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Územní rozhodnutí
veřejná vyhláška
Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 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 (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 10.02.2021 podala
EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2,
kterou zastupuje ELPROJEKT Písek s.r.o., IČO 28086686, Nábřeží 1. máje 1935, Budějovické
Předměstí, 397 01 Písek 1
(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, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodnutí o umístění stavby
" Vedení VN, vedení NN, trafostanice, domovní vedení "
v žádosti pod názvem "Chrášťovice - posílení TS, úprava sítě NN", č. stavby 1040010965

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. st. 20 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 22 (zastavěná plocha
a nádvoří), st. 23 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 24 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 28 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. 76 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 119 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.
č. 148/2 (lesní pozemek), parc. č. 1646/10 (ostatní plocha), parc. č. 1698/10 (zahrada), parc. č. 1698/19
(ostatní plocha), parc. č. 1801/2 (ostatní plocha), parc. č. 1801/33 (ostatní plocha), parc. č. 1801/34
(ostatní plocha), parc. č. 1834/6 (zahrada), parc. č. 2161/3 (ostatní plocha), parc. č. 2163/2 (ostatní
plocha), parc. č. 2163/3 (ostatní plocha), parc. č. 2192/2 (zahrada), parc. č. 2192/5 (ostatní plocha),
parc. č. 2192/36 (ostatní plocha), parc. č. 2192/37 (ostatní plocha), parc. č. 2192/39 (ostatní plocha),
parc. č. 2197/1 (ostatní plocha), parc. č. 3402 (orná půda), parc. č. 3403 (ostatní plocha), parc.
č. 3446/1 (ostatní plocha), parc. č. 3447 (zahrada), parc. č. 3448 (ostatní plocha), parc. č. 3458 (ostatní
plocha), parc. č. 3621 (ostatní plocha) v katastrálním území Chrášťovice, obec Chrášťovice.
Stavba obsahuje:
-

vedení VN kabelem NA2XS2Y 3x1x150 mm2 v celkové délce 1000 m, součástí je výměna stávajícího
sloupu za nový betonový sloup JB 10, 5/6,který bude uzemněn páskou FeZn

-

vedení NN kabelem NAYY-J 4x150 mm2 v celkové délce 980 m, kabelem NAYY-J 4x95 mm2 v celkové
délce 326 m, kabelem NAYY-J 4x50 mm2 v celkové délce 15 m, kabelem NAYY-J 4x25 mm2

-

trafostanice Betonbau UKL 3024 R, osazená transformátorem 250 kVA

-

hlavní domovní vedení kabelem NYY 4x10 mm2.

Identifikátor DS: 4gpbfnq
e-podatelna: epodatelna@mu-st.cz

tel: 383 700 111
web: www.strakonice.eu

IČ: 00251810
DIČ: CZ00251810

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.

Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. st. 20, st. 22, st. 23, st. 24, st. 28, st. 76, st. 119,
parc. č. 148/2, 1646/10, 1698/10, 1698/19, 1801/2, 1801/33, 1801/34, 1834/6, 2161/3, 2163/2,
2163/3, 2192/2, 2192/5, 2192/36, 2192/37, 2192/39, 2197/1, 3402, 3403, 3446/1, 3447, 3448,
3458, 3621 v katastrálním území Chrášťovice, obec Chrášťovice, jak je zakresleno ve výkresech
situací – celkových situačních výkresech stavby v měřítku 1:500, které jsou součástí dokumentace
k územnímu rozhodnutí a obsahují výkresy současného stavu území na podkladu katastrální mapy se
zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na
okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb.

2.

Za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací odpovídá stavbyvedoucí
(zhotovitel).

3.

Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.

4.

Stavba bude dokončena do 30.09.2023.

5.

Stavba bude umístěna podle projektové dokumentace ověřené v územním řízení. Případné změny
nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

6.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích.

7.

Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích
na stavby, vyhlášky č. 501/2006 Sb. upravující požadavky na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů, a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách.

8.

Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,
v platném znění, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

9.

Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněným subjektem. Před zahájením stavby stavebník
písemně oznámí stavebnímu úřadu údaje o dodavateli stavby a termín zahájení stavby.

