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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 14.8.2017 podal 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, 
kterého zastupuje MONTPROJEKT, a.s., IČO 28494032, Arnošta z Pardubic 2028, 531 17  
Pardubice 

(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 

„Stížnost, DO, Hradešice 46 - vedení NN“ 
 

(dále jen "stavba") na pozemcích: 

st. p. 56/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1365 (orná půda), parc. č. 1366 (orná půda), parc. č. 
1379/2 (lesní pozemek) v katastrálním území Hradešice; 

st. p. 194 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 211 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1694 (trvalý travní 
porost), parc. č. 1695/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1696/3 (orná půda), parc. č. 1697/1 (trvalý travní 
porost), parc. č. 1697/3 (ostatní plocha), parc. č. 1797/1 (zahrada), parc. č. 1798 (zahrada), parc. č. 1850 
(ostatní plocha), parc. č. 1891/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Nalžovské Hory. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Veřejná technická infrastruktura; distribuce elektrické energie v napěťové hladině 0,4kV. 

- Výstavba nového vzdušného vedení NN 0,4kV v zastavěném i nezastavěném území. 

- Oprava stávajícího vzdušného vedení NN 0,4kV beze změny trasy a stávající hranice ochranného a 
bezpečnostního pásma, k.ú. Nalžovské Hory a Hradešice. 
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Umístění stavby na pozemku: 

- Ze stávající trafostanice KT_1192 Zahrádka (KT), opěrný bod č. 1 (OB) umístěný na p.p.č. 1782, bude 
vyveden kabel AES 4x120 a veden ve stávající trase na na OB č. 2 (p.p.č. 1850). Nová trasa vedení 
NN začíná OB č. 2 umístěném na p.p.č. 1850 v osové vzdálenosti 0,80 m od hranice sousední st.p.č. 
192,  a dále po - OB č. 3 umístěném na p.p.č. 1850 v těsné blízkosti hranice sousední p.p.č. 1798, OB 
č. 4 umístěném na p.p.č. 1850 v osové vzdálenosti 2,50 m od hranice sousední p.p.č. 1796, OB č. 5 
umístěném na p.p.č. 1697/1, OB č. 6 umístěném na p.p.č. 1697/1 v osové vzdálenosti 0,60 m od 
hranice sousední p.p.č. 1697/3, OB č. 7 umístěném na p.p.č. 1697/1 v min. vzdálenosti 1,50 m od 
hranice sousední p.p.č. 1706/2, OB č. 8 umístěném na p.p.č. 1697/1, OB č. 9 umístěném na p.p.č. 
1696/1 při hranici sousední p.p.č. 1696/3, OB č. 10 umístěném na p.p.č. 1696/3 v těsné blízkosti 
hranice sousední p.p.č. 1697/1. Nová trasa končí OB č. 11 umístěném na p.p.č. 1694 v osové 
vzdálenosti 2,50 m od hranice sousední p.p.č. 1695/1 vše k.ú. Nalžovské Hory. 

- Pokračování trasy vedení NN OB č. 11 až OB č. 32 je opravou stávajícího vzdušného vedení NN 
0,4kV (výměna stávajícího vedení Alfe za AES včetně opěrných bodů), beze změny trasy a stávající 
hranice ochranného a bezpečnostního pásma, k.ú. Nalžovské Hory a Hradešice. 

- Nová trasa vedení NN následně pokračuje svodem z OB č. 32 umístěném na 1366 při hranici se 
sousední p.p.č. 1365  a zemním kabelem přes p.p.č. 1366, 1379/2 a st.p.č. 56/1 k přípojkové skříni 
SS200/NKW1P umístěné na nemovitosti č.p. 46 (st.p.č. 56/1), kde je kabelová trasa NN ukončena, vše 
v k.ú. Hradešice. 

- Bude provedena kompletní demontáž stávajícího vzdušného vedení NN z důvodu špatného 
technického stavu vedení NN.  

Určení prostorového řešení stavby: 

- Nadzemní a podzemní liniová stavba veřejně technické infrastruktury. 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- st. p. 56/1; parc. č. 1365, 1366, 1379/2 v katastrálním území Hradešice; 

- st. p. 194, 211, parc. č. 1694, 1695/1, 1696/3, 1697/1, 1697/3, 1797/1, 1798, 1850, 1891/2 v 
katastrálním území Nalžovské Hory. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací, která obsahuje výkresy č. C.1.a, C.1.b – 
montáž – nový stav 1:100), se zakreslením umístění nového vzdušného vedení a zemního kabelového 
vedení sítě NN, spolu se zařízením – opěrné body, rozpojovací a přípojkové skříně, zemnící soustava. 

2. Projektová dokumentace pro umístění stavby, zpracovaná autorizovanou osobou tj. – Tomáš Váchal, 
ČKAIT – 0201549, případně její změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního 
úřadu. 

3. Trasa vedení NN mezi OB č. 11 až OB č. 32 je opravou stávajícího vzdušného vedení NN 0,4kV 
(výměna stávajícího vedení Alfe za AES včetně opěrných bodů), beze změny trasy a stávající hranice 
ochranného a bezpečnostního pásma, k.ú. Nalžovské Hory a Hradešice, která nevyžaduje územní 
rozhodnutí v souladu  s ustanovením § 79 odst. 2 písm. s) stavebního zákona. 

4. V souladu s ustanovením § 92 odst. 1 stavebního zákona, stavební úřad ukládá zpracování prováděcí 
dokumentace stavby. 

5. Stavba bude prováděna dodavatelsky: stavebním podnikatelem,  který zabezpečí odborné vedení 
provádění stavby stavbyvedoucím (vybraná činnost ve výstavbě).  

6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem. 

7. Okolí stavby a příjezdové komunikace nebudou znečišťovány provozem stavby. Při provádění 
stavebních prací je nutno dbát práv sousedů a veřejných zájmů. 

8. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby z důvodu rozsahu stavby byly stanoveny 
kontrolní prohlídky stavby: 1) před zahájením výkopových prací; 2) po vytýčení všech podzemních 
inženýrských sítí jejich správci a po vytýčení hranic pozemků; 3) po podání žádosti o kolaudační 
souhlas. 

9. 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 



Č.j. MH/00120/2018 str. 3 

 
stavby vyžadovaná zvláštními předpisy. Zároveň zajistí, aby byly před započetím užívání stavby 
provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy. 

10. Doklady o splnění podmínek vyjádření, stanovisek a jiných opatření jednotlivých správců příp. 
vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury budou součástí žádosti o užívání dokončené. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Město Nalžovské Hory, Stříbrné Hory 104, Nalžovské Hory, 341 01  Horažďovice 
Eva Němcová, nar. 31.8.1968, Pod Malsičkou 673, 387 01  Volyně 
Jiřina Cislerová, nar. 9.4.1943, Zelenohorská 191/33, Hradiště, 326 00  Plzeň 26 
Ing. Jiří Cisler, nar. 22.5.1964, Terezie Brzkové 1036/25, Skvrňany, 318 00  Plzeň 18 
Romana Anna Bicanová, nar. 19.11.1982, Zahrádka 12, Nalžovské Hory, 341 01  Horažďovice 
Ladislav Junek, nar. 17.11.1958, Velenovy 118, Nalžovské Hory, 341 01  Horažďovice 
Milena Junková, nar. 27.2.1963, Velenovy 118, Nalžovské Hory, 341 01  Horažďovice 
Eva Němcová, nar. 31.8.1968, Pod Malsičkou 673, 387 01  Volyně 

 

Odůvodnění: 

Dne 14.8.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným 
orgánům. Současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 28.11.2017, o jehož 
výsledku byl sepsán protokol. 

Při veřejném ústním jednání byli všichni přítomní seznámeni s projektovou dokumentací předloženou 
stavebnímu úřadu k posouzení v rámci územního řízení. Při veřejném ústním jednání nebyly vzneseny 
žádné námitky ani připomínky. Písemné námitky ani připomínky nebyly ve stanoveném termínu na 
stavební úřad doručeny. 

Obec Hradešice (k.ú. Hradešice) nemá územní plán. Stavba splňuje institut technické infrastruktury a tím i 
ustanovení § 18 odst. 1, 5 stavebního zákona. Stavba je v souladu s charakterem území a nenarušuje 
stávající architektonické a urbanistické hodnoty v území neboť se vzhledově nemění. 

