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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. 11. 2022 podala 

Obec Chanovice, IČO 00255556, Chanovice 36, 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 

"Veřejné osvětlení Újezd u Chanovic" 
 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 256/1 (ostatní plocha), parc. č. 256/10 (ostatní plocha), 
parc. č. 608/1 (ostatní plocha), parc. č. 608/7 (ostatní plocha), parc. č. 609 (ostatní plocha), 
parc. č. 612/1 (ostatní plocha), parc. č. 613 (ostatní plocha), parc. č. 619 (ostatní plocha), parc. 
č. 623 (ostatní plocha), parc. č. 627 (ostatní plocha) v katastrálním území Újezd u Chanovic, 
obec Chanovice. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Veřejná technická infrastruktura.  

- Nová osvětlovací soustava bude tvořena 19ks světelných míst s uličními LED lampami.   

- Účelem užívání stavby je osvětlení pozemní komunikace.  

 

Umístění stavby na pozemku: 

- Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 256/1, 256/10, 608/1, 608/7, 609, 612/1, 613, 
619, 623, 627 v katastrálním území Újezd u Chanovic, obec Chanovice. 

- Nová trasa podzemní kabelová VO začne na hranici pozemku p.č. 608/1, kde bude 
umístěno světelné místo 1/A. Kabel povede skrz pozemek p.č. 608/1 a dále bude křížit 
pozemek p.č. 619 směrem k pozemku p.č. st. 13, u kterého bude umístěno světelné místo 
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2/A. Kabel povede zejména na krajní části pozemku p.č. 619 (silnice). Světelná místa 2/A     
a 3/A budou umisťovány u hranic pozemků p.č. 21 a p.č. 23. Dále kabelová trasa povede 
skrz pozemek p.č. 609, kde na jeho hranicích společně s pozemkem p.č. st. 19 bude 
umístěno světelní místo 5/A, z kterého se opět napojí na silnici p.č. 619. Dále budou 
světelná místa 6/A a 7/A osazena u hranic pozemků p.č. 26 a p.č. 206/1.  

- Trasa kabelu překříží pozemek p.č. 619 u hranice pozemku p.č. st. 19 a napojí se na 
rozpojovací jistící skříň SR1, která bude umístěna na pozemku p.č. 608/7 po jehož hranici 
kabel povede na pozemek p.č. 623, kde se bude nacházet světelné místo 29/S u hranice s 
pozemkem p.č. st. 1/3 a světelné místo 28/S u hranice s pozemkem p.č. st. 1/8. Kabel se 
napojí na stávající rozpojovací jistící skříň ČEZ Distribuce (ČEZd-R2 SR522), odkud povede 
na pozemek p.č. 627, kde se umístí světelné místo 27/S.  

- Před stávající rozpojovací jistící skříň ČEZ Distribuce (ČEZd-R2 SR522) umístěné na 
pozemku p.č. 623 se trasa kabele odkloní a bude pokračovat na okraji pozemku p.č. 623, 
kde budou umístěny světelná místa 26/S u hranice pozemku p.č. st. 1/4 a 25/S u hranice 
pozemku p.č. 262/3.  

- Trasa kabele se opět napojí na pozemek p.č. 619, kde se umístí světelná místa na hranici 
pozemku p.č. 264/3 – 8/A, p.č. 264/17 – 9/A, p.č. 262/1 – 10/A. Trasa kabele se nadále 
svede na pozemek p.č. 256/10, kde se u hranice pozemku p.č. 629 umístí světelné místo 
11/A a 12/B, která je u hranic pozemku p.č. 619. Dále kabel povede na pozemek p.č. 613, 
kde se rozdělí na dvě trasy.  

- První trasa povede do rozpojovací jistící skříně SR2 u hranice pozemku p.č. 613, kde se 
nachází tři světelná místa – 22/S u hranice pozemku p.č. st. 30, 21/S u hranice pozemku 
p.č. 220/9 a 20/S u hranice pozemku p.č. st. 48.  

- Druhá trasa povede z pozemku p.č. 613 skrz pozemek p.č. 619, kde bude umístěno 
světelné místo na hranici s pozemkem p.č. 215/1. Dále kabel povede přes pozemek p.č. 
220/1 na pozemek p.č. 612/1, kde se budou nacházet dvě světelná místa – 23/S u hranic  
pozemku p.č. st. 33 a 24/S u hranic pozemku p.č. st. 42.   

