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ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad  Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 
13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o 
umístění stavby"), kterou dne 16.2.2017 podal 

Město Horažďovice, IČO 00255513, Mírové náměstí 1, 341 01  Horažďovice 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

 
Horažďovická Lhota - veřejné osvětlení 

Horažďovice, Horažďovická Lhota 
 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 22 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 508/1 (ostatní plocha), 
parc. č. 508/4 (zahrada), parc. č. 509/1 (ostatní plocha), parc. č. 509/2 (ostatní plocha), parc. č. 509/4 
(ostatní plocha), parc. č. 521/1 (ostatní plocha), parc. č. 521/3 (ostatní plocha), parc. č. 529/1 (vodní 
plocha), parc. č. 532 (zahrada), parc. č. 554 (ostatní plocha) v katastrálním území Horažďovická Lhota, 
parc. č. 602/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Třebomyslice u Horažďovic. 

 

Druh a účel umisťované stavby, popis stavby: 

Stavba řeší výstavbu nového kabelového vedení veřejného osvětlení  a demontáž stávajícího 
vzdušného vedení veřejného osvětlení  z důvodu špatného technického stavu vedení a rekonstrukce 
vedení NN ČEZ Distribuce 

Trasa nově navrženého kabelového vedení veřejného osvětlení  je v zastavěném území obce 
Horažďovická Lhota. Trasa kabelů veřejného osvětlení  je navržena  v zeleném pásu stávající silnice a 
místní komunikace.  

Kapacita stavby: 
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- zemní kabely veřejného osvětlení  v celkové délce 1075 m 

- výkopy v délce 1015 m 

- 29 osvětlovacích stožárů 

Stručný popis stavby 

Dle výkresu se vystaví nové VO Lampy –VO 1 – VO 29.  

Dále se vystaví nový ELM rozvaděč RE1, který se připojí ze stávající přípojkové skříně SS200/NKW2. Z 
nového rozvaděče RE1 se vyvede kabel CYKY 4x10mm a dle výkresu bude smyčkovat jednotlivé lampy 
veřejného osvětlení VO2 a ukončí se ve VO lampě VO3. Dále kabel CYKY 4x10mm/2 se vyvede z Vo 
lampy VO2 a bude smyčkovat jednotlivé VO lampy VO4,5,6,7,8,9 a ukončí se ve VO lampě VO10. Z VO 
lampy VO6 se vyvede kabel CYKY 4x10mm/2 a dle výkresu bude smyčkovat jednotlivé VO lampy 
VO11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 a ukončí se zapojením na VO lampě VO22.  Z nového rozvaděče 
RE1 se vyvede kabel CYKY 4x10mm a dle výkresu bude smyčkovat jednotlivé lampy veřejného 
osvětlení VO1,  VO23,24,25,26,27,28 a ukončí se na VO lampě VO29. 

Osvětlovací stožáry VO 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 22,23,24,25,26,27,28,29 
budou typu SV7-3  a osazeny světly -OTAVA SIMAR VP HPS 70W E27 G3 výbojkou 70W. 

Osvětlovací stožár VO28 bude typu SV8-3 s a osazen světly - OTAVA SIMAR VP HPS 150W E27 
G3výbojkou 150W. 

Uložení kabelů v zemi: kabely veřejného osvětlení  se uloží do výkopu 35x80 cm ve volném terénu a při 
stavebních pozemcích v chodníku a  do výkopu 50x120 cm při křížení komunikací a vjezdů.  Kabely 
budou při křížení komunikací uloženy v nově zřízeném protlaku chráněny  plastovou rourou o průměru 
160 mm. Kabely budou  v celé trase uloženy v pískovém loži a nad kabely bude ve výkopu výstražná 
folie. 

Kabely NN při přechodu vodního toku  budou  uloženy v nově zřízeném protlaku chráněny  plastovou 
rourou o průměru 160 mm. Kabel bude  uložen v hloubce 120cm pod dnem vodního toku.  

Při kladení kabelů  v objektech a v zemi musí být  zachován nejmenší poloměr ohybu dle technických 
podmínek výrobce. 

Nová trasa NN kabelu bude vedena, při dodržení požadavků ČSN 736005, v takové vzdálenosti od 
oplocení, aby nedošlo k podkopání základů 

Zařízení bude uzemněno 

Po skončení montážních  prací se provede demontáž stávajícího veřejného osvětlení. 