Město Nalžovské Hory (k.ú. Nalžovské Hory) má platný územní plán a stavba je s tímto v souladu. Zároveň 
bylo vedeno řízení o povolení výjimky z ustanovení § 24 odst. 1 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů pro umístění stavby. Dne 11.10.2017 pod 
č.j. MH/14404/2017 bylo vydáno rozhodnutí o povolení výjimky, které nabylo právní moci dne 31.10.2017. 

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

Stavba, dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 5. 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. Tímto 
ustanovením stavebního zákona vzniká stavebníkovi povinnost stanovená bodem č. 9 v části II. výroku 
rozhodnutí. 

Podmínkou č. 3 ve výrokové části II. rozhodnutí stavební úřad, v souladu s příslušným ustanovením 
stavebního zákona, konstatuje, že příslušná část stavby nepodléhá režimu umístění ani povolení a 
následně ani žádosti k jejímu užívání dle příslušných ustanovení stavebního zákona. 

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. 

 

Žádost byla doložena těmito doklady, vyjádřeními a závaznými stanovisky:  

- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje závazné stanovisko dne 28.6.2017 č.j. HSPM-3289-2/2017 
KT - souhlasné závazné stanovisko bez podmínek 
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- Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy závazné stanovisko dne 1.3.2017 č.j. MH/03210/2017 - 

umístění stavby nepodléhá žádnému správnímu řízení dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích  ve znění pozdějších předpisů 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor památkové péče, školství a kultury stanovisko dne 6.3.2017 č.j. 
MH/03434/2017 - nemá námitek 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí souhrnné sdělení dne 20.2.2017 č.j. 
MH/01673/2017: 

orgán zemědělského půdního fondu (ZPF) dle § 15 písm. n) zákona č. 334/1992 Sb. 

- bez podmínek pro umístění stavby; 

orgán odpadového hospodářství  dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb. 

- bez podmínek pro umístění stavby; 

orgán ochrany ovzduší dle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb. 

- bez podmínek pro umístění stavby; 

orgán státní správy lesů dle § 2 zákona 314/2002 Sb., § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb. 

- k záměru bylo vydáno závazné stanovisko; 

vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c), § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. 

- sdělení - do doby vydání souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1 vodního zákona s výše 
vedeným záměrem nesouhlasíme. 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 13.2.2017 č.j. 
MH/02155/2017 - orgán státní správy lesů dle § 2 zákona 314/2002 Sb., § 48 odst. 2 písm. c) zákona 
č. 289/1995 Sb. 

- závazné stanovisko - souhlas dle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., bez podmínek. 

- Telco Pro Services, a.s. vyjádření dne 26.6.2017 č.j. 0200616913 a č.j. 0200616905 - v zájmovém 
území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a.s.  

- ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 26.6.2017 č.j. 0100766248 - v zájmovém území se nachází nebo  
ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu -  nadzemní sítě v zájmovém území se 
nachází nebo  ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu - podzemní sítě, nadzemní sítě 
- NN, VN; stanice   NN. Budou respektovány podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s., 
týkající se provádění prací v ochranných pásmech sítí v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. 
Doklad o splnění podmínek bude součástí žádosti o užívání dokončené stavby. 

- ČEVAK a.s. vyjádření dne 5.6.2017 č.j. 017070051304 - v zájmovém území neprovozujeme žádné sítě 
ani jiná zařízení. 

- GridServices, s.r.o. stanovisko dne 8.11.2016 č.j. 5001406997 - v zájmovém území nejsou umístěna 
žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, 
s.r.o. 

- ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 26.6.2017 č.j. 0100766259 - v zájmovém území se nachází nebo  
ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu -  nadzemní sítě NN,VN. Budou respektovány 
podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s., týkající se provádění prací v ochranných pásmech 
sítí v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. Doklad o splnění podmínek bude součástí žádosti o 
užívání dokončené stavby. 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření dne 8.11.2016 č.j. 751667/16 - v zájmovém území 
se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále 
jen SEK) nebo její ochranné pásmo. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky ochrany SEK 
společnosti Česká telekomunikační infastruktura a.s. dle příslušného vyjádření.  Doklad o splnění 
podmínek bude součástí žádosti o užívání dokončené stavby.  

 

Pro navržené umístění stavby nebyla vydaná žádná závazná stanoviska dotčených orgánů, ze kterých by 
vyplývaly jakékoli podmínky či požadavky pro vydání příslušného rozhodnutí. Stavební úřad na základě 
výše uvedeného proto nestanovoval, ve výroku rozhodnutí o umístění stavby, žádné podmínky podle 
zvláštních právních předpisů. 

