Městský úřad Přeštice
odbor životního prostředí
Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice, telefon 379 304 555, ID: hcpbx62

NAŠE SPIS. ZNAČKA:
NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:

OŽP/26349/2020/VOT
PR-OŽP-VOT/112784/2020

OPRÁVNĚNÁ
ÚŘEDNÍ OSOBA:
TELEFON:
E-MAIL:

Tomáš Vondrovic
379 304 522
vondrovic@prestice-mesto.cz

DATUM:

15.12.2020

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2
písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a jako příslušný speciální stavební úřad podle
ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), místně
příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "správní řád") ve správním řízení posoudil žádost o povolení změny stavby vodního díla před
jejím dokončením ve společném územním a stavebním řízení , kterou dne 20.5.2020 podal
Obec Dolce, IČO 00574163, Dolce č.p. 100, 334 01 Přeštice,
kterého zastupuje INGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o., IČO 06787720, Bližanovy
č.p. 85, 340 34 Plánice
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

V souladu s ustanovením § 115 odst. 1 vodního zákona a § 118 odst. 2 stavebního zákona podle
§ 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
ČOV a kanalizace v obci Dolce

jako změnu stavby ČOV a kanalizace v obci Dolce před jejím dokončením
na místě:
Název kraje
Názvy obcí
Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí

Plzeňský
Dolce, Horšice
Dolce, Újezd u Horšic
parc. č. 98/1, 99/3, 99/15, 104, 110/2, 110/9,
112/34, 114/3, 114/8, 118/8, 167/61, 167/62,
246/23, 309, 319/1, 319/5, 323, 325, 326, 327,
329, 330/3, 331, 332/1, 332/2, 332/3, 334/17,
334/18, 334/19, 336/1, 343/4, 358 v
katastrálním území Dolce, parc. č. 667 v
katastrálním území Újezd u Horšic
1-10-03-0740-0-00

Druh a účel umisťovaných staveb:
• Stavba hlavní: Splašková kanalizace – odvádění odpadních vod z lokality
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Stavby vedlejší: Elektrická přípojka – přívod pro napojení kanalizační čerpací stanice na distribuční
síť NN

Údaje o předmětu rozhodnutí:
Název kanalizačního systému
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren
odpadních vod
Kanalizační soustava (Č 24)
Charakter kanalizační soustavy (Č 25)
Počty oddělených částí systému (v pořadí dle Č 03)
Počet napojených obcí
Zpracování provozního řádu uloženo
Název vodního díla
Stoková síť
Druh stokové sítě (Č 42)
Celková délka stok - změna
Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě (v pořadí
dle Č 42) - změna
Nejmenší jmenovitá světlost stoky
Největší jmenovitá světlost stoky

Kanalizace obce Řenče
stoková síť
kanalizace pro veřejnou potřebu
oddílná
1x splašková
1
ANO
ČOV a kanalizace v obci Dolce
gravitační + tlaková
2178,41 m
2110,91 gravitační + 67,50 tlaková
250 mm
80 mm

Určení prostorového řešení stavebního záměru, stavební objekty:
• D.3 Splašková kanalizace
Stoka splaškové kanalizace A – PVC SN12 DN 250 – 1264,20 m
Stoka splaškové kanalizace A-A – PVC SN12 DN 250 – 99,10 m
Stoka splaškové kanalizace A-B – PVC SN12 DN 250 – 35,27 m – od šachty Š 55 beze změny
Stoka splaškové kanalizace A-B-1 – beze změny
Stoka splaškové kanalizace A-B-1a – beze změny
Stoka splaškové kanalizace A-B-1b – beze změny
Stoka splaškové kanalizace A-B-2 – beze změny
Stoka splaškové kanalizace A-C – PVC SN12 DN 250 – 37,35 m – od šachty Š 93 beze změny
Stoka splaškové kanalizace A-D – PVC SN12 DN 250 – 89,10 m
Stoka splaškové kanalizace A-E – PVC SN12 DN 250 – 50,00 m
Stoka splaškové kanalizace A-F – PVC SN12 DN 250 – 114,60 m
Stoka splaškové kanalizace A-G – PVC SN12 DN 250 – 22,05 m – od šachty Š 107 beze změny
Stoka splaškové kanalizace A-H – PVC SN12 DN 250 – 31,42 m – od šachty Š111 beze změny
Stoka splaškové kanalizace A-H-1 – PVC SN12 DN 250 – beze změny
Stoka splaškové kanalizace A-I – PVC SN12 DN 250 – 60,88 m – od šachty Š 120 beze změny
Stoka splaškové kanalizace A-J – PVC SN12 DN 250 – 5,44 m – od šachty Š 122a beze změny
Stoka splaškové kanalizace A-K – PVC SN12 DN 250 – 301,50 m
Stoka splaškové kanalizace (výtlak) V-a – PE 90x8,2 DN 80 – 67,50 m
•

D.5 Kanalizační čerpací šachta
Šachta 2000/5000 z ŽB prefabrikovaných dílců o vnitřním průměru 2 m

•

K čerpací šachtě bude el. připojení kabelem CYKY 4J16 v délce cca 15 m

Umístění stavebního záměru na pozemku:
• Stavba bude umístěna v souladu s ověřenými situačními výkresy (Koordinační situační výkres – díl a
– příloha C.3a, Koordinační situační výkres – díl b – příloha C.3b, Koordinační situační výkres – díl
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c – příloha C.3c, Koordinační situační výkres – díl d – příloha C.3d a Koordinační situační výkres –
díl e – příloha C.3e Dokumentace pro společné územní a stavební řízení)
•

•

Přímé určení polohy (souřadnice stavby) stavebního objektu D.3 Splašková kanalizace – změna
Začátek stoky A (Š 01)

X=1090765

Y=824858

Konec stoky A (Š 32)

X=1091805

Y=824314

Začátek stoky A-A (KČŠ)

X=1091119

Y=824461

Konec stoky A-A (Š 49)

X=1091063

Y=824532

Začátek stoky A-B (06)

X=1090905

Y=824833

Konec stoky A-B (Š 55)

X=1090930

Y=824858

Začátek stoky A-C (11)

X=1091045

Y=824684

Konec stoky A-C (Š 93)

X=1091075

Y=824707

Začátek stoky A-D (Š 14)

X=1091131

Y=824594

Konec stoky A-D (Š 100)

X=1091177

Y=824663

Začátek stoky A-E (Š 15)

X=1091165

Y=824558

Konec stoky A-E (Š 101)

X=1091141

Y=824517

Začátek stoky A-F (Š 18)

X=1091256

Y=824505

Konec stoky A-F (Š 106)

X=1091282

Y=824606

Začátek stoky A-G (Š 19)

X=1091303

Y=824490

Konec stoky A-G (Š 107)

X=1091295

Y=824469

Začátek stoky A-H (Š 20)

X=1091315

Y=824486

Konec stoky A-H (Š 111)

X=1091327

Y=824515

Začátek stoky A-I (Š 23)

X=1091413

Y=824454

Konec stoky A-I (Š 120)

X=1091452

Y=824499

Začátek stoky A-J (Š 26)

X=1091527

Y=824413

Konec stoky A-J (Š 122a)

X=1091526

Y=824407

Začátek stoky A-K (Š 30)

X=1091712

Y=824347

Konec stoky A-K (Š 129)

X=1091597

Y=824622

Začátek výtlaku V-a (Š 101)

X=1091141

Y=824517

Konec výtlaku V-a (KČŠ)

X=1091119

Y=824461

Přímé určení polohy (souřadnice stavby) stavebního objektu D.5 Kanalizační čerpací šachta
Umístění čerpací šachty (KČŠ)

