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Dle rozdělovníku

Stavební povolení k vodnímu dílu - „MAKALOVY - PŘEDSLAV - VODOVOD“
s umístěním na níže uvedených pozemcích v k.ú. Ostřetice a k.ú. Předslav
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní
úřad dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní
zákon“), v souladu s ust. § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
právních úprav (dále jen „správní řád“), a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle
ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
s ch v a l u j e
žadateli
Obchodní firma nebo název: Obec Předslav
sídlo: Předslav 124, 339 01 Klatovy
Identifikační číslo: 00256021
stavební záměr „MAKALOVY - PŘEDSLAV - VODOVOD“ podle ust. § 94p odst. 1
stavebního zákona, v souladu s ust. § 13a vyhlášky číslo 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební vyhláška“), a dle ust. § 15 odst. 1 a 6 vodního zákona, který obsahuje:
vodní dílo (vodovodní řad) – novostavba
vedlejší stavba – vodovodní přípojky (SO 03)
popis prostorového řešení
SO 01 Vodovodní přivaděč Makalovy - Předslav – řešený úsek vodovodního řadu
odbočuje z trasy Točník - Otín v arm. šachtě u osady Makalovy na pozemku p.č. 1504 v k.ú.
Ostřetice, místo napojení (předávací bod VB 18A) určeno souřadnicemi X,Y v souřadnicovém
systému S-JTSK 1103499, 830422. Konec řadu je v budově stávající úpravny vody Předslav
napojením na vnitřní technologické vystrojení nátoku do nádrže upravené vody (PS 01).
Trasou jsou zasaženy pozemky: k.ú. Ostřetice, p.č. 1504, 1518, 909/6, 909/3, 877, 930/65,
930/1, 1492, 1484, 1494, 1515, 1524; st. 29
k.ú. Předslav, p.č. 791/3, 649, 648, 645/7, 645/4, 645/5, 786/2, 786/4, 566/3, 568; st. 119
Od napojení na předávací bod směřuje trasa k Petrovickému (Měcholupskému) potoku, který
kříží pode dnem, po překřížení koryta VT přechází trasa do lučního pozemku a lomí se
směrem k příjezdové silnici do Makalov, prochází územím zástavby osady Makalovy a dále
pokračuje nejprve v trase polní cesty a poté přes zemědělskou půdu až do stávající úpravny
vody na st.p.č. 119 v k.ú. Předslav.
SO 02 Stavební úpravy v ÚV – náhrada stávajícího zakrytí technologického kanálu od
vstupu potrubí vodovodního přivaděče po úroveň zakrytí vázanou na stávající čerpadla a
filtraci. Původní zakrytí z ocelového žebrovaného plechu bude nahrazeno zakrytím
z ocelových žárově pozinkovaných plechů. Plocha obnovovaného zakrytí je cca 2,2 m 2.
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SO 03 Měcholupská zemědělská a.s. - vodovodní přípojky
Přípojka 1 - napojení kancelářské budovy, kuchyně – materiál potrubí PE 110x6,6, délka 34,4
m;nová vodovodní přípojka pitné vody bude sloužit pro kuchyni a provozní kanceláře.
Přípojka je vymezena novou odbočkou na stávajícím zásobním řadu PE160 z VDJ Předslav
2 x 100 m3 a zakončením ve stávající vodoměrné šachtě v areálu Měcholupské zemědělské
a.s. Trasou dotčené pozemky: k.ú. Předslav, p.č. 559, 785/4, 785/1, 456/4.
Přípojka 2 - hospodářské provozy – materiál potrubí PE 110x6,6, délka 74,5 m; nová
vodovodní přípojka bude sloužit pro budoucí napojení části hospodářského provozu farmy
vyžadujícím pitnou vodu, nová přípojka bude zakončena ve stávající vodoměrné šachtě
vodoměrnou soupravou. Přípojka je vymezena novou odbočkou na stávajícím zásobním řadu
PE160 z VDJ Předslav 2 x 100 m3 a zakončením ve stávající vodoměrné šachtě v areálu
Měcholupské zemědělské a.s. Trasou dotčené pozemky: k.ú. Předslav, p.č. 553, 785/1,
456/36, 456/37, 456/12.
Vodovodní přivaděč Makalovy - Předslav bude umístěn na pozemcích p.č. 1504 (ostatní
plocha), 1518 (vodní plocha), 909/6 (trvalý travní porost), 909/3 (trvalý travní porost), 877
(ostatní plocha), 930/65 (ostatní plocha), st. 29 (zastavěná plocha a nádvoří), 930/1 (ostatní
plocha), 1492 (ostatní plocha), 1484 (trvalý travní porost), 1494 (trvalý travní porost), 1515
(ostatní plocha), 1524 (orná půda) v k.ú. Ostřetice a p.č. 791/3 (vodní plocha), 649 (trvalý
travní porost), 648 (trvalý travní porost), 645/7 (trvalý travní porost), 645/4 (orná půda), 645/5
(orná půda), 786/2 (ostatní plocha), 786/4 (trvalý travní porost), 566/3 (trvalý travní porost),
568 (trvalý travní porost), st. 119 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Předslav, určení polohy
stavby (orientačně podle souřadnic X, Y určených v souřadnicovém systému JTSK):
vodovodní přivaděč - začátek úseku 1103499,3, 830422,4.
Vodovodní přípojky (SO 03) budou umístěny na pozemcích p.č. 559 (trvalý travní porost),
785/4 (ostatní plocha), 785/1 (ostatní plocha), 456/4 (ostatní plocha); 553 (trvalý travní
porost), 785/1 (ostatní plocha), 456/36 (ostatní plocha), 456/37 (ostatní plocha), 456/12
(ostatní plocha), vše v k.ú. Předslav, v kraji Plzeňském, okrese Klatovy, obci Předslav,
v povodí DVT Petrovický potok - IDVT 10250522, ČHP 1-10-03-0660-0-00, HGR 6310, ID VÚ
podzemních vod 63101 – Krystalinikum v povodí horní Vltavy a Úhlavy, ID VÚ povrchových
vod BER_0390 Měcholupský potok od pramene po ústí do toku Točnický potok.
Pro umístění a provedení stavby se dle ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona
a v souladu s ust. § 15 odst. 3 vodního zákona stanovují tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna v souladu s koordinačními situačními výkresy C.3.1 – C.3.4
v měřítku 1:500, jež jsou součástí dokumentace pro společné řízení, kterou
vypracovala v prosinci 2021 společnost Vodohospodářský podnik a.s., projektant Ing.
Hála – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
ČKAIT - 0201507.
2. Stavba bude provedena podle předložené a ve vodoprávním řízení ověřené
projektové dokumentace, kterou vypracovala v prosinci 2021 společnost
Vodohospodářský podnik a.s., projektant Ing. Hála – autorizovaný inženýr pro stavby
vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT - 0201507; případné změny
nesmí být provedeny bez předchozího projednání.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou.
4. Před zahájením výkopových prací budou na místě stavby ověřeny a vytýčeny trasy
všech podzemních vedení a zařízení. O vytýčení budou požádáni vlastníci či správci
jednotlivých vedení. Pracovníci na stavbě budou s polohou podzemních vedení
prokazatelně seznámeni. Zemní a montážní práce v ochranných pásmech těchto
zemních vedení budou prováděny dle podmínek jejich vlastníků, popř. provozovatelů
(AQUAŠUMAVA s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., GasNet, s.r.o., CETIN a.s.)
5. Vzhledem k blízkosti stávajícího vrtu a jeho ochranného pásma ve správě fy.
AQUAŠUMAVA s.r.o. zajistí stavebník dohled hydrogeologa při provádění prací pro
vyloučení rizika ovlivnění kvality a množství vody ve vrtu.
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6. Během provádění stavebních prací, při kterých bude stavbou vodovodu křížen
Petrovický potok, budou stavba a staveniště zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění
vody ve vodním toku.
7. Zahájení a ukončení prací v místě křížení vodovodu s VT bude oznámeno úsekovému
technikovi p. Kinskému na tel. 724 279 564.
8. V místě křížení vodovodu s vodním tokem ve správě Povodí Vltavy, s.p. se nachází
základní prostředek, proto se doporučuje křížení provést podvrtem. V případě překopu
bude koryto vodního toku uvedeno do původního stavu.
9. Uložení inženýrské sítě – vodovodu do pozemku p.č. 785/1 (silnice II/117) bude
provedeno v místech vyznačených v situačním snímku, při dodržení TP 146
Ministerstva dopravy ČR.
10. Před zahájením stavby stavebník oznámí termín zahájení stavby a název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, a to písemně (e-mailem)
zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu.
