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Stavební povolení k vodním díl ům „Dešenice - rekonstrukce vodovodu“ 
s umíst ěním na níže uvedených pozemcích v k.ú. Dešenice a M ilence  
 
 

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“) a ust. § 15 odst. 5 vodního zákona 
 

vydává 
 
žadateli, který je účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu  
Obchodní firma nebo název: Městys Dešenice 
sídlo: Dešenice čp. 162, 340 22 Nýrsko  
Identifikační číslo: IČ 00255394 
 
stavební povolení k provedení vodních d ěl podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního 
zákona a v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona  
"Dešenice - rekonstrukce vodovodu“ zahrnující tyto stavební objekty: 
Vodovod - Etapa 1 
SO 1.1 - VODOVODNÍ ŘAD 1  
PE100+RC SDR11 (WAVIN SafeTech RC) - DN80 (De 90/8,2 mm) v délce 3,20 m 
PE100+RC SDR11 (WAVIN SafeTech RC) - DN100 (De 110/10,0 mm) v délce 292,30 m 
 
SO 2.1 - VODOVODNÍ ŘAD 2  
PE100+RC SDR11 (WAVIN SafeTech RC) - DN100 (De 110/10,0 mm) v délce 591,50 m 
 
SO 7.1 - VODOVODNÍ ŘAD 7  
PE100+RC SDR11 (WAVIN SafeTech RC) - DN80 (De 90/8,2 mm) v délce 3,00 m 
PE100+RC SDR11 (WAVIN SafeTech RC) - DN100 (De 110/10,0 mm) v délce 507,00 m 
 
Vodovod - Etapa 2 
SO 3 - VODOVODNÍ ŘAD 3  
PE100+RC SDR11 (WAVIN SafeTech RC) - DN80 (De 90/8,2 mm) v délce 103,50 m 
 
SO 4.1 - VODOVODNÍ ŘAD 4  
PE100+RC SDR11 (WAVIN SafeTech RC) - DN80 (De 90/8,2 mm) v délce 282,30 m 
PE100+RC SDR11 (WAVIN SafeTech RC) - DN80 (De 90/5,4 mm) v délce 7,50 m 
 

 



                                                                                       2                                                      ŽP/5435/20/Šp 

 

Městský úřad Klatovy | náměstí Míru 62 | 339 01 Klatovy | posta@mukt.cz | www.klatovy.cz | tel. 376 347 111 | DS: 24ebrt5 

SO 5.1 - VODOVODNÍ ŘAD 5  
PE100+RC SDR11 (WAVIN SafeTech RC) - DN80 (De 90/8,2 mm) v délce 421,50 m 
 
SO 6.1 - VODOVODNÍ ŘAD 6  
PE100+RC SDR11 (WAVIN SafeTech RC) - DN80 (De 90/8,2 mm) v délce 669,60 m 
 
Vodojem - Etapa 3 
SO 8 - VODOJEM 
Rekonstrukce stavební části a trubního vystrojení  
 
vše na p.p.č. 1641/1, 1571/1, 97/1, 60/4, 60/5, 1418/1, 1653, 1657/1, 1454/8, 1454/9, 
1454/3, 1644/2, 1543/1, 1532/1, 1623/1, 1059/1, 200, 1641/9, 1641/8 a st.p.č. 60/2 a 172 
v k.ú. Dešenice a na p.p.č. 1021, 843, 856/1, 1027/12, 1013/10, 1013/1, 844, 1041/1, 
838/3, 1027/10, 1258, 461/1, 458 a st.p.č. 2, 14 a 33/1 v k.ú. Milence, v kraji Plzeňském, 
okrese Klatovy, obci Dešenice, číslo hydrologického pořadí 1-10-03-0090-0-00, 1-10-03-
0080, vodní útvar Úhlava od hráze nádrže Nýrsko po Točnický potok, kód vodního útvaru 
BER_0370, přímé určení polohy stavby (orientačně podle souřadnic X,Y určených 
v souřadnicovém systému JTSK): soubory objektů 1119491, 845693   
pro účely zajištění vyšší kvality zásobování obyvatel pitnou vodou, pro zajištění požární 
funkce a vyšší zabezpečenost v případě poruchy.  
 