X=1091119

Y=824461

Vymezení území dotčeného vlivy stavebního záměru:
• Záměrem budou dotčeny pozemky, na kterých se záměr umisťuje, tedy pozemky parc. č. 98/1, 99/3,
99/15, 104, 110/2, 110/9, 112/34, 114/3, 114/8, 118/8, 167/61, 167/62, 246/23, 309, 319/1, 319/5,
323, 325, 326, 327, 329, 330/3, 331, 332/1, 332/2, 332/3, 334/17, 334/18, 334/19, 336/1, 343/4 a 358
v katastrálním území Dolce a parc. č. 667 v katastrálním území Újezd u Horšic
Změna stavby před jejím dokončením spočívá v novém situačním a výškovém umístění kmenové
stoky A a dalším souvisejícím s tímto umístěním. Mění se výškové napojení ostatních stok na
kmenovou stoku A, stoka A-A bude zkrácena a otočí se směr toku stoky A-A do nově navržené
kanalizační čerpací stanice, ze které jsou čerpány výtlakem odpadní vody ze stoky A-A do koncové
šachty stoky A-E. Ostatní skutečnosti dle rozhodnutí č.j. PR-OŽP-VOT/10213/2019 ze dne
11.4.2019, resp. rozhodnutí č.j. PR-OŽP-VOT/25139/2019 ze dne 12.9.2019 se nemění.
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II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení a užívání stavebního záměru:
1. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2024.
2. Pro užívání je potřeba dokončení realizace investiční akce provozovatele distribuční soustavy dle
smlouvy s provozovatelem distribuční soustavy.
3. Provozní řád bude řešit rovněž havarijní situace čerpací stanice.
4. Ostatní podmínky rozhodnutí č.j. PR-OŽP-VOT/10213/2019 ze dne 11.4.2019 zůstávají v platnosti a
v souvisejících věcech se vztahují i na změnu stavby před jejím dokončení.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Dolce, Dolce č.p. 100, 334 01 Přeštice

Odůvodnění:
Dne 20.5.2020 podal stavebník žádost o změnu stavby vodního díla před jejím dokončením ve společném
územním a stavebním řízení.
Stavba ČOV a kanalizace v obci Dolce byla povolena rozhodnutím vodoprávního úřadu č.j. PR-OŽPVOT/10213/2019 ze dne 11.4.2019, změna části stavby před jejím dokončením (Prodloužení stoky A-J
v obci Dolce) byla povolena rozhodnutím vodoprávního úřadu č.j. PR-OŽP-VOT/25139/2019 ze dne
12.9.2019.
Stavební záměr, jako změna stavby před jejím dokončením, vyžaduje změnu územního rozhodnutí. Podle
ustanovení § 118 odst. 2 stavebního zákona je možné rozhodnutí o této změně ve společném územním a
stavebním řízení.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní
úřad podle § 115 odst. 8 vodního zákona a podle § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na
místě a ústního jednání, protože se jedná o záměr v území, kde je vydán územní plán, vodoprávnímu
úřadu jsou dobře známy poměry a žádost s předloženou dokumentací poskytuje dostatečný podklad, a
stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky
a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že k později podaným námitkám a
stanoviskům nebude přihlédnuto. Vodoprávní úřad současně dal možnost účastníkům řízení v souladu
s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 dnů po
uplynutí lhůty pro námitky a připomínky.
Z ustanovení § 160 odst. 2 stavebního zákona mj. vyplývá povinnost provádět stavbu v souladu
s rozhodnutím vodoprávního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací. Projektovou dokumentaci
stavby pro změnu stavby „ČOV a kanalizace v obci Dolce“ vypracovala Ingvama, inženýrská a
projektová kancelář spol. s r. o. (zodpovědný projektant Ing. Václav Mach, ČKAIT 0200074) v 02/2020.
Dokumentace řeší změnu stavby pro odvádění odpadních vod před jejím dokončením. Vodoprávní úřad
po dni nabytí právní moci rozhodnutí zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené dokumentace.
Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:
- K stavbě vydal Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje závazné stanovisko č.j. HSPM- 200215/2016 ÚPP ze dne 2.4.2020 – souhlasné bez podmínek.
- K stavbě vydala Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje, Územní odbor
Plzeň-venkov, Dopravní inspektorát stanovisko dotčeného orgánu č.j. KRPP-35241-2/ČJ-2020031106-47 ze dne 11.3.2020 – souhlasné bez podmínek.
- Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti
odpadového hospodářství souhlasil se způsobem nakládání s odpady vznikajícími při stavbě
závazným stanoviskem č.j. PR-OVÚP-DVV/15714/2020 ze dne 28.4.2020 bez podmínek.
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-