11. Na stavbě budou prováděny min. 1x měsíčně kontrolní dny svolávané TDI, na které
bude ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zván též zdejší
vodoprávní úřad jako speciální stavební úřad.
12. Stavba bude dokončena v termínu do 31. 12. 2023.
13. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena jen závěrečná
14. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. K žádosti o vydání
souhlasu k užívání vodního díla budou příslušnému vodoprávnímu úřadu předloženy
doklady podle vyhlášky číslo 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších
opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
zejména pak výsledky tlakových zkoušek vodovodního potrubí, výsledky zkoušek
nepropustnosti potrubí kanalizace, doklad zhotovitele staveb o jejich dokončení
a řádném provedení, závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví (k žádosti
o něj předloží stavebník rozbor vody provedený oprávněnou laboratoří), závazná
stanoviska dotčených orgánů, předávací protokoly mezi zhotovitelem stavby příp.
stavebníkem a vlastníky dotčených pozemků, dokumentaci skutečného provedení
stavby (dojde-li k odchylkám proti společnému povolení) a geometrické zaměření
stavby v katastrální mapě.
15. Se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu bude předloženo povolení k provozování
povolených staveb vodních děl (ust. § 15 odst. 3 vodního zákona).
Odůvodnění:
Obec Předslav se sídlem Předslav 124, 339 01 Klatovy, IČ: 00256021 požádala Městský
úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, podáním doručeným dne 2.3.2022 (doplněno
28.3.2022) o vydání společného územního a stavebního povolení pro stavební záměr
„MAKALOVY - PŘEDSLAV - VODOVOD“ s umístěním v k.ú. Ostřetice a k.ú. Předslav podle
ust. § 94j stavebního zákona.

Podáním žádosti bylo zahájeno řízení podle ust. § 94m odst. 1 stavebního zákona, dle ust. §
115 vodního zákona a v souladu s ust. § 44 odst. 1 správního řádu.
Žádost o vydání společného povolení byla podána na předepsaném formuláři, který je
přílohou číslo 6 stavební vyhlášky a doložena dokumentací pro společné řízení a všemi
povinnými doklady podle ust. § 94l stavebního zákona a dle ust. § 7a stavební vyhlášky, a to:




MěÚ Klatovy - koordinované stanovisko č. 916/21 ze dne 22.12.2021 pod č.j.
ŽP/9582/21/Ks
MěÚ Klatovy, odbor dopravy – rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice pro
uložení inženýrských sítí ze dne 2.2.2022 pod č.j. OD/2788/22/Dj
Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka - Stanovisko správce povodí a Vyjádření
účastníka řízení ze dne 22.12.2021 zn.: PVL-89061/2021/340/Bl PVL-19302/2021/SP
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Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni - závazné stanovisko
č.j.: KHSPL/32798/21/2021 ze dne 7.12.2021
Policie ČR, DI Klatovy – stanovisko k dopravnímu řešení č.j. KRPP-145479-1/ČJ2021-030406 ze dne 13.12.2021
Archeologický ústav AV ČR – potvrzení o splnění oznamovací povinnosti ze dne
10.1.2022
AQUAŠUMAVA s.r.o. – vyjádření k PD zn.: 016/2022 ze dne 19.1.2022
ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření k PD stavby zn.: 01121968283 ze dne 20.12.2021
GasNet Služby, s.r.o. – stanovisko zn.: 5002510098 ze dne 2.12.2021
CETIN a.s. – vyjádření k společnému SÚŘ č.j. 869695/21 ze dne 29.11.2021
Obecní úřad Předslav – rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin č.j. Předslav/141/22
ze dne 9.2.2022
Obec Ostřetice – souhlas se stavbou vyznačený na katastrálním situačním výkresu
stavby
Milan Vlasák - souhlas se stavbou vyznačený na katastrálním situačním výkresu
stavby
Mgr. Alena Kaňáková - souhlas se stavbou vyznačený na katastrálním situačním
výkresu stavby
Jan Zeman - souhlas se stavbou vyznačený na katastrálním situačním výkresu stavby
Miloslava Fořtová - souhlas se stavbou vyznačený na katastrálním situačním výkresu
stavby
Ing. Josef Velíšek - souhlas se stavbou vyznačený na katastrálním situačním výkresu
stavby
Měcholupská zemědělská a.s. - souhlas se stavbou vyznačený na katastrálním
situačním výkresu stavby
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace - souhlas se
stavbou vyznačený na katastrálním situačním výkresu stavby
plán kontrolních prohlídek stavby

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí opatřením pod č.j.: ŽP/3884/22/Bro ze dne
9.5.2022 oznámil všem účastníkům zahájení společného územního a stavebního řízení a
vodoprávního řízení, a jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala
dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho
provádění, upustil ve smyslu ust. § 94m odst. 3 citovaného stavebního zákona od ohledání
na místě i ústního jednání, a zároveň určil lhůtu do 15 dnů od doručení oznámení, do kdy
mohly dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popř.