10. Při realizaci stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona,
který musí být na stavbě k dispozici, včetně projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem
a dokladů týkajících se prováděné stavby.
11. Před zahájením výkopových prací zajistí stavebník nebo dodavatel prací vytyčení všech podzemních
sítí a zařízení v místě staveniště, dodrží jejich ochranná pásma, příslušné ČSN a podmínky vyjádření
jejich vlastníků, příp. správců:
a) EG.D, a.s. (původně E.ON Distribuce, a.s.) – vyjádření zn. M18391-26013764 ze dne 24.10.2029
pro elektrickou síť
b) EG.D, a.s. (původně E.ON Distribuce, a.s.) – vyjádření zn. M18391-26013764 ze dne 24.10.2019
pro plyn
c) ČEVAK a.s. – vyjádření č.j. 021070139068, ze dne 27.01.2021
d) CETIN a.s. – vyjádření č.j. 648552/19 ze dne 30.05.2019
e) Obec Chrášťovice – vyjádření č.j. OUCH176/3/2019 ze dne 07.10.2019
Před záhozem výkopů budou přizváni ke kontrole správci dotčených sítí. O kontrole bude sepsán
protokol.
12. V plném rozsahu budou dodrženy podmínky obsažené v těchto stanoviscích a vyjádřeních:
a) Městský úřad Strakonice, odbor dopravy – závazné stanovisko č.j. MUST/047616/2019/OD/kot,
ze dne 30.10.2019:
− jestliže budou stavbou dotčeny místní komunikace, je nutné požádat o souhlas se záměrem jejího
vlastníka, obec Chrášťovice
− protože při realizaci stavby bude užíván silniční pozemek komunikace III/13914 na pozemku parc.
č. 2163/3 k.ú. Chrášťovice, je nutné zažádat na zdejším odboru o povolení zvláštního užívání,
příp. uzavírku v dotčeném úseku. K žádosti o povolení je zapotřebí přiložit protokol o předání
silničního tělesa (silničního pomocného pozemku), sepsaný se správcem silnice SÚS Strakonice
a stanovisko Policie ČR-KŘ, dopravního inspektorátu Strakonice
b) MěÚ Strakonice, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství – závazné stanovisko zn.
MUST/038559/2019/ŽP/Kli, ze dne 03.09.2019:
− veškeré odpady vzniklé při stavbě předávané k recyklaci či jinému využití nebo k odstranění musí
být převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle § 12 odst. 3 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
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− o odpadech vzniklých v průběhu stavby a o způsobu nakládání s nimi bude v souladu s § 39
odst. 1 zákona o odpadech vedena průběžná evidence v rozsahu dle § 21 vyhlášky MŽP č.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, která bude předložena
odboru životního prostředí Městského úřadu Strakonice, u kolaudačního řízení nebo před
započetím užívání stavby ve lhůtě do 30 dnů od dokončení stavby
− současně s průběžnou evidencí odpadů budou ve stanovené lhůtě odboru životního prostředí
Městského úřadu Strakonice předloženy taktéž doklady o předání odpadů ze stavby oprávněné
osobě, a to v rozsahu platném pro přejímku odpadů do zařízení, zejména pro druhy a množství
odpadů uvedené v předložené projektové dokumentaci a bodě 1. tohoto stanoviska
− použije - li investor přebytečnou zeminu k terénním úpravám mimo místo stavby, je nutné
provést rozbory podle přílohy č. 10 tab. 10.1 a 10.2 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platném znění (dále jen
vyhl.č. 294/2005 Sb.)
− pokud výsledky rozborů budou vyhovovat limitům uvedeným v příloze č. 10 vyhlášky č. 294/2005
Sb. a jsou-li splněny podmínky § 3 odst. 5 písm. a) až d) zákona o odpadech, pak může původce
odpadu vytěženou zeminu při stavební činnosti využít jako vedlejší produkt mimo režim odpadů
−

při nesplnění podmínek dle bodu č. 4 je možné využít zeminu k terénním úpravám jako odpadu
ve smyslu vyhlášky č. 294/2005 Sb., za splnění podmínek pro využívání odpadu na povrchu
terénu stanovené v příloze č. 11 v návaznosti na nepřekročené limity přílohy č. 10 (viz. bod 4.)
a to v souladu s § 14 odst. 2 zákona o odpadech

− v případě využití znovuzískané asfaltové směsi jako vedlejšího produktu či využití znovuzískané
asfaltové směsi nebo asfaltové směsi vyrobené z odpadní znovuzískané asfaltové směsi mimo
režim odpadů, bude postupováno dle vyhlášky 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je
asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem
c) MěÚ Strakonice, odbor životního prostředí – stanovisko č.j. MUST/034601/2019/ŽP/Chm, ze dne
30.08.2019:
− skrývat odděleně ornici a podorniční vrstvy a zabezpečit je před znehodnocením, zcizením,
skrytou zeminu použít na zpětnou zemědělskou rekultivaci
− uvést dotčené pozemky zemědělské půdy do původního stavu nejpozději do 1 roku od zahájení
prací, po ukončení prací předat dotčené zem. pozemky vlastníkům pozemků (popř. nájemcům)
− učinit opatření směřující k minimalizaci narušení stávajících melioračních systémů a zajištění jejich
bezvadných funkcí při případném narušení stavbou
− v dostatečném časovém předstihu projednat časový harmonogram prací s vlastníky pozemků
(popř. nájemci) dotčených zemědělských pozemků a tím předcházet větším škodám na
zemědělských porostech
d) MěÚ Strakonice, orgán státní památkové péče – sdělení SZ-MUST/034607/2019/SÚ/ryc, č.j.
MUST/034858/2019/SÚ/ryc, ze dne 06.08.2019
− dotčené území spadá mezi místa označená jako území s archeologickými nálezy, proto je nutno
zabezpečit provedení záchranného archeologického průzkumu. Stavebník je povinen od doby
přípravy stavby oznámit tento záměr Archeologickému ústavu AV ČR, Letenská 2, 118 01 Praha 1
a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický
výzkum dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
e) Obec Chrášťovice – vyjádření č.j. OUCH176/2/2019 ze dne 07.10.2019
f)

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje – vyjádření zn. SÚS JčK 12725/2019 ze dne 10.09.2020.

13. Stavebník, zhotovitel nebo vlastník stavby je povinen neprodleně stavebnímu úřadu ohlásit závady,
které ohrožují bezpečnost, životy či zdraví osob nebo mohou způsobit značné škody.
14. Stavební materiál nebude bez příslušného povolení skladován na veřejném prostranství.
15. Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob a možnosti jejich úrazu.
16. Během stavby nebude znečišťováno životní prostředí ani poškozována a znečišťována přilehlá
komunikace. V případě znečištění zajistí stavebník okamžitou nápravu.
17. Vlastníkům a uživatelům dotčených a sousedních nemovitostí bude zajištěn po dobu stavby bezpečný
přístup, případně příjezd k jejich nemovitostem.
18. Pozemky dotčené stavbou budou po dokončení stavby uvedeny do původního, náležitě upraveného
stavu a protokolárně předány jejich vlastníkům.
19. Ve výše uvedené lhůtě k dokončení stavