
  

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D    H O R A Ž Ď O V I C E 
Odbor životního prostředí 
Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice  
tel.:+420 371 430 547, e-mail: krivancova@muhorazdovice.cz 

    
  

Váš dopis č.j. / ze dne:   
Číslo jednací: MH/10656/2015 
Spisová značka / pořadí: MH/07628/2015/08 
Vyřizuje / linka: Ing. Lenka Křivancová / 47 
V Horažďovicích, dne: 14.7.2015 

Obec Hradešice 
Hradešice 1 
341 01 HORAŽĎOVICE 

 
ROZHODNUTÍ 

 
Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle 
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a 
o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jako 
příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně 
příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, žadateli a zároveň účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je:  

 
obec Hradešice 

Hradešice 1 
341 01 Horažďovice 

IČ: 00255548 
CZ-NACE: 84 110 

 
vydává stavební povolení  
podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona k provedení 
stavby vodního díla „Hradešice – dostavba splaškové kanalizace“ v kraji Plzeňském, v obci 
Hradešice, k.ú. Hradešice, na pozemcích dle KN p.č. 2264/1, 6/1, 2267/1, 2253/1, 2236/4, 2236/1, 
2237/1, 247/13, 247/14, 248/18, 16/1, 1896/13, 1897, 2270/1, 1562/1, 2269, 1920/3, 2268, 1570/4,  
IDTV: 10270574, název a kód vodního útvaru: Černíčský potok po ústí do toku Otava 12065000, 
č.h.p. 1-08-01-1010-0-00,  
 
V členění na tyto stavební objekty: 
 
SO – kanalizace 
Dostavbou splaškové kanalizace dojde k odkanalizování obce Hradešice. Nový systém kanalizace 
bude odvádět splaškové odpadní vody od všech producentů na centrální čistírnu odpadních vod, 
kde budou tyto odpadní vody čištěny. Stávající kanalizační systém v obci bude nadále využit 
pouze k odvádění dešťových vod z obce do vodního toku. 
 
SO 01 
Stoka S1  PP UR2 DIN DN300 SN10, délka 354,0 m 
Stoka S1-1 PP UR2 DIN DN250 SN10, délka 82,5 m 
Stoka S1-2 PP UR2 DIN DN250 SN10, délka 87,8 m 
Stoka S1-3 PP UR2 DIN DN300 SN10, délka 100,0  m 
Stoka S4  PP UR2 DIN DN250 SN10, délka 159,3 m 
Propojení stoky S1-3 se stávající kanalizací - PP UR2 DIN DN300 SN10, délka 10,0 m 
 
SO 02 
Stoka S2  PP UR2 DIN DN300 SN10, délka 75,8 m 
  PP UR2 DIN DN250 SN10, délka 90,4 m 
Stoka S2-1 PP UR2 DIN DN250 SN10, délka 213,2 m 
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Stoka S2-1-1 PP UR2 DIN DN250 SN10, délka 101,6 m 
 
SO 03 
Stoka S3  PP UR2 DIN DN300 SN10, délka 229,0 m 
  PP UR2 DIN DN250 SN10, délka 99,4 m 
Stoka S3-1 PP UR2 DIN DN250 SN10, délka 374,8 m 
Stoka S3-1-1 PP UR2 DIN DN250 SN10, délka 73,7 m 
Stoka S3-1-2 PP UR2 DIN DN250 SN10, délka 61,3 m 
Stoka S3-1-3 PP UR2 DIN DN200 SN10, délka 45,0 m 
Stoka S3-2 PP UR2 DIN DN250 SN10, délka 94,6 m 
Stoka S3-3 PP UR2 DIN DN250 SN10, délka 83,4 m 
Stoka S3-4 PP UR2 DIN DN250 SN10, délka 199,6 m 
Stoka S3-5 PP UR2 DIN DN250 SN10, délka 81,1 m 
Napojení stoky S3-4 v šachtě Š3-40 na šachtu ŠS5 – PP UR DIN DN250 v délce 8,9 m. 
Napojení stoky S3-4 v šachtě Š3-42 na šachtu ŠS0 – PP UR DIN DN250 v délce 7,8 m. 
 