důkazy s upozorněním, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř.
důkazům nebude přihlédnuto. Současně byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se
v určené lhůtě k podkladům rozhodnutí dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu.
V určených lhůtách nebyly vzneseny žádné námitky bránící schválení stavebního záměru
podle ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona a dle ust. § 15 odst. 1 a 6 vodního zákona. Žádný
z účastníků se k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.
Vodoprávní úřad jako speciální stavební úřad ve společném územním a stavebním řízení
posoudil stavební záměr dle ust. § 94o stavebního zákona a zjistil, že je v souladu
s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcími právními předpisy, s požadavky
zvláštních právních předpisů a dále se závaznými stanovisky dotčených orgánů. Záměr
neklade zvláštní požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu, příjezd ke stavbě je
zajištěn prostřednictvím místní komunikace. Stavební úřad dále ověřil, že předložená
dokumentace pro společné řízení je zpracovaná oprávněnou osobou, je úplná, přehledná
a splňuje obecné požadavky na výstavbu. Její rozsah a obsah je ve shodě s přílohou č. 8
vyhlášky číslo 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
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Podle územního plánu Ostřetice se záměr nachází na plochách nezastavěného území
v ploše „P – plocha přírodní“, „VD – plocha pro výrobu“, „T – plocha technické infrastruktury“;
v zastavěném území se záměr dotýká ploch „P – plocha veřejných prostranství“. Ve všech
dotčených plochách je přípustné až podmíněně přípustné využití pro technickou
infrastrukturu.
Podle územního plánu Předslav záměr zasahuje plochy nezastavěného území „TI – plochy
technické infrastruktury“, „NZ – plochy nezastavěného území – zemědělské“, „NP – plochy
nezastavěného území přírodní“ a plochy zastavěného území „TI – plochy technické
infrastruktury“, „VSz – plochy výroby a skladování – zemědělství“, „VP – plochy veřejných
prostranství“, „DI – plochy dopravní infrastruktury“. Ve všech dotčených plochách je přípustné
využití pro technickou infrastrukturu. Záměrem je technická infrastruktura pro zastavěné a
zastavitelné území. Záměr je z hlediska funkčního využití v souladu s územním plánem
Ostřetice a s územním plánem Předslav i s požadavky ustanovení § 19 odst. 1 písm. d) a e)
stavebního zákona, nebyly tudíž shledány důvody, které by bránily schválení záměru.
Podmínka pod bodem č. 1 pro umístění stavby, tzn. její vymezení dle zákresu v situačních
výkresech v měřítku 1:500 byla stanovena z důvodu zabezpečení souladu umístění stavby
s cíli a úkoly územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací.
Podmínky pro provedení stavby stanovené pod body č. 2 až 13 upřesňují průběh realizace
stavebního záměru a zároveň jsou v nich zakotveny oprávněné požadavky účastníků řízení a
ochrana veřejných zájmů. Poučení stavebníka o jeho povinnostech po dokončení stavby je
specifikováno podmínkami č. 14 a 15.
Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci. Společné
povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude
stavba zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy
stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru
upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení
může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím
uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.
Po dni nabytí právní moci společného povolení obdrží stavebník stejnopis písemného
vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené
dokumentace pro společné řízení a zároveň štítek „Stavba povolena“ obsahující identifikační
údaje o povoleném stavebním záměru. Štítek bude před zahájením stavby umístěn
na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechán tam až do dokončení stavby,
případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným
vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Upozorňujeme stavebníka na dodržování povinností a odpovědnosti osob při přípravě
a provádění staveb - ustanovení § 152, § 153, § 154, § 155, § 156, § 157 a § 160 stavebního
zákona, dále na povinnosti vyplývající ze zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů (zajištění záchranného archeologického výzkumu při
výkopových pracích) a ze zákona číslo 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy (likvidace odpadů
vzniklých při stavbě).