Pro provedení stavby vodních d ěl se podle ust. § 15 odst. 3 vodního zákona a ust. 
§ 115 odst. 1 stavebního zákona stanovují tyto podm ínky a povinnosti: 

1. Stavba bude provedena podle předložené a ve vodoprávním řízení ověřené 
dokumentace pro stavební povolení, kterou zpracoval v květnu 2016 Ing. Jan 
Petrmichl, autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby ČKAIT - 
0201101; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání 
vodoprávního úřadu.   

2. Před zahájením výkopových prací budou na místě stavby ověřeny a vytýčeny 
trasy všech podzemních vedení a zařízení. 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 uvedených v jejich vyjádřeních k povolované 
stavbě, a to zejména ČEZ Distribuce a.s. (zn.: 0100965227 ze dne 3. 8. 2018), 
GridServices, s.r.o. Brno (zn.: 5001768920 ze dne 30. 8. 2018), Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., Praha (č.j.: 632777/17 ze dne 6. 6. 2017).   

3. Při realizaci stavby je nutno zabezpečit přechody přes výkopy tak, aby byl 
umožněn bezpečný přechod jednotlivých uživatelů objektů. Výkopy budou 
opatřeny zábradlím, řádně označeny a za snížené viditelnosti osvětleny 
výstražnými světly. O postupu prací v zastavěném území, kdy bude omezen 
přístup nebo příjezd k nemovitostem, budou dotčení občané předem informováni. 
Stavebník je povinen dbát, aby co nejméně rušil užívání sousedních objektů 
i pozemků a aby prováděnými pracemi nevznikly škody, kterým je možno 
zabránit. 

4. V průběhu zemních prací musí investor učinit opatření k zabránění úniku pevných 
a kapalných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. 
Skrýt odděleně svrchní kulturní vrstvy půdy a tyto při zahrnování tras opět využít. 
Provádět práce tak, aby na okolním zemědělském půdním fondu a jeho 
vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám. Po ukončení prací uvést 
dotčené pozemky do původního stavu. Projednat včas zamýšlené provádění prací 
s vlastníkem dotčené zemědělské půdy, nebo jinou osobu oprávněnou tuto 
zemědělskou půdu užívat.  
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5. Před zahájením stavby stavebník oznámí termín zahájení stavby a název a sídlo 
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, a to písemně zdejšímu 
speciálnímu stavebnímu úřadu.  

6. Stavba bude dokončena v termínu do 31. 12. 2025.  
7. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena jen závěrečná. 
8. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. K žádosti o vydání 

tohoto 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, doklad zhotovitele stavby o jejím dokončení a řádném provedení, 
závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, dokumentace 
skutečného provedení stavby (dojde-li k odchylkám proti stavebnímu povolení) 
a geometrické zaměření provedené stavby v katastrální mapě.  

9. Se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu bude předloženo povolení 
k provozování povolených staveb vodních děl.  

 
 

Odůvodn ění: 
 
Ing. Jan Petrmichl, nar. 8. 2. 1965, bytem Koldinova 226, 339 01 Klatovy 2 zastupující 
na základě plné moci obchodní firmu Městys Dešenice se sídlem Dešenice čp. 162, 
340 22 Nýrsko - IČ 00255394 požádal Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, 
podáním doručeným dne 19. 2. 2019 o vydání stavebního povolení ke stavbě vodních 
děl „Dešenice - rekonstrukce vodovodu“ s umístěním na p.p.č. 1641/1, 1571/1, 97/1, 
60/4, 60/5, 1418/1, 1653, 1657/1, 1454/8, 1454/9, 1454/3, 1644/2, 1543/1, 1532/1, 
1623/1, 1059/1, 200, 1641/9, 1641/8 a st.p.č. 60/2 a 172 v k.ú. Dešenice a na p.p.č. 
1021, 843, 856/1, 1027/12, 1013/10, 1013/1, 844, 1041/1, 838/3, 1027/10, 1258, 461/1, 
458 a st.p.č. 2, 14 a 33/1 v k.ú. Milence.  
 