Stoky 
Na výstavbu gravitační splaškové kanalizace bude použito kanalizační potrubí žebrované (s plným 
žebrem) z polypropylénu ULTRA RIB 2 DIN v provedení kruhové tuhosti SN10.  
 
Šachty 
Na kanalizaci bude osazeno celkem 81 vstupních šachet a 18 revizních šachet. 
 

kanalizace 
Povolovaná vodní díla    stoková síť 
Kanalizační soustava     kanalizace pro veřejnou potřebu 
Charakter kanalizační soustavy   oddílná splašková 
Počty oddělených částí systému   1 
Počet napojených obcí    1 
Druh stokové sítě    gravitační 
Celková délka stok     2633,2 m 
Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě  2633,2 m 
Nejmenší jmenovitá světlost stoky   200 mm 
Největší jmenovitá světlost stoky   300 mm 
Počet povolovaných odlehčovacích komor  0 
Počet povolovaných čerpacích stanic  0 
Souřadnice: 
Začátek kanalizace  X,Y = 1118888; 813750 
Konec kanalizace  X,Y = 1118483; 813503 

 
Pro provedení stavby vodního díla kanalizace se podle § 15 odst. 3 vodního zákona a v souladu 
s ustanovením § 115 stavebního zákona stanoví následující podmínky a povinnosti:  

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním 
úřadem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním 
úřadem. 

2. Při provádění výkopových prací je stavebník povinen učinit taková nezbytná opatření, aby 
nedošlo k poškození stávajících podzemních vedení inženýrských sítí v předmětné lokalitě. 

3. Do splaškové kanalizace budou vypouštěny odpadní vody přímo. Odpadní vody vypouštěné 
do splaškové kanalizace přes septiky a žumpy je zakázáno a tato zařízení budou zrušena. 

4. Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČNS 73 6005. 
5. Kanalizace z plastového potrubí bude navržena z jednovrstvého hladkého potrubí 

popřípadě dvouvrstvého žebrovaného potrubí plné žebro, minimálně SN 8. 
6. Veškeré práce spojené s napojením přípojek na předbudované části přípojek budou 

realizovány ve spolupráci s provozem ČEVAK a.s. 
7. Před zahájením zemních prací bude společnost ČEVAK a.s. předložena k vyjádření 

dokumentace pro realizaci stavby včetně koordinační situace případných dalších 
investičních akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce.  
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8. Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných 
ČEVAK a.s. 

9. Společnosti ČEVAK a.s. bude 17 dní předem písemně sdělen termín zahájení stavby. 
10. Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace. 
11. Řádné provedení kanalizace bude doloženo kamerovou zkouškou. Snímkování bude 

provedeno po zhutnění podkladních vrstev vozovky před pokládkou živce a o termínu jeho 
konání bude s časovým předstihem 17 dní informován zástupce společnosti ČEVAK a.s. 
Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s příslušnými pasážemi ČSN 75 6909 a dle 
podmínek provozovatele. 

12. Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti ČEVAK a.s. předán 
výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí (zaměření 
provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. 
Součástí dokumentace pro technickou kontrolu před kolaudací stavby bude celkové 
kladečské schéma skutečného provedení vodovodu.  