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost včetně veškerých
podkladů z hledisek uvedených v ustanovení vodního zákona, příslušných prováděcích
předpisů a stavebního zákona, z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí
Labe a Plánem dílčího povodí Berounky (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona), a dospěl
k závěru, že uskutečněním schváleného stavebního záměru za dodržení stanovených
podmínek nedojde k porušení vodoprávních ani jiných oprávněných zájmů, ke zhoršení
chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického
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stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod a nebude znemožněno dosažení jejich
dobrého stavu. Proto bylo rozhodnuto, jak ve výroku uvedeno.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního
řádu odvolání, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje
se sídlem v Plzni, podáním učiněným u Městského úřadu Klatovy, Odboru životního prostředí
v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník
řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Včas podané odvolání má podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání
jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Jiří Uhlík
Zast. vedoucí odboru ŽP
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
Správní poplatek byl vyměřen v souladu se sazebníkem poplatků položka č. 18 odst. 1 písm. h) zákona
číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 3 000 Kč a uhrazen dne
23.5.2022.

Přílohy pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)
- ověřená projektová dokumentace stavby
- štítek „Stavba povolena“
Doručí se:
Účastníci společného územního a stavebního řízení dle ust. § 94k stavebního zákona
(do vlastních rukou)
Obec Předslav
Obec Ostřetice
Milan Vlasák, Makalovy 3, 339 01 Klatovy
Mgr. Alena Kaňáková, Makalovy 2, Ostřetice, 339 01 Klatovy
Jan Zeman, Mánesova 780, 339 01 Klatovy
Miloslava Fořtová, Předslav 115, 339 01 Klatovy
Ing. Josef Velíšek, Dřevěná 102/9, 301 00 Plzeň
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha
Měcholupská zemědělská, a.s., Předslav 101, 339 01 Klatovy
Správa a údržba silnic PK, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň
Účastníci společného územního a stavebního řízení dle ust. § 94k písm. e) stavebního
zákona (veřejnou vyhláškou)
vlastníci sousedních pozemků nebo staveb
katastrální území Ostřetice
st.p.č. 26, 27, 28, 30, 35; p.p.č. 1501, 1523, 1530, 1496, 882/3, 512/2, 885, 526/2, 884, 888,
890, 891/3, 930/86, 1521, 1510, 893/4, 909/2, 1509, 1502, 1491, 1489, 1481, 1459, 1488,
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1508, 1516, 1528, 1535
katastrální území Předslav
st.p.č. 121/2, 167/1, 131/2, 169, 131/1, 123/1, 122/2; p.p.č. 643/2, 645/1, 645/3, 679/1, 679/4,
679/5, 645/8, 645/9, 645/2, 596, 632, 636, 633, 610/1, 610/2, 610/3, 598/1, 598/4, 595/12,
595/13, 595/14, 606, 603, 601, 553, 560/3, 566/1, 560/2, 595/15, 569, 785/1, 558, 560/1,
456/19, 456/20, 551, 550, 559, 456/35, 456/11, 456/13, 456/14, 456/15
vlastníci veřejné technické infrastruktury
ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno - Zábrdovice
AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30, 340 22 Nýrsko
Dotčené orgány
Krajská hygienická stanice PK, územní pracoviště Klatovy
Městský úřad Klatovy, Odbor školství, kultury a CR
Městský úřad Klatovy, Odbor dopravy
Městský úřad Klatovy, Odbor výstavby a územního plánování
Policie české republiky, Dopravní inspektorát Klatovy
Na vědomí (veřejnou vyhláškou)
Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., Letenská 123/4, 118 01 Praha 1
(na dodejku)
Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí - se žádostí o vyvěšení na úřední desce
v Klatovech po dobu 15 dnů (s potvrzením vrátit zpět na MěÚ Klatovy, OŽP)
Obecní úřad Ostřetice - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v obci Ostřetice po dobu
15 dnů (s potvrzením o vyvěšení a sejmutí vrátit zpět na MěÚ Klatovy, OŽP)
Obecní úřad Předslav - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v obci Předslav po dobu
15 dnů (s potvrzením o vyvěšení a sejmutí vrátit zpět na MěÚ Klatovy, OŽP)
Poučení:
Běh patnáctidenní lhůty začíná dnem sejmutí na úřední desce správního orgánu, který
písemnost doručuje.

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.
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