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí jako příslušný orgán státní správy lesů udělil
souhlas s umístěním a stavbou vzhledem k vzdálenosti stavby do 50 m od okraje lesa závazným
stanoviskem č.j. PR-OVÚP-DVV/15714/2020 ze dne 28.4.2020 bez podmínek.
- Městský úřad Přeštice, odbor výstavby a územního plánování jako úřad územního plánování vydal
k umístění záměru závazné stanovisko č.j. PR-OVÚP-DVV/15714/2020 ze dne 28.4.2020, podle
kterého je záměr přípustný bez dalších podmínek (podmínka umístění záměru podle předložené
dokumentace je splněna).
- Městský úřad Přeštice, odbor výstavby a územního plánování jako stavební úřad příslušný k povolení
vedlejších staveb vydal k záměru závazné stanovisko č.j. PR-OVÚP-KOI/189612/2020 ze dne
22.9.2020, podle kterého je záměr přípustný bez dalších podmínek.
Zvláštní užívání komunikací byla povolena rozhodnutím Městského úřadu Přeštice, odbor správní a
dopravní č.j. PR-OSD-SED/25137/2016 ze dne 16.9.2016 a rozhodnutím Obecního úřadu Dolce č.j. OÚ158/2016 ze dne 10.11.2016.
K žádosti byly předloženy informace o existenci inženýrských sítí jednotlivých správců těchto sítí.
K žádosti byla předložena Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického
zařízení k disztribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kv (NN) s provozovatelem distribuční soustavy
(ČEZ Distribuce, a.s.).
K žádosti bylo předloženo stanovisko Povodí Vltavy, státního podniku, závodu Berounka jako správce
povodí zn. PVL-31426/2020/340/Bl PVL-7062/82020/SP ze dne 15.5.2020 s podmínkou zapracovanou
do tohoto rozhodnutí, podle kterého je záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke
zhoršení stavu vodního útvaru a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.
K stavbě na pozemcích, jež jsou ve vlastnictví Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvková
organizace, bylo předloženo vyjádření organizace ze dne 10.3.2020 s odkazem na platnost původní
smlouvy o omezení užívání nemovitosti předložené k žádosti, na jejímž základě bylo vydáno rozhodnutí
č.j. PR-OŽP-VOT/10213/2019 ze dne 11.4.2019.
K stavbě na pozemku, jenž je ve vlastnictví České republiky zastoupené Státním pozemkovým úřadem,
byla předložena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene předložení již k žádosti, na
jejímž základě bylo vydáno rozhodnutí č.j. PR-OŽP-VOT/10213/2019 ze dne 11.4.2019.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Umístění záměru a záměr je v souladu:
s obecnými požadavky na využívání území podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území a podle § 18 a 19 stavebního zákona, Územní plán Dolce (dále jen „ÚP“) byl
vydaný dne 19.12.2013, pozemek pro záměr se nachází dle ÚP z části v zastavěném území a z části
mimo zastavěném území, v zastavitelné ploše změn, funkčního využití Plocha veřejného
prostranství, stavební záměr je v souladu s ÚP
s technickými požadavky pro vodní díla podle ustanovení § 17 vyhlášky č. 590/2002 Sb., o
technických požadavcích pro vodní díla
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony
a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti a projednání věci s účastníky řízení nebyly shledány
důvody bránící schválení stavebního záměru – změny stavby před jejím dokončením.
Podmínku č. 1 tohoto rozhodnutí vodoprávní úřad stanovil podle návrhu žadatele.
Podmínku č. 2 tohoto rozhodnutí vodoprávní úřad stanovil na základě smlouvy s provozovatelem
distribuční soustavy.
Podmínku č. 3 tohoto rozhodnutí vodoprávní úřad stanovil na základě stanoviska správce povodí
Podmínka č.4 tohoto rozhodnutí odkazuje na ostatní podmínky původního rozhodnutí, kterým byla stavba
povolena.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
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Účastníci řízení - další dotčené osoby:
ČEZ Distribuce, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o., Obec Horšice,
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Lesy České republiky, s.p., správa toků - oblast povodí
Berounky a vlastníci pozemků (a staveb na nich): st.1/2, st.1/3, st.1/4, st.2/1, st.2/2, st.3/1, st.4/1,
st.5/2, st.6, st.7, st.11, st.15, st.16, st.19, st.20, st.24, st.25, st.26, st.28, st.30, st.31, st.45, st.46, st.47,
st.49, st.51/1, st.52, st.53, st.54, st.55, st.56/2, st.57, st.58, st.60, st.61, st.62, st.65, st.66, st.67, st.68,
st.69, st.70, st.71, st.72, st.73, st.74, st.75, st.76, st. 78, st.79, st.80, st.81, st.82, st.83/1, st.83/2, st.84,
st.88, st.89, st.90, st.96, st.102, st.108, st.118, st.121, st.130, 19/1, 19/3, 20/1, 20/2, 26/1, 27, 29, 32,
36, 39, 43, 47/1, 52, 62, 70/1, 70/2, 72/1, 79/2, 79/3, 80/1, 82/3, 87/1, 89, 90/1, 90/8, 90/9, 92/1,
92/5, 94/1, 94/2, 94/3, 95/1, 95/2, 97/2, 98/2, 99/10, 99/16, 99/17, 102/3, 103/1, 103/2, 103/5, 105,
107/1, 107/2, 109, 110/1, 112/5, 112/31, 118/242, 128/1, 132/59, 167/60, 167/63, 183/9, 189/1,
245/4, 245/5, 246/2, 246/4, 246/15, 246/16, 246/22, 246/24, 246/26, 256/4, 256/6, 256/8, 256/9,
256/12, 256/14, 314, 315, 318/1, 350, 354, 359/1, 359/2, 367, 373, 376, vše v k.ú. Dolce a 610, 611,
vše v k.ú. Újezd u Horšic
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Vodoprávní úřad upozorňuje, že podle ustanovení § 152 odst. 3 stavebního zákona je žadatel mj.
povinnen oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět, před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na
staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu a ohlašovat
vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby – nemění se oproti

rozhodnutí č.j. PR-OŽP-VOT/10213/2019 ze dne 11.4.2019.
Z ustanovení § 160 odst. 1 stavebního zákona vyplývá, že záměr nemůže žadatel provést sám pro sebe
svépomocí.
Stavbou, jejím prováděním a provozem nesmí být způsobena škoda třetím osobám, zejména při zásahu na
sousedních pozemcích, do stávajících staveb včetně sítí, případné vzniklé škody je třeba řešit na základě
dohody stran či u příslušného soudu občansko právní cestou. Stavebník, dodavatel a účastnící řízení jsou
ve vlastním zájmu z důvodů chránění svých práv povinni tvrzení o vzniku škody doložit důkazy – nemění
se oproti rozhodnutí č.j. PR-OŽP-VOT/10213/2019 ze dne 11.4.2019.
Vodoprávní úřad dále upozorňuje na skutečnost, že po dokončení stavby bude její užívání možné po
vyhodnocení zkušebního provozu pouze na podkladě vydaného kolaudačního souhlasu podle § 122
stavebního zákona – nemění se oproti rozhodnutí č.j. PR-OŽP-VOT/10213/2019 ze dne 11.4.2019.
Z ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích vyplývá povinnost vlastníka kanalizace
před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předložit vodoprávnímu úřadu ke schválení
kanalizační řád – nemění se oproti rozhodnutí č.j. PR-OŽP-VOT/10213/2019 ze dne 11.4.2019.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému 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.
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Tomáš Vondrovic v.r.
referent odboru životního prostředí
Za správnost vyhotovení:

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Po tuto dobu je písemnost rovněž zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

………………………………………………………………………...
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 5 ve výši 1000
Kč byl zaplacen dne 1.10.2020.
Doručí se:
Doporučeně s dodejkou:
INGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o., IDDS: krkzmdq
sídlo: Bližanovy č.p. 85, 340 34 Plánice
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Obec Horšice, IDDS: d8qawb6
sídlo: Horšice č.p. 7, 334 55 Horšice
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
sídlo: Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Lesy České republiky, s.p., správa toků - oblast povodí Berounky, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Slovanská alej č.p. 2323/36, Plzeň 2-Slovany, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26

Veřejnou vyhláškou:
Vlastníci sousedních pozemků (a staveb na nich): st.1/2, st.1/3, st.1/4, st.2/1, st.2/2, st.3/1, st.4/1, st.5/2,
st.6, st.7, st.11, st.15, st.16, st.19, st.20, st.24, st.25, st.26, st.28, st.30, st.31, st.45, st.46, st.47, st.49,
st.51/1, st.52, st.53, st.54, st.55, st.56/2, st.57, st.58, st.60, st.61, st.62, st.65, st.66, st.67, st.68, st.69, st.70,
st.71, st.72, st.73, st.74, st.75, st.76, st. 78, st.79, st.80, st.81, st.82, st.83/1, st.83/2, st.84, st.88, st.89,
st.90, st.96, st.102, st.108, st.118, st.121, st.130, 19/1, 19/3, 20/1, 20/2, 26/1, 27, 29, 32, 36, 39, 43, 47/1,
52, 62, 70/1, 70/2, 72/1, 79/2, 79/3, 80/1, 82/3, 87/1, 89, 90/1, 90/8, 90/9, 92/1, 92/5, 94/1, 94/2, 94/3,
95/1, 95/2, 97/2, 98/2, 99/10, 99/16, 99/17, 102/3, 103/1, 103/2, 103/5, 105, 107/1, 107/2, 109, 110/1,
112/5, 112/31, 118/242, 128/1, 132/59, 167/60, 167/63, 183/9, 189/1, 245/4, 245/5, 246/2, 246/4, 246/15,
246/16, 246/22, 246/24, 246/26, 256/4, 256/6, 256/8, 256/9, 256/12, 256/14, 314, 315, 318/1, 350, 354,
359/1, 359/2, 367, 373, 376, vše v k.ú. Dolce a 610, 611, vše v k.ú. Újezd u Horšic
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Dotčené orgány (doporučeně s dodejkou):
Městský úřad Přeštice, odbor správní a dopravní, IDDS: hcpbx62
sídlo: Masarykovo nám. č.p. 107, 334 01 Přeštice
Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí, orgán veřejné správy v oblasti odpadového
hospodářství, IDDS: hcpbx62
sídlo: Masarykovo nám. č.p. 107, 334 01 Přeštice
Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů, IDDS: hcpbx62
sídlo: Masarykovo nám. č.p. 107, 334 01 Přeštice
Městský úřad Přeštice, odbor výstavby a ÚP, úřad územního plánování, IDDS: hcpbx62
sídlo: Masarykovo nám. č.p. 107, 334 01 Přeštice
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň - venkov, Dopravní inspektorát, IDDS:
5ixai69
sídlo: Nádražní č.p. 2437/2, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň, IDDS: p36ab6k
sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Městský úřad Přeštice, odbor výstavby a územního plánování, IDDS: hcpbx62
sídlo: Masarykovo nám. č.p. 107, 334 01 Přeštice
Obecní úřad Dolce, IDDS: 3u2btwq
sídlo: Dolce č.p. 100, 334 01 Přeštice
K vyvěšení na úřední desce:
Městský úřad Přeštice, kancelář starosty, IDDS: hcpbx62
sídlo: Masarykovo nám. č.p. 107, 334 01 Přeštice
Obecní úřad Dolce, IDDS: 3u2btwq
sídlo: Dolce č.p. 100, 334 01 Přeštice
Obecní úřad Horšice, IDDS: d8qawb6
sídlo: Horšice č.p. 59, 334 55 Horšice
Ostatní:
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Denisovo nábřeží č.p. 14, 301 00 Plzeň 1