13. K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu bude společnosti 
ČEVAK  a.s. předána tato dokumentace a doklady:  

a. Zápis o odevzdání a převzetí stavby (obsahující: název stavby, délku, dimenzi a 
materiál potrubí, cenu bez DPH) 

b. Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude 
provedena před záhozem podle technických podmínek pro geodetická zaměření 
vodohospodářských sítí provozovaných společností ČEVAK a.s. Předávaná 
dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti – technickou zprávu, 
seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí 
na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN. V případě, že 
vodohospodářské sítě nebude možno vyjmout ze země, ale bude provedeno 
pouze jejich zaplnění, budou vyneseny takto zrušené úseky v geodetickém 
zaměření skutečného provedení.  

c. Projektovou dokumentaci skutečného provedení (kladečský plán skutečného 
provedení a tabulka materiálu potrubí) včetně dokladové části.  

d. Kamerovou zkoušku kanalizace (kamerová prohlídka vnitřku potrubí po 
vysazení odboček včetně protokolu záznamu a přehledná situace s vyznačením 
kontrolovaného úseku. 

e. Vypracované doplnění provozního řádu kanalizace odsouhlasené ve fázi 
zpracovatelnosti společností ČEVAK a.s. 

14. Zaměření skutečného provedení přechodů drobného vodního toku IDTV 10270574 bude 
předáno ve výkresové a digitální formě Povodí Vltavy, s.p., provoznímu středisku Otava ve 
Strakonicích (situaci s okolím 1:500 a detailní situační a výškové uspořádání v měř. 1:100 
s kótami v nadmořských výškách Bpv). 

15. Prováděním prací nesmí dojít ke znečištění toku stavebním materiálem ani jinými 
závadnými látkami. 

16. Stavba vodního díla bude dokončena do 31.12.2020.  

17. Po dokončení stavby bude požádán zdejší vodoprávní úřad o kolaudační souhlas podle § 
122 stavebního zákona. 

18. Ke kolaudačnímu souhlasu ve smyslu stavebního zákona je nutné doložit doklady o 
nakládání s veškerými druhy odpadů, které realizací vzniknou, včetně zeminy. Předání 
odpadu oprávněné osobě bude doloženo vážními lístky příslušného zařízení pro nakládání 
s odpady. 

19. Bude zajištěna minimalizace znečišťování ovzduší tuhými znečišťujícími látkami a 
druhotnou prašností, a to skrápěním činností, při kterých emise těchto znečišťujících látek 
vznikají. 

 
Odůvodnění 

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí obdržel dne 18.05.2015 pod č.j. 
MH/07628/2015 žádost obce Hradešice, Hradešice 1, 341 01 Horažďovice, o stavební povolení 
k vodnímu dílu „Hradešice - dostavba splaškové kanalizace“. 
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V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno, že žádost neobsahuje všechny nezbytné podklady, 
proto vodoprávní úřad vyzval dne 12.06.2015 pod č.j. MH/09092/2015 žadatele k odstranění 
nedostatků žádosti. K doplnění výše uvedených nedostatků žádosti určil žadateli vodoprávní úřad 
lhůtu do 31.08.2015 a zároveň usnesením dne 12.06.2015 pod č.j. MH/09096/2015 vodoprávní 
řízení přerušil. 
 
K žádosti o stavební povolení ke stavbě „Hradešice – dostavba splaškové kanalizace“ žadatel 
doložil podklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2015 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí 
nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění 
pozdějších předpisů, a další doklady, a to:  

- Územní rozhodnutí o umístění stavby „Hradešice, dostavba splaškové kanalizace“ ze dne 
29.11.2012, č.j. MH/17036/2012  

- Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí č.j. MH/17036/2012 „Hradešice, 
dostavba splaškové kanalizace“ ze dne 08.06.2015 s č.j. MH/08784/2015  

- Územní rozhodnutí o umístění stavby „Hradešice dostavba splaškové kanalizace, stoky S3-
1-1, S3-1-2, S3-1-3“ ze dne 04.12.2014 s č.j MH/18415/2014  

- Souhlas stavebního úřadu podle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona 
- Sdělení Městského úřadu Horažďovice, odboru výstavby a územního plánování ze dne 

14.07.2015 č.j. MH/10646/2015 k platnosti souhlasu dle § 15 stavebního zákona 
- 2x projektová dokumentace stavby 
- Plán kontrolních prohlídek stavby 
- Vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s., č.j. 581512/14 ze dne 23.4.2014 
- Podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (SEK) Telefónica Czech Republic a.s., 

ze dne 5.5.2014 značka PD/206/14 
- Sdělení ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 0100413107 ze dne 06.05.2015  
- Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení od ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 

19.05.2015 pod značkou 1065669232 
- Závazné stanovisko HZS Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy ze dne 27.10.2014 pod 

č.j. HSPM-2597-6/2012 
- Souhrnné sdělení odboru životního prostředí Městského úřadu Horažďovice ze dne 

26.06.2014 pod č.j. MH/08160/2014 
- Souhrnné sdělení odboru životního prostředí Městského úřadu Horažďovice ze dne 

29.10.2014 pod č.j. MH/15065/2014 
- Rozhodnutí Městského úřadu Horažďovice, odboru dopravy a silničního hospodářství ze 

dne 19.06.2012 č.j. MH/7658/2012 
- Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace Obecního úřadu Hradešice ze 

dne 04.06.2012 
- Vyjádření, souhlas obce Hradešice ze dne 1.12.2014 
- Stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka vodoprávního řízení, Povodí Vltavy s.p. 

č.j. 23919/2012-143 ze dne 11.6.2012  
- Vyjádření správce povodí a správce drobného vodního toku ze dne 27.05.2014 č.j. 

26692/2012-143 
- Vyjádření správce povodí a správce drobného vodního toku ze dne 22.10.2014 č.j. 

98933/2014-143 
- Souhlas SÚS PK ze dne 12.3.2012 zn. 863/12/SÚSPK-K 
- Stanovisko ČEVAK a.s. ze dne 04.12.2014, č.j. 014020004737 
- Smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje číslo: S 1635/14 

mezi SÚS Plzeňského kraje a obcí Hradešice ze dne 5.12.2014 
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene dle ustanovení § 50a 

Občanského zákoníku a dohoda o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi 
Tělovýchovnou jednotou Sokol Hradešice a obcí Hradešice ze dne 15.6.2012 

- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene dle ustanovení § 50a 
Občanského zákoníku a dohoda o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Lenkou 
Hromádkovou a obcí Hradešice ze dne 15.6.2012 

 
Podle ustanovení § 115 vodního zákona a příslušných ustanovení stavebního zákona a správního 
řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení dne 17.06.2015 pod č.j. 
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MH/09294/2015 všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům s upozorněním, že 
závazná stanoviska a námitky, popř. důkazy, mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání. Ve 
stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky. 
 
V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno: 
 
Projektovou dokumentaci zpracoval Mgr. Michal Mareš, autorizovaný technik pro stavby vodního 
hospodářství a krajinné inženýrství, spec. stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 0201480, v březnu 
2014. 
 
K záměru stavby bylo vydáno Městským úřadem Horažďovice, odborem výstavby a územního 
plánování dne 02.07.2012 pod č.j. MH/09720/2012/OVÚP/Pa územní rozhodnutí o umístění stavby 
„Hradešice, dostavba splaškové kanalizace“ s datem nabytí právní moci 31.12.2012 a dále bylo 
vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby „Hradešice dostavba splaškové kanalizace, stoky 
S3-1-1, S3-1-2, S3-1-3“ ze dne 04.12.2014, č.j MH/18415/2014 s nabytí právní moci dne 
03.01.2015. 
 
Dne 8.6.2015 Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování vydal rozhodnutí 
č.j. MH/08784/2015 o prodloužení platnosti územního rozhodnutí č.j. MH/09720/2012/OVÚP/Pa 
„Hradešice, dostavba splaškové kanalizace“. Toto rozhodnutí nabylo právní moc dne 10.7.2015. 

Souhlas výše uvedeného místně příslušného stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 2 
stavebního zákona s předmětnou stavbou vodního díla byl vydán pod č.j. MH/19452/2014 ze dne 
29.12.2014 a sdělením ze dne 14.07.2015 č.j. MH/10646/2015 bylo oznámeno, že udělení 
souhlasu stavebního úřadu dle § 15 stavebního zákona č.j. MH/19707/2014 ze dne 29.12.2014 
zůstává v platnosti. 