Souhrnné sdělení příslušného odboru životního prostředí č.j. MH/01673/2017 ze dne 20.2.2017 není 
závazným stanoviskem ve smyslu ust. § 149 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění 
pozdějších předpisů, proto není závazné pro výrokovou část tohoto meritorního rozhodnutí, tzn. územní 
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rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v odůvodnění, v části soupisu dokladů k žádosti, pouze 
upozorňuje na podstatné z výše uvedeného souhrnného sdělení. 

Stavební úřad dále upozorňuje žadatele potažmo investora na skutečnost nesouhlasu, odboru životního 
prostředí – vodoprávního úřadu, který se týká části stavby vedení NN mezi OB č. 11 až OB č. 32 
nepodléhající žádnému opatření dle zákonných ustanovení stavebního zákona (§79 odst. 2 písm. s) 
stavebního zákona). Přestože uvedená část stavby nevyžaduje obecně územní rozhodnutí ani stavební 
povolení a následně kolaudační souhlas, nelze opominout, že realizace musí být prováděna řádně, tj. 
v tomto smyslu slova také v souladu s právními předpisy (§ 152 odst. 1 stavebního zákona) nebo 
podmínkami vyplývajícími z jiných rozhodnutí či opatření správních orgánů. 

Stavební úřad nezahrnul do podmínek rozhodnutí odkazy na stanoviska a vyjádření (dále jen „vyjádření“) 
vlastníků příp. správců veřejné technické infrastruktury, které jsou nedílnou součástí dokladové části 
projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Podmínky k umístění a provedení stavby dané 
vyjádřeními stavební úřad neuvádí ve výrokové části rozhodnutí, tj. část II., neboť vyplývají ze zákonných 
ustanovení jednotlivých provozovatelů veřejné technické infrastruktury. Je uvedena pouze podmínka č. 10, 
jako upozornění na splnění podmínek vyjádření, stanovisek a jiných opatření jednotlivých vlastníků příp. 
správců veřejné technické infrastruktury, týkající se provádění stavby. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Ing. Irena Walz, Fillova, Vlastimil Bulka, Josef Sládek, Ing. Václav Tůma, Václava Sládková, Bc. Josef 
Soukup, ČEZ Distribuce, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Veřejnost neuplatnila připomínky. 

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 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. 
 
 
 
 
Dana Panušková 
pověřená vedením 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 položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 
1000 Kč byl zaplacen dne 7.12.2017. 
 
 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
MONTPROJEKT, a.s., IDDS: fgdetem 
 sídlo: Arnošta z Pardubic č.p. 2028, 531 17  Pardubice 
 zastoupení pro: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Město Nalžovské Hory, IDDS: hhubrtf 
 sídlo: Stříbrné Hory č.p. 104, Nalžovské Hory, 341 01  Horažďovice 
Obec Hradešice, IDDS: p4ra8ej 

sídlo: Hradešice 1, 341 01 Horažďovice 
Eva Němcová, Pod Malsičkou č.p. 673, 387 01  Volyně 
Jiřina Cislerová, Zelenohorská č.p. 191/33, Hradiště, 326 00  Plzeň 26 
Ing. Jiří Cisler, Terezie Brzkové č.p. 1036/25, Skvrňany, 318 00  Plzeň 18 
Romana Anna Bicanová, Zahrádka č.p. 12, Nalžovské Hory, 341 01  Horažďovice 
Ladislav Junek, Velenovy č.p. 118, Nalžovské Hory, 341 01  Horažďovice 
Milena Junková, Velenovy č.p. 118, Nalžovské Hory, 341 01  Horažďovice 
Eva Němcová, Pod Malsičkou č.p. 673, 387 01  Volyně 
 
dotčené správní úřady (dodejky) 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k 
 sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
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úřední deska: 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 1364, 1368, 1379/3, 1381, 2241/2 v katastrálním území Hradešice, st. p. 189, 191, 192, 193, parc. 
č. 1691, 1695/2, 1696/2, 1706/2, 1707, 1794, 1796, 1893 v katastrálním území Nalžovské Hory 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Nalžovské Hory, Zahrádka č.p. 10, č.p. 2, č.p. 3 a č.p. 7 

Vlastníci/správci veřejné technické infrastruktury: 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
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