZ Distribuce a.s., vyjádření k dokumentaci zn. 1111767654 ze dne 14.12.2020- vyjádření k sítím: AQUAŠUMAVA s.r.o., vyjádření ze dne 05.01.2021; CETIN, a.s. č.j. 804933/19 zedne 08.11.2019; Nej.cz s.r.o. zn. VYNEJ-2021-00008-01 ze dne 11.01.2021; GasNet Služby s.r.o. zn.5002283997 ze dne 04.01.2021; ČEZ Distribuce a.s. zn. 0101559844 ze dne 07.07.2021; VodafoneCzech Republic a.s. zn. 210104-1451242499 ze dne 04.01.2021; T-Mobile Czech Republic a.s. zn.E00198/21 ze dne 04.01.20210;
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánůvyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisůve výroku uvedených.
Za účastníky řízení byli vzati vlastníci pozemků dotčených stavbou a vlastníci pozemků a staveb přímosousedících s pozemky stavby ve vzdálenosti, ve které lze předpokládat jejich možné dotčení stavbou.Vlastnická ani jiná práva k vzdálenějším pozemkům a stavbám nemohou být tímto rozhodnutím přímodotčena.Vzhledem k rozsahu stavby jde o řízení s velkým počtem účastníků, ve kterém je doručováno podle § 25správního řádu. Účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona bylo doručováno veřejnouvyhláškou. Účastníkům dle § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě.
Stavební úřad stanovil okruh účastníků takto:Účastníci dle § 85 odst.1, písm. a) žadatel, b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměruskutečněn:Městys Čachrov, IDDS: t6vaum5
Účastníci dle § 85 odst.2, písm. a) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn,není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:Jana Čapková, Dubečská č.p. 2364/15, 100 00 Praha 10-StrašniceIng. Josef Hosnedl, Ječná č.p. 879, Klatovy IV, 339 01 Klatovy 1Bohumír Hásnedl, Čachrov č.p. 3, 339 01 Klatovy 1Jan Kollross, Opálka č.p. 28, Strážov, 340 21 Janovice nad ÚhlavouMgr. Zdeňka Kollrossová, Opálka č.p. 28, Strážov, 340 21 Janovice nad Úhlavou
Účastníci dle § 85 odst.2, písm. b) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousednímstavbám anebo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímodotčeno:AQUAŠUMAVA s.r.o., IDDS: 6q5usbyČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfyCETIN a.s., IDDS: qa7425t
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 1/1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 20, 22, parc. č. 22/2, 23/1, 28/2, 34, 35/1, 36, 37, 57/6, 125/1,125/2, 125/9, 126/1, 126/2, 128/1, 128/2, 134, 148/6, 148/7, 151, 152, 185/1, 185/4, 185/5, 186/2,186/4, 321/2, 321/3, 321/4, 321/6, 321/8, 324, 329, 346, 352 v katastrálním území Bradné, parc. č. 338,339, 350, 355, 356/1 v katastrálním území Čachrov
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Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Čachrov, Bradné č.e. 7, č.p. 12, č.p. 11, č.e. 4, č.p. 9, č.p. 7, č.p. 4, č.p. 5, č.e. 1, č.p. 3, č.p. 13, č.p. 14 ač.e. 8

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci (Jana Kocurová, Marcel Kocur, Jitka Hrubá, Václav Hrach, Jaroslav Majer, Jan Červený, HanaDankesreiter, Jan Kollross) v průběhu řízení podali dne 08.03.2021 hromadnou námitku s přiloženousituací, ve které požadovali:a) změnu umístění vodovodní přípojky k č.p. 5, majitelé J. a M. Kocurovi, a to do bodu A

v nákresub) zřízení vodovodní přípojky k p.p.č. 124/3, majitelé J. a J. Hrubý, a to do bodu A v nákresuc) změnu umístění vodovodní přípojky k p.p.č. 125/1, majitel V. Hrách, a to do bodu A v nákresud) změnu umístění vodovodní přípojky k budově na st.p.č. 19/1, majitel J. Majer, a to do bodu A
v nákresue) změnu umístění vodovodní přípojky k č.e. 2, majitel J. Červený, a to do bodu B v nákresuf) zřízení vodovodní přípojky k budově na st.p.č. 19/2, majitelka H. Dankesreiter, a to v bodě C
v nákresug) zřízení vodovodní přípojky k p.p.č. 147, majitel J. Kollross, a to v bodě D v nákresuh) uložení vodovodního řadu A do společného výkopu s výtlačným potrubím na p.p.č. 321/1 dle
nákresu, majitel Městys Čachrov