- Z pozemku p.č. 220/1 se trasa kabelu opět napojí na pozemek p.č. 619, kde se umístí šest 
světelných míst – 14/A u hranice pozemku p.č. st.57. 15/A  u hranice pozemku p.č. 220/8, 
16/D u hranice pozemku p.č.220/11, 17/C na pozemku p.č. 619, 18/A a 19/A u hranice 
pozemku p.č. 221/3.  

- Z rozpojovací jistící skříně SR1 na pozemku p.č. 608/7 je vyvedena trasa kabele přes 
hranici pozemku p.č. 619, kdy u rohu pozemku p.č. 3/1 pokračuje na pozemek p.č. 608/1, 
kde se umístí tři světelná místa – 30/S u hranice pozemku p.č. 3/1, 31/S  u hranice pozemku 
p.č. 3/3 a p.č, st. 80 a 32/S u hranice pozemku p.č. 624. Od světelného místa 32/S povede 
trasa kabelu na protilehlou stranu pozemku p.č. 608/1, odkud povede kolem hranic 
pozemků p.č. st. 4, p.č. st. 5 a p.č. 608/3, kde se zakončí světelným místem 33/S u hranice 
pozemku p.č. 7/2. Z protilehlého bodu (světelné místo 33/S) dále trasa kabelu povede na 
pozemku p.č. 608/1 v blízkosti pozemku p.č. 608/4. Na hranici pozemku p.č. st. 7 bude 
umístěno světelní místo 34/S. Trasa kabelu bude pokračovat kolem pozemků p.č. st. 8         
a p.č. 608/5 a bude zakončena světelným místem u hranic pozemku p.č. st. 62 vše v k.ú. 
Újezd u Chanovic, obec Chanovice.  

 

Technické parametry: 

− Bude položena cca 1 370m kabelových tras.  

− Budou osazeny 3ks plastových pilířů – 2x pojistková skříň SR a 1x rozvaděč zapínacího 
místa RVO 3*25A 

− Veřejné osvětlení – světelná místa  

− A – 15 ks, svítidlo LED uliční UniStreet gen2 Micro  

− B – 1ks, svítidlo, výložník, svorkovnice dtto světelné místo typu “A“ 

− C – 1ks, svítidlo, výložník, svorkovnice dtto světelné místo typu “A“ 

− D – 2 ks, svítidlo dtto světelného typu “A“  

− S – 16 ks, svítidlo LED uliční UniStreet gen2 Micro 
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Připojení na technickou infrastrukturu:  

− Nová osvětlovací soustava se připojí na nový rozvaděč zapínacího místa VO poblíž 
trafostanice uprostřed území, elektroměrový rozvaděč bude mít hlavní jistič před 
elektroměrem LTN-25B-3 a připojí se ze stávající rozpojovací jistící skříně společnosti ČEZ 
Distribuce označené ISR 522 (R2) 

 

Určení prostorového řešení stavby: 
- Stavba veřejné technické infrastruktury. 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

− Obec Chanovice (k.ú. Újezd u Chanovic) má uzemní plán, podle kterého je uvedený záměr 
"Veřejné osvětlení Újezd u Chanovic v rozsahu akce ČEZ Distribuce IE-12-0007222" na 
pozemku parc. č. 256/1, 256/10, 608/1, 608/7, 609, 612/1, 613, 619, 623, 627 nachází 
v zastavěném území na ploše s funkčním využitím “SV - Plochy smíšené obytné 
venkovské“, ID - Plochy infrastruktury dopravní“, PV - Plochy veřejných prostranství (U13 – 
Plocha přestavby, úprava veřejného prostranství)“.   

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací (06/2022), kterou zpracoval Ing. Ladislav 
Vostrý, ČKAIT – 0200865, spolu s respektováním úkonů a řešení v této dokumentaci 
uvedených, včetně respektování požadavků správců veřejné technické infrastruktury, 
plynoucí z doložených stanovisek a vyjádření. Stavební úřad doporučuje provádění stavby 
v koordinaci s ostatními inženýrskými sítěmi, případně její změny nesmí být provedeny bez 
předchozího povolení stavebního úřadu.   

 

2. Podmínka z koordinovaného závazného stanoviska odboru výstavby a územního plánování 
– pro úsek ochrana vod, č.j. MH/12739/2022 ze dne 13. 9. 2022:  

Souhlas vodoprávního úřadu platí dva roky ode dne jeho vydání.   

 

3. Podmínky z koordinovaného závazného stanoviska odboru výstavby a územního plánování 
– pro úsek doprava na pozemních komunikacích, č.j. MH/12739/2022 ze dne 13. 9. 2022:  

Činnost související s prováděním výše uvedené stavby v obci Újezd u Chanovic, tj. 
povolení výkopových prací dle §25 odst. 6 písm. c) zákona o pozemních komunikacích, 
příp. uzavírka provozu dle §24 zákona o pozemních komunikacích, budou 
v dostatečném předstihu před vlastním zahájením stavby projednány a povoleny 
příslušným silničním správním úřadem, kterým je ve věcech silnice III/1882 zdejší odbor 
dopravy a ve věcech místní komunikace obec Chanovice.  