Podmínky č. 3 až 13 byly stanoveny na základě požadavku ČEVAK a.s. podané dne 04.12.2014 
pod č.j. 014020004737. 
 
Podmínka č. 14 a 15 byly dány na základě stanoviska správce drobného vodního toku Povodí 
Vltavy, s.p. č.j. 23919/2012-143 ze dne 11.6.2012, č.j. 26692/2012 – 143 ze dne 24.05.2014 a č.j. 
98933/2014 - 143 ze dne 22.10.2014.  
 
Podmínka č. 18 byla stanovena na základě podmínky v souhrnném stanovisku ze  dne 26.06.2014 
pod č.j MH/08160/2014 a souhrnném stanovisku ze dne 29.10.2014 pod č.j MH/15065/2014 
Městského úřadu Horažďovice, odboru životní prostředí, orgánu státní správy v oblasti 
odpadového hospodářství. 
 
Podmínka č. 19 byla stanovena na základě podmínky v souhrnném stanovisku ze  dne 26.06.2014 
pod č.j MH/08160/2014 a souhrnném stanovisku ze  dne 29.10.2014 pod č.j MH/15065/2014 
Městského úřadu Horažďovice, odboru životní prostředí, orgánu státní správy ochrany ovzduší. 
 
K vodoprávnímu řízení byly dodány výše uvedené doklady, rozhodnutí, závazná stanoviska, 
sdělení, vyjádření, smlouvy a další podklady, které byly i v souladu s § 18c vyhlášky 503/2006 Sb. 
zapracovány do podmínek stavebního povolení. 
 
Správní poplatek byl uhrazen dne 23.06.2015. 
 
Účastníci řízení byli stanoveni v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona. 
 

Poučení účastníků 
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu 
odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu 
Plzeňského kraje prostřednictvím podání učiněného u Městského úřadu Horažďovice. V odvolání 
se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo 
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem 



 6 

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. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný 
účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

otisk úředního razítka 
 

Ing. Jitka Vašková Ing. Lenka Křivancová 

vedoucí odboru ŽP za správnost 

 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu 
Horažďovice a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněné Městským úřadem Horažďovice 
způsobem umožňující dálkový přístup.  
 
Za den vyvěšení se považuje den vyvěšení na úřadní desce správního orgánu, který písemnost 
doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li splněna i 
podmínka zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.  
 
 
Úřední deska:  
 
Vyvěšeno dne: ……………….……….          Sejmuto dne: …………………………………. 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………….……. 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.  
 
 
 
Dálkový přístup:  
 
Zveřejněno dne: ……………….……….          Sejmuto dne: …………………………………. 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………….……. 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění a sejmutí oznámení.  
 
 
 
Rozdělovník 
Účastníci vodoprávního řízení  podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu: 
obec Hradešice, Hradešice 1, 341 01 Horažďovice, IČ: 0255548  
 
Účastníci vodoprávního řízení  podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu: 
Doručuje se veřejnou vyhláškou: 
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vlastníkům veřejné infrastruktury: 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
Telefónica Czech Republik, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 1760/18, 326 00 
Plzeň 
 