 

Umístění stavby na pozemku: 

- Stožáry: na poz. č. parc. 508/1, 509/1, 509/4, 521/1, 521/3, 554 v katastrálním území Horažďovická 
Lhota,   602/2 v katastrálním území Třebomyslice u Horažďovic. 

- Zemní kabel: na pozemku st. p. 22, parc. č. 508/1, 508/4, 509/1, 509/2, 509/4, 521/1, 521/3, 529/1, 
532, 554 v katastrálním území Horažďovická Lhota, parc. č. 602/2 v katastrálním území 
Třebomyslice u Horažďovic.  

 

Určení prostorového řešení stavby: 

- Podzemní liniová stavba technické infrastruktury a technické zařízení 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 
Výše uvedené pozemky s umístěním stavby a dále sousední pozemky  a stavby na nich:  st. p. 2, 3, 4, 5, 
7, 9, 10/2, 12, 13/1, 14/1, 14/2, 19, 20, 24, 25, 26, 31, 33, 35, 36, 38, 43, 44, 45, parc. č. 8/5, 14/1, 14/2, 
16, 19, 28/2, 34/2, 38/1, 39, 338/2, 344, 346/1, 346/2, 346/2, 508/2, 508/3, 521/5, 529/1, 531, 549, 555 v 
katastrálním území Horažďovická Lhota, parc. č. 602/1, 632 v katastrálním území Třebomyslice u 
Horažďovic  
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací, která obsahuje výkresy situace stavby 
č. C.1.a, C.2, C.3. v měřítku 1:500, se zakreslením umístění demontovaného i nového kabelového 
vedení veřejného osvětlení, stožárů veřejného osvětlení. 

2. Projektovou dokumentaci pro umístění stavby zpracoval Tomáš Váchal, ČKAIT – 0201549, 
případně její změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání se stavebním úřadem. 

3. 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. 

4. Dodavatel stavby zajistí vytýčení prostorové polohy stavby oprávněnou osobou 

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

6. V předmětné lokalitě se nachází podzemní vedení: 
Kanalizační a vodovodní řad, provozovatel ČEVAK a.s., vyjádření č.j. O17070036389  

- Před zahájením prací bude provedeno vytýčwení sítí provozovaných ČEVAK a.s. 

- Ochranné pásmo  u vodohospodářských sítí  do ∅ 500 mm  je 1,5 m. Tam, kde není možné 
dodržet ochranné pásmo, musí být minimální boční odstup 0,6 m od líce potrubí  a řešit 
ochranu vedení veřejného osvětlení  uložením do chráničky. Řešní  předložit k odsouhlasení 
oprávněnému pracovníkovi ČEVAK a.s. 

- Umístění sloupů  do ochranného pásma vodohospodářských sítí  je nutné  řešení  předložit 
k odsouhlasení. 

- V místech křížení  vedení  a vodovodních nebo kanalizačních  přípojek  opatřit vedení 
výstražnou fólií a uložit do ochranných korýtek. 

-  V případech, kdy dojde k zásahu do ochranných pásem,  musí být před dokončení vydán 
písemný souhlas  se záhozem. 

- Křížení je nutno řešit kolmá. 

- Křížení     vodohospodářských sítí  a přípojek se zázasem do jejich konstrukce nebo profilu 
je nepřípustné. Pokud dojde k poškození, bude konečná oprava provedena pouze 
s vědomím ČEVAK a.s. 

- K předání stavby bude doloženo potvrzení ČEVAK a.s. o splnění podmínek. 

Elektronické komunikace, vlastník Česká telekomunikační infrastruktura a. s., podzemní sítě, 
vyjádření č.j.– 525051/17, POS-PD- 222 - 17,  

- Před zahájením stavby musí být trasy telefonních kabelů vytýčeny  jak polohově, tak 
hloubkově a vyznačeny na terénu. V ochranném pásmu musí být zemní práce  prováděny 
pouze ručně. 

- V rámci křížení telekomunikačního vedení je nutno zeminu pod kabelovým ložem  zhutnit a 
kabelové lože  vysypat pískem 10 cm vysoko a umístit výstražnou fólii oranžoné barvy. 

- V rámci stavby respektovat minimální krytí ,  vzdálenosti sítí v souběhu a křížení podle ČSN 
73 6005 a ČSN 33 4050.  

- Jakákoli  manipulace  bez vědomí pracovníka CETIN není dovolena. 

Zařízení v majetku a správě ČEZ Distribuce a.s., vyjádření č.j. 01006899411092145589 – souhlas 
s činností v ochranném pásmu    

- Prostorové uspořádání a realizace nového rozvodu veřejného osvětlení v návaznosti na 
nově budované zemní kabelové vední NN 0,4jV bude provedena v souladu s ČSN 73 6005 a 
ČSN 33 2000-5-52 

- Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuce a.s.  provedeno  
vytýčení zemního kabelového vedení NN 0,4kV. V místech křížení  bude zajištěna hloubka 
uložení. 
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- Zemní a výkopové práce v ochranném pásmu zemního kabelového vedení NN 0,4 kV budou 
probíhat bez použití mechanizace (ručně). Pokud v průběhu prací dojde k odkrytí 
kabelového vedení  v majetku a správě ČEZ Distribuce a.s. je nutné před opětovným 
záhozem přizvat pracovníky ČEZ Distribuční služby s.r.o. ke kontrole uložení. O tomto bude 
proveden zápis do stavebního deníku. 

- Dojde-li při zemních výkopových pracích  k poškození zemnících prvků zařízení v majetku 
ČEZ Distribuce a.s., bude tato skutečnost neprodleně oznámena na poruchovou linku 
840 850 860.  Zahrnutí takto poškozených míst je možné pouze se souhlasem vydaným 
společností ČEZ Distribuce a.s. 

- V ochranném pásmu stávajících el. vedení  v majetku a správě ČEZ Distribuce a.s. nebude 
trvale skladován  žádný výkopový ani jiný materiál a ani nikterak měněna/zvyšována 
současná výšková niveleta země.  

- Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenost od živých částí 
elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizace v jeho blízkosti dle ČSN EN 
50110-1.  V případě, že nebude možné dodržet vzdálenosti od této normy, je žadatel 
povinnen požádat o vypnutí předmětného vedení. 

- Provádění prací  v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v majetku a správě ČEZ 
Distribuce a.s. , bude předem nahlášeno příslušnému pracovišti ČEZ Distribuční služby, 
s.r.o. tel.: 800 850 860 – zákaznická linka. 

7. 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.  

8. Křížení komunikace  - silnice III/0301 (p.č. 521/1 k.ú. Horažďovická Lhota) bude realizováno 
protlaky, živičný povrch komunikace nebude zasažen. Informovat o začátku akce SÚSPK.  

9. S investorem  bude v souladu se směrnicí č. 21-2010 SÚS Plzeňského kraje  uzavřena Smlouva  o 
omezení užívání nemovitostí ve správě SÚS Plzeňského kraje . 

10. Podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Horažďovice, odboru životního prostředí  č.j. 
MH/16326/2016: 

- Realizováním záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě. 

- Termín zahájení a ukončení prací  bude oznámen na Povodí Vltavy, s.p., stř. Strakonice. 

- Vedení bude uloženo v chráničce a označeno označníky 

- Povodí Vltavy s.p.  bude úpředáno po dokončení stavby geodetické zaměření skutečného 
provedení stavby  v místě klřížení a souběhu  vodního toku  ve výkresové a digitální formě 
(situaci s okolím do 50 m včetně sítí v měřítku 1:500 a detailní situiační  a výškové 
uspořádání v měřítku 1:100 s kótami v nadmořských výškách B.p.v.) 

11. Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení zvláštního užívání komunikací dle příslušných předpisů a 
povolení k provádění výkopových prací a dalších stavebních prací. Nutno včas vyžádat o vydání 
samostatného povolení příslušný silniční správní úřad 

12. 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 (revizi 
el. zařízení, dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby, prohlášení o shodě na 
použitá svítidla, stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, Územního odboru 
Klatovy k užívání stavby, stanovisko silničního správního úřadu k užívání stavby, doklad o likvidaci 
odpadů ze stavby) 

 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01  Horažďovice 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 1760/18, Jižní 
Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
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Luboš Duda, nar. 3.6.1961, Arch. Dubského 390, Strakonice I, 386 01  Strakonice 1 
Pavel Nový, nar. 30.3.1963, Horažďovická Lhota 5, 341 01  Horažďovice 
Dagmar Nová, nar. 25.8.1967, Horažďovická Lhota 5, 341 01  Horažďovice 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 16.2.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly 
dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a 
stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky 
a dotčené orgány svá závazná stanoviska.  