Veškerá dopravně inženýrské opatření – stanovení přechodné úpravy provozu, 
z důvodu realizace předmětné stavby, budou v dostatečném předstihu před vlastním 
zahájením stavby projednána s odborem dopravy Městského úřadu Horažďovice, který 
je příslušný k vydání stanovení přechodné úpravy provozu, a to formou opatření obecné 
povahy. 
 

4. 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. 

5. Budou respektovány podmínky pro realizaci stavby plynoucí z vyjádření vlastníků či správců 
veřejné technické infrastruktury. 
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Chanovice, Chanovice 36, 341 01 Horažďovice 

 

Odůvodnění: 

Dne 14. 11. 2022 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti              
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.  

Stavba veřejné technické infrastruktury, dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bodu 8. 
stavebního zákona (vedení sítí veřejného osvětlení, včetně stožárů a systémů řídící, 
zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky), 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 kolaudačního souhlasu. 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s 
účastníky řízení, veřejností 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:  

- Městský úřad Horažďovice, Odbor výstavby a územního plánování – koordinované závazné 
stanovisko č.j. MH/12739/2022 – podmínky bod č. 2 a 3 výrokové části II. rozhodnutí. 

Ochrana přírody a krajiny – veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny  

Ochrana ovzduší - veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny 

Odpadové hospodářství - veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny 

Ochrana lesa - veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny 

Ochrana zemědělského půdního fondu - veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny 

Ochrana vod – záměr je možné uskutečnit za podmínek – bod č. 2 ve výrokové části II. 
rozhodnutí  

Doprava na pozemních komunikacích - záměr je možné uskutečnit za podmínek – bod 
č. 3 ve výrokové části II. rozhodnutí  

Památková péče – dotčený orgán k záměru nemá připomínky 

Územní plánování – dotčený orgán k záměru nemá připomínky 

- CETIN a.s. – vyjádření č.j. 678437/22 ze dne 8. 6. 2022 – v zájmovém území dojde ke 
střetu se sítí elektronických komunikací společnosti CETIN a.s., budou respektovány 
podmínky vyjádření společnosti CETIN a.s.  

- ČEVAK a.s. – vyjádření č.j. 022070181548 ze dne 13. 6. 2022 – v zájmovém území se 
nachází vodohospodářské sítě provozovaných společností ČEVAK a.s., budou 
respektovány podmínky vyjádření společnosti ČEVAK a.s.  

- ČEZ Distribuce, a. s. – sdělení č.j 0101757252 ze dne 8. 6. 2022 – sdělení o existenci 
energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické 
infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. V zájmovém území se nachází 
podzemní síť NN, nadzemní sít NN, nadzemní síť VN a stanice v majetku společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. 

- ČEZ ICT Services, a.s. -  sdělení č.j. 0700563989 ze dne 8. 6. 2022 – v zájmovém 
území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a.s.  
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- Telco Pro Services, a.s. - sdělení č.j. 0201426306 ze dne 8. 6. 2022 – v zájmovém 

území se nenachází komunikační zařízení v majetku Telco Pro Services, a.s.  

- GasNet, s.r.o. - stanovisko č.j. 5002632606 ze dne 8. 6. 2022 – v zájmovém území nebo 
jeho blízkosti se nachází provozovaná PZ ve vlastnictví nebo správě společnosti 
GasNet, s.r.o. 

- Quantcom, a.s. – vyjádření č.j. CR1041641 zde dne 8. 6. 2022 -  v zájmovém území se 
nenachází sít elektronických komunikací ve vlastnictví a správě společnosti      
Quantcom, a.s. 

- T-Mobile Czech Republic a.s. – vyjádření č.j. E31102/22 ze dne 17. 6. 2022 – 
v zájmovém území nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti T-Mobile 
Czech Republic a.s. 

- Vodafone Czech Republic a.s. – vyjádření č.j. 220608-1608436207 ze dne 8. 6. 2022 – 
v zájmovém území se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení ve vlastnictví 
nebo správě společnosti Vodafone Czech Republic a.s. 

- ČEZ Distribuce, a. s. – vyjádření k dokumeci č.j. 001126932587 ze dne 14. 7. 2022 – 
v zájmovém území se nachází zařízení kabelové vedení NN, budoucí kabelové vedení 
NN, trafostanice 22/0,4kV v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s., budou respektovány podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce,   
a. s. 