vlastníkům pozemků v k.ú. Hradešice:  
2/1, 2/3, 2/4, 3/1, 6/1, 6/3, 6/5, 7, 9, 16/1, 16/2, 16/3, 20, 22, 23/1, 23/3, 24, 25/1, 27, 32/1, 30/2, 
31/2, 32/1, 32/4, 33, 35/1, 36, 38/1, 38/2, 41/3, 43/1, 43/2, 44, 45, 46, 52, 47, 48/1, 48/2, 50, 51, 
55, 71/1, 76/1, 76/2, 76/3, 246/1, 247/2, 247/7, 247/12, 247/23, 247/24, 247/29, 247/31, 247/36, 
247/37, 247/40, 247/47,247/49, 248/7, 248/15 437/2, 437/14, 516, 518/3, 520, 522, 524/1, 525/1, 
525/2, 525/3, 560/1, 561/2, 1555/1, 1555/4, 1555/5, 1555/6, 1555/7, 1555/8, 1570/1, 1570/2, 
1570/3, 1570/4, 1571/1, 1572/2, 1573/2, 1574/2, 1574/4, 1891, 1893, 1895, 1896/13, 1918/5, 
1918/6, 1919/2, 1919/4, 1920/1, 1920/2, 1920/10 1920/11, 1920/13, 1920/14, 1920/15, 1920/17, 
1920/18, 1920/20, 1920/26, 1920/27, 1920/28, 1920/29, 1920/31, 1920/32, 1920/33, 1920/34, 
1920/36, 1920/37, 1920/38, 1920/39, 1920/40, 1920/41, 1920/46, 1920/51, 1920/53, 1921/2,  
2236/3, 2236/5, 2237/2, 2237/4, 2251, 2252, 2253/1, 2264/2, 2267/1, 2279, 2281, 2292, 2293,  
2296, 2297, 2299 
st. 1/1, st. 2, st. 4/1, st. 5, st. 6, st. 7, st. 8, st. 9/1, st. 10/1, st. 10/3, st. 10/4, st. 11, st. 12, st. 13, st. 
14, st. 15, st. 16/1, st. 17, st. 19, st. 22/2, st. 24, st. 25/1, st. 25/2, st. 26, st. 27, st. 28, st. 29/1, st. 
30, st. 31, st. 32, st. 34, st. 35, st. 36/1, st. 36/2, st. 37, st. 38/1, st. 40, st. 41, st. 42/1, st. 45, st. 
46/1, st. 47, st. 48, st. 49, st. 50, st. 51, st. 52, st. 56, st. 57/2, st. 58, st.59,  61, st. 62, st. 64, st. 65, 
st. 62, 68, st. 72, st. 73,st. 74, st. 75,st. 76, st. 77, st. 79. st. 81, st. 84, st. 85, st. 86, st. 87, st. 88,  
st. 89, st. 90, st. 91, st. 92, st. 95, st. 96, st. 98, st. 100, st. 101, st. 113, st. 114, st. 125, st. 129, st. 
130, st. 135, st. 138, st. 139, st. 145, st. 146, st. 148, st. 150, st. 151, st. 153, st. 154, st. 155, st. 
156, st. 157, st. 158, st. 159, st. 160, st. 161, st. 162, st. 170, st. 173, st. 181 
 
vlastníkům staveb v obci Hradešice:  
č.p. 1, č.p. 3, č.p. 5, č.p. 6, č.p. 7, č.p. 10, č.p. 11, č.p. 12, č.p. 13, č.p. 15, č.p. 16, č.p. 18, č.p. 19, 
č.p. 20, č.p. 21, č.p. 23, č.p. 24, č.p. 27, č.p. 28, č.p. 30, č.p. 31, č.p. 33, č.p. 35, č.p. 36,  č.p. 41, 
č.p. 42, č.p. 44, č.p. 45, č.p. 47, č.p. 51 č.p. 52, č.p. 54, č.p. 57, č.p. 58, č.p. 60, č.p. 63, č.p. 67, 
č.p. 68, č.p. 69, č.p. 73, č.p.75, č.p. 76, č.p. 78, č.p. 79, č.p. 83, č.p. 88, č.p. 92, č.p. 95, č.p. 96, 
č.p. 98, č.p. 100, č.p. 102, č.p. 104, č.p. 105, č.p. 107, č.p. 108, č.p. 109, č.p. 111, č.p. 113, č.p. 
115, č.p. 116 
 
Dále se doručí dotčeným orgánům a právnickým subjektům: 
Městský úřad Horažďovice– se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky 
Obecní úřad Hradešice - se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky 
HZS, Aretinova 129, 339 01 Klatovy 
ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice 
Povodí Vltavy s.p., Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice 
Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a ÚP 
Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy  
Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí – odd. odpadů 
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