Dne 23.03.2021 doložil na stavební úřad zpracovatel dokumentace AQUAŠUMAVA s.r.o. vypořádání ses námitkami a jejich zakreslení do dokumentace. Z textu vyplývalo:K bodu a)
Se změnou souhlasíme. Požadovaná změna byla zapracována do projektové dokumentace.
K bodu b)
V bodě b) požadují zřídit přípojku k p.p.č. 124/3, majitelé J. a J. Hrubý z výpisu z KN vyplývá, že p.p.č.124/3 neexistuje. Zřejmě měli na mysli p.p.č. 125/3. Vysazení přípojky v bodě A zřejmě pro ,yrozestavěnou stavbu na p.p.č. 125/3 má logiku. Se zřízením vodovodní přípojky souhlasíme.Požadovaná změna byla zapracována do projektové dokumentace.K bodu c)
Se změnou souhlasíme. Požadovaná změna byla zapracována do projektové dokumentace.
K bodu a), b), c)
Vodovodní přípojky pro č.p. 5, p.p.č. 125/3 a 125/1 byly doplněny do projektové dokumentace,upozorňujeme že vodovodní přípojky musí být od sebe ve vzdálenosti 1 m, aby bylo možné umístitvodoměrné šachty. Je nutné si uvědomit, že vodoměmá šachta bude muset být umístěna na p.p.č.185/6, který je ve vlastnictví pana J. Kollrosse a pana J. Majera. Se změnou souhlasíme. Požadovanázměna byla zapracována do projektové dokumentace.
K bodu e)Se změnou souhlasíme. Požadovaná změna byla zapracována do projektové dokumentace.K bodu f)Se zřízením vodovodní přípojky souhlasíme. Požadovaná změna byla zapracována do projektovédokumentace.K bodu g)Pozemková parcela č. 147, majitel J. Kollross, není vedena v územním plánu jako zastavitelné území.Případné následné vybudování vodovodní přípojky a její umístění musí vycházet ze schválenéhoúzemního plánu, s vyřešením umístění navrhované nemovitosti, návrhu příjezdové cesty k tétonemovitosti a z toho vyplývajících souvislostí. Úkolem projektové dokumentace není vybudování
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technické infrastruktury pro zasíťování parcel, nýbrž napojení stávajících nemovitostí na vodovodnířad.
k bodu h):Uložení vodovodního řadu A je navrženo tak, aby přípojky z tohoto řadu, které vedou ke stávajícímnemovitostem č. e. 4, na parcele st. 4 a č.p.9, na parcele st.5, byly co nejkratší.Posunutí trasy by mělo dopad na umístění vodovodních přípojek pro stávající nemovitosti č. e. 4 ač.p. 9.Dále je potřeba uvědomit si, že při uložení potrubí do jednoho výkopu musí být zachován rozestuppotrubí, zde je bohužel všeobecně vžitá představa, že se všechna potrubí a kabely uloží do jednohospolečného výkopu.Takovéto navržení trasy bylo i z důvodu umístění nadzemního hydrantu, aby obsáhl co největší částzastavěného území. Toto řešení bylo schváleno HZS PK.Pro změnu trasy nevidíme důvod

Na ústním jednání dne 5. května 2021 byli účastníci seznámeni i s uvedenými námitkami účastníků asoučasně s předloženými návrhy řešení od zpracovatele dokumentace k územnímu řízení. Do protokoluč.j. OVÚP/3735/21/Ka byl proveden zápis, že účastníci, kteří podali námitku akceptují toto předloženéřešení.
Stavební úřad seznámil následně všechny účastníky řízení s doplněním dokumentace a stanovil jim lhůtupro seznámení se s podklady před vydáním rozhodnutí.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvojeKrajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu aaby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví jesprávní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivývýrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemnéhovyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li ostavby 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 umístěnístavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Pavel Boublíkvedoucí 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 položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši3000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, celkem 4000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:účastníci (dodejky)Městys Čachrov, IDDS: t6vaum5, který zastupujeAQUAŠUMAVA s.r.o., IDDS: 6q5usby
Jana Čapková, Dubečská č.p. 2364/15, 100 00 Praha 10-StrašniceIng. Josef Hosnedl, Ječná č.p. 879, Klatovy IV, 339 01 Klatovy 1Bohumír Hásnedl, Čachrov č.p. 3, 339 01 Klatovy 1Jan Kollross, Opálka č.p. 28, Strážov, 340 21 Janovice nad ÚhlavouMgr. Zdeňka Kollrossová, Opálka č.p. 28, Strážov, 340 21 Janovice nad ÚhlavouČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfyCETIN a.s., IDDS: qa7425t
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: (doručení veřejnou vyhláškou)st. p. 1/1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 20, 22, parc. č. 22/2, 23/1, 28/2, 34, 35/1, 36, 37, 57/6, 125/1,125/2, 125/9, 126/1, 126/2, 128/1, 128/2, 134, 148/6, 148/7, 151, 152, 185/1, 185/4, 185/5, 186/2,186/4, 321/2, 321/3, 321/4, 321/6, 321/8, 324, 329, 346, 352 v katastrálním území Bradné, parc. č. 338,339, 350, 355, 356/1 v katastrálním území Čachrov
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: (doručení veřejnou vyhláškou)Čachrov, Bradné č.e. 7, č.p. 12, č.p. 11, č.e. 4, č.p. 9, č.p. 7, č.p. 4, č.p. 5, č.e. 1, č.p. 3, č.p. 13, č.p. 14 ač.e. 8
dotčené správní úřadyMěstský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy 1Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor, IDDS: p36ab6kKrajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8aSpráva Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, IDDS: mmwuufkMěstský úřad Klatovy, OVÚP - úřad územního plánování (vlastní)
Dále obdrží:
Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)Úřad městyse Čachrov se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Čachrově a v obci Bradné po dobu 15 dnů(potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)