Podáním žádosti bylo zahájeno řízení podle ust. § 115 vodního zákona, dle příslušných 
ustanovení stavebního zákona a v souladu s ust. § 44 odst. 1 správního řádu. 
Po posouzení podání bylo řízení přerušeno usnesením zdejšího odboru ŽP č.j.: 
ŽP/9774/19/Šp ze dne 25. 11. 2019 a zároveň zaslána výzva k odstranění nedostatků 
žádosti. Náležitosti byly doplněny dne 10. 1. 2020.                           
                                                  
Žádost byla podána na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 8 vyhlášky číslo 
183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu 
a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a doložena dokumentací stavby 
a všemi povinnými doklady podle ust. § 10 citované vyhlášky, a to:    
 

� MěÚ Nýrsko, Stavební úřad a Odbor ŽP a odbor silničního hospodářství - územní 
rozhodnutí o umístění stavby ze dne 19. 11. 2018 pod č.j.: MÚ/10/821/18 
s vyznačením právní moci dne 18. 1. 2019 

� MěÚ Nýrsko, Stavební úřad a Odbor ŽP a odbor silničního hospodářství - souhlas 
s vydáním rozhodnutí o povolení stavby ze dne 11. 2. 2019 pod č.j.: MÚ/10/68/19 

� koordinované stanovisko MěÚ Klatovy č. 411/17 ze dne 8. 8. 2017 
� závazné stanovisko orgánu veřejné správy z hlediska odpadového hospodářství 

MěÚ Klatovy, Odbor ŽP ze dne 17. 7. 2017 č.j.: ŽP/5638/17/St 
� vyjádření MěÚ Klatovy, OVÚP ze dne 26. 6. 2017 
� MěÚ Klatovy, Odbor ŽP - vyjádření z hlediska ZPF ze dne 4. 7. 2017 pod č.j. 

ŽP/5390/17/Rt  
 



                                                                                       4                                                      ŽP/5435/20/Šp 

 

Městský úřad Klatovy | náměstí Míru 62 | 339 01 Klatovy | posta@mukt.cz | www.klatovy.cz | tel. 376 347 111 | DS: 24ebrt5 

� Městský úřad Klatovy, Odbor dopravy - dopravní úřad - rozhodnutí o povolení 
ke zvláštnímu užívání silnice č. II/190 Milence a III/19020 Dešenice ze dne 14. 9. 
2018 pod č.j. OD/8160-3/18/Ba 

� závazné stanovisko Správy NP Šumava, Odboru státní správy Chráněné krajinné 
oblasti Šumava, pracoviště Sušice ze dne 4. 7. 2017 zn.: NPS 06045/2017  

� závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem 
v Plzni ze dne 27. 6. 2017 pod zn.: KHSPL/16447/21/2016 

� závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany - Hasičský 
záchranný sbor Plzeňského kraje z 20. 7. 2017 pod č.j. HSPM - 3405-2/2017 KT  

� stanovisko správce povodí - Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka Plzeň zn.: 
42419/2017/342-Pe SP-2017/8162 ze dne 31. 7. 2017 

� sdělení firmy ČEZ Distribuce a.s. zn.: 0100965227 ze dne 3. 8. 2018  
� stanovisko firmy GridServices, s.r.o. Brno zn.: 5001768920 ze dne 30. 8. 2018  
� vyjádření firmy Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha č.j.: 632777/17 

ze dne 6. 6. 2017   
� souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou vodních děl podle ust. § 184a 

odst. 2 stavebního zákona - vyznačené v koordinačním situačním výkresu 
� plná moc k zastupování  