- GasNet, s.r.o. – stanovisko č.j. 5002647629 ze dne 28. 7. 2022 – v zájmovém území se 
nachází plynárenská zařízení a plynovodní přípojky – STL plynovody PE a STL 
plynovodní přípojky a ostatní plynárenská zařízení (ochranné trubky, chráničky, trasové 
uzávěry…), budou respektovány podmínky vyjádření společnosti GasNet, s.r.o. 

- Policie České Republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje – územní odbor 
Klatovy, dopravní inspektorát Klatovy – kladné stanovisko č.j. KRPP-104075-2/ČJ-2022-
030406 ze dne 2. 8. 2022.  

- Povodí Vltavy – kladné stanovisko č.j. PVL-59499/2022/140 ze dne 23. 8. 2022 – 
souhlasí s uvedeným záměrem bez připomínek.   

- ČEPS, a.s. – stanovisko č.j. 10665/2022/CEPS ze dne 7. 12. 2022 – v zájmovém území 
se nenachází žádné zařízení přenosové soustavy, ani jeho ochranné pásmo ve 
vlastnictví společnosti ČEPS, a.s.   

  

 

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: 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 1/2, 1/3, 1/4, 1/8, 1/10, 1/14, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 19, 21, 25, 27, 30, 31, 35, 41, 
42, 48, 55, 57, 62, 63, 80, 81, parc. č. 2/3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 7/2, 10/1, 16, 21, 23, 24, 
26, 28, 206/1, 206/8, 215/1, 215/2, 217, 218/4, 220/7, 220/8, 220/9, 220/10, 220/11, 
221/3, 256/4, 256/9, 262/1, 264/2, 264/3, 264/8, 264/17, 608/3, 608/4, 608/5, 622, 624, 
625, 628, 629 v katastrálním území Újezd u Chanovic. 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Chanovice, Újezd u Chanovic č.p. 41, č.e. 13, č.e. 5, č.p. 20, č.p. 27, č.p. 31, č.p. 26, 
č.p. 7, č.p. 9, č.p. 12, č.e. 2, č.p. 15, č.p. 16, č.p. 25, č.p. 23, č.p. 30, č.p. 29, č.p. 21, 
č.e. 6, č.p. 34, č.p. 38, č.p. 39 a č.p. 43 v katastrálním území Újezd u Chanovic. 

  

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 
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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, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Mgr. Robert Flachs 
vedoucí odboru výstavby a územního plánování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 9. 12. 2022. 
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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. 

 

 

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. 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Obec Chanovice, IDDS: x3razic 
 sídlo: Chanovice č.p. 36, 341 01  Horažďovice 
ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd 
 sídlo: Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00  Praha 101 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 
 sídlo: Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00  Plzeň 26 
 
úřední deska 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
st. p. 1/8, 1/10, 1/2, 1/3, 1/4, 1/14, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 19, 21, 25, 27, 30, 31, 35, 41, 42, 48, 
55, 57, 62, 63, 80, 81, parc. č. 2/3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 7/2, 10/1, 16, 21, 23, 24, 26, 28, 206/1, 
206/8, 215/1, 215/2, 217, 218/4, 220/7, 220/8, 220/9, 220/10, 220/11, 221/3, 256/4, 256/9, 
262/1, 264/2, 264/3, 264/8, 608/3, 608/4, 608/5, 264/17, 622, 624, 625, 628, 629 v katastrálním 
území Újezd u Chanovic 
 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 
Chanovice, Újezd u Chanovic č.p. 41, č.e. 13, č.e. 5, č.p. 20, č.p. 27, č.p. 31, č.p. 26, č.p. 7, č.p. 
9, č.p. 12, č.e. 2, č.p. 15, č.p. 16, č.p. 25, č.p. 23, č.p. 30, č.p. 29, č.p. 21, č.e. 6, č.p. 34, č.p. 38, 
č.p. 39 a č.p. 43 
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dotčené správní úřady 
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  
Horažďovice 
Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
Městský úřad Horažďovice, Odbor památkové péče, školství a kultury, Mírové náměstí č.p. 1, 
341 01  Horažďovice 
  
ostatní 
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf 
 sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10  České Budějovice 10 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
GasNet  s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát policie Plzeňského kraje, 
Územní odbor Klatovy, IDDS: 5ixai69 
 sídlo: Nádražní č.p. 2437/2, Východní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf 
 sídlo: Litvínovická č.p. 5, 370 01  České Budějovice 1 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
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