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se 
schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

Z urbanistického hlediska se jedná o stavbu bez nároků na architektonické řešení. 

Stavba, dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 8. stavebního zákon, nevyžaduje stavební povolení 
ani ohlášení. Následně v souladu s ustanovením § 119 odst. 1 stavebního zákona dokončenou stavbu, 
popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e.) bodech 4 až 
8 stavebního zákona, lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu.  

 

Stanoviska sdělili: 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy závazné stanovisko č.j. MH/15979/2016, 
MH/15443/2016 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí závazné stanovisko č.j. MH/16326/2016, 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí vyjádření č.j. MH/15173/2006 

- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje závazné stanovisko č.j. HSPM.827-2/2017 

Další doložené doklady: 

- SÚS Plzeňského kraje, vyjádření č.j. 2555/16/SÚSPK-K 

- Povodí Vltavy, vyjádření č.j. 54802/2016-142 

- Správa železniční  dopravní cesty Plzeň, vyjádření č.j. 17560/2016-SŽDC-OŘ PLZ-OPS-408/M 

- ČD-Telematika odbor výstavba - vyjádření dne 13.4.2017  č.j. 1201704156 - nedojde ke styku se sítí 
elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem 

- Drážní úřad, vyjádření DUCR-61570/16/Vd 

- ČEVAK a.s. vyjádření  č.j. 017070036389 - v zájmovém území se nachází vodovod a kanalizace pro 
veřejnou potřebu. Budou respektovány podmínky vyjádření.  

- GridServices, s.r.o., vyjádření č.j. 5001448896 - v zájmovém území se nenachází plynárenské 
zařízení 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření č.j. 525051/17, POS-projektová dokumentace-
222-17 - v zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. 

- ČEZ ICT Services, a.s. vyjádření č.j. 0200551133 - v zájmovém území se nenachází komunikační 
zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a.s.  

- ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření č.j. 0100689941  a č.j. 1092145589  - v zájmovém území se nachází 
se nachází energické zařízení, souhlas s činností v ochranném  pásmu  
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Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 
 
Účastníci řízení - další dotčené osoby:  Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková 
organizace, Luboš Duda, Pavel Nový, Dagmar Nová, ČEZ Distribuce, a. s., ČEVAK a.s., Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. a vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich: st. p. 2, 3, 4, 5, 7, 
9, 10/2, 12, 13/1, 14/1, 14/2, 19, 20, 24, 25, 26, 31, 33, 35, 36, 38, 43, 44, 45, parc. č. 8/5, 14/1, 14/2, 16, 
19, 28/2, 34/2, 38/1, 39, 338/2, 344, 346/1, 346/2, 346/2, 508/2, 508/3, 521/5, 529/1, 531, 549, 555 v 
katastrálním území Horažďovická Lhota, parc. č. 602/1, 632 v katastrálním území Třebomyslice u 
Horažďovic  

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

Nikdo v průběghu řízení neuplatnil navrhy ani námitky 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí vyjádřili – provozovatelé technické infrastruktury, stanovili 
podmínky k ochraně svých sítí technické infrastruktury, které byly zahrnuty do podmínek územníhon 
rozhodnutí. 

 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje 
Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí 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. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 
 
 
 
 

otisk úředního razítka 
 
 
 
 

 
Ing. Josef Kotlaba 
vedoucí odboru výstavby a územního plánování 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách Městského úřadu 
Horažďovice a příslušného obecního úřadu a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněno 
Městským úřadem Horažďovice způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
Za den vyvěšení se považuje den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost 
doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla–li splněna i 
podmínka zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
Úřední deska: 
 
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: .................................... 
 
……………………………………………………………………….. 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
Po sejmutí a potvrzení tohoto oznámení zašle příslušný obecní úřad doklad o zveřejnění zpět na 
Městský úřad Horažďovice. 
 
Dálkový přístup: 
 
Zveřejněno dne: .............................. Sejmuto dne: .................................... 
 
……………………………………………………………………….. 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 
 
 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Město Horažďovice, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 
 sídlo: Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Luboš Duda, Arch. Dubského č.p. 390, Strakonice I, 386 01  Strakonice 1 
Pavel Nový, Horažďovická Lhota č.p. 5, 341 01  Horažďovice 
Dagmar Nová, Horažďovická Lhota č.p. 5, 341 01  Horažďovice 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf 
 sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10  České Budějovice 10 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
  
dotčené správní úřady 
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 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k 
 sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
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