 
 
Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí opatřením pod č.j.: ŽP/2050/20/Šp 
ze dne 27. 2. 2020 oznámil všem účastníkům zahájení stavebního a vodoprávního 
řízení, a jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala 
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu 
provádění, upustil ve smyslu ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě 
i ústního jednání, a zároveň určil lhůtu 10 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, nebude 
přihlédnuto. Současně byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se v určené lhůtě 
k podkladům rozhodnutí dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu. Oznámení o zahájení 
řízení bylo zároveň doručeno veřejnou vyhláškou. 
V určených lhůtách nebyly vzneseny žádné námitky, bránící povolení stavby vodních děl 
dle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona. Žádný z účastníků se k podkladům rozhodnutí 
nevyjádřil.  
 
Podmínky pro provedení stavby stanovené pod č. 1, 5 až 7 upřesňují průběh realizace 
stavby vodních děl, v podmínkách pod č. 2 až 4 jsou zakotveny oprávněné požadavky 
účastníků řízení, dotčeného orgánu a ochrana veřejných zájmů. Poučení stavebníka 
o jeho povinnostech po dokončení stavby je specifikováno podmínkami č. 8 a 9.        
    
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Toto 
stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní 
moci, nebude stavba zahájena. 
                                                         
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 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími 
předpisy (likvidace odpadů vzniklých při stavbě). Orgán ochrany přírody zároveň 
upozorňuje, že dle ust. § 7 odst. odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
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a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jsou dřeviny rostoucí mimo les chráněny před 
poškozováním a ničením. Požaduje tedy, aby se v rámci realizace akce postupovalo 
s maximální šetrností - v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních 
úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a plocha pro vegetaci při stavebních pracích. 
   
Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek 
„Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. 
Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly 
čitelné a ponechán na stavbě do zahájení užívání stavby. Štítek může být nahrazen 
informační tabulí.  
 
Po přezkoumání podané žádosti z hlediska zákona o vodách, a zároveň z hlediska 
zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí 
Berounky (ust. § 24 a § 26 vodního zákona) bylo zjištěno, že povolenými vodními díly 
za dodržení shora uvedených podmínek a povinností nejsou ohroženy zájmy chráněné 
vodním zákonem, a lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního 
útvaru, a záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.  
Proto bylo rozhodnuto, jak ve výroku uvedeno. 
 
Poučení účastník ů: 
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 musí mít náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí 
obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se 
rozhodnutí napadá, a dále v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo 
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné.     
 
 
 
 
Ing. Libor Hošek, v.r. 
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 3. 6. 2020. 
 
 
 
Přílohy pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí) 
- ověřená projektová dokumentace stavby  
- štítek „Stavba povolena“  
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Doručí se: 
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a ust. § 109 písm. a) 
stavebního zákona (do vlastních rukou) 
Ing. Jan Petrmichl, nar. 8. 2. 1965, bytem Koldinova 226, 339 01 Klatovy 2 zastupující 
na základě plné moci obchodní firmu Městys Dešenice se sídlem Dešenice čp. 162, 
340 22 Nýrsko - IČ 00255394 
 
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu a ust. § 109 písm. c) a d) 
stavebního zákona (do vlastních rukou)  
Městys Dešenice  
Marie Valdmanová, bytem Práce 748, 340 22 Nýrsko 
Luděk Štuiber, bytem Dešenice čp. 193, 340 22 Nýrsko 
Marek Neumayer, bytem U Řezné 370, 340 04 Železná Ruda 
Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Nýrsko, Milence 38, 340 22 Nýrsko  
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň 3, Jižní Předměstí  
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, 
326 00 Plzeň  
ČEVAK a.s. se sídlem Severní 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 
(nástupnická společnost za zaniklou společnost VODOSPOL s.r.o.)  
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3  
GridServices, s.r.o., Domažlická 737/3, 339 01 Klatovy 
   
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu a ust. § 109 písm. e) 
stavebního zákona (ve řejnou vyhláškou)  
vlastníci sousedních pozemků nebo staveb v katastrálním území Dešenice 
p.p.č. 1641/10, 1641/6, 1571/14, 1571/3, 1641/7, 1641/5, 1689, 1641/4, 1571/13, 1571/2, 
3, 50, 43/1, 43/2, 43/1, 98/1, 97/6, 1685, 52/2, 65, 1641/2, 1391/3, 1391/6, 1391/5, 
1391/4, 1642, 1409/2, 1392/5, 1407/2, 1392/1, 1404, 1396/3, 1397/2, 1397/1, 1396/1, 
1397/3, 1022, 111/3, 1397/12, 1397/4, 1641/18, 1046, 1048, 1052, 1637/1, 1279/3, 
1661, 1279/2, 1053, 1054, 882/5, 882/4, 1278/2, 1278/3, 1278/1, 1278/4, 1058/1, 
1058/2, 1058/5, 1058/3, 1270/2, 1271/4, 1662, 1584,  1441/3, 1421/1 
st.p.č. 3, 212, 211, 74, 240, 301/1, 301/2, 214, 52, 314, 243, 47, 251, 48, 308, 49, 53/1, 
53/2, 51, 50, 184, 294, 206, 234, 233, 162, 261, 262, 263, 264, 265, 8, 10/1, 10/2, 12, 
182, 11/1, 11/2   
a v katastrálním území Milence  
p.p.č. 905, 900, 882/1, 877, 871, 870, 1252, 1259/1, 1259/7, 856/2, 40/1, 860, 851, 
856/7, 42/2, 1270/8, 1270/6, 1270/5, 37/1, 37/2, 35, 856/3, 856/4, 856/5, 856/6, 484, 1, 
1027/7, 486/2, 486/4, 842/2, 842/1, 841/2, 841/1, 838/2, 846/2, 840, 839, 838/1, 836, 
837, 834, 833, 830/1, 830/2, 828/3, 828/1, 717/3, 1013/14, 1255/3, 1255/1, 1027/11, 2/2, 
2/1, 289, 1258, 1257, 1027/10, 478/4, 478/3, 478/2, 483, 474/2, 290, 291/1, 291/2, 
300/12, 300/11, 294, 293, 470/1, 470/2, 464, 1036/1, 459/1, 300/2, 308/10, 481/1, 458, 
308/2, 304       
st.p.č. 162, 46, 49, 53, 52, 16, 15/1, 15/2, 29/1, 114, 115, 116, 42, 1, 54, 125, 126, 19, 5, 
26, 11, 75, 76, 14, 13, 48, 73/1, 133, 57, 64, 55, 33/1, 33/2, 33/3   
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Dotčené orgány  
Hasičský záchranný sbor PK, územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01 Klatovy 
Krajská hygienická stanice PK, územní pracoviště 339 01 Klatovy 
Správa Národního parku Šumava Vimperk, pracoviště Sušice 
Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň  
Drážní úřad sekce stavební, oblast Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň   
Městský úřad Klatovy, Odbor dopravy - dopravní úřad  
Městský úřad Klatovy, Odbor školství, kultury a CR 
Městský úřad Nýrsko, Stavební úřad a odbor ŽP a silničního hospodářství 
Městský úřad Klatovy, Odbor ŽP - orgán ochrany ZPF, orgán ochrany přírody  
 
(na dodejku) 
Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí - se žádostí o vyvěšení na úřední desce 
v Klatovech po dobu 15 dnů                                        
Úřad městyse Dešenice - se žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dnů                                                                                                                                                        
 
 
Na vědomí (ve řejnou vyhláškou) 
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň 
 
 
 
 
 
 
  
Vyvěšeno dne:                                                              Sejmuto dne: 
 
 
 
 
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí. 
 
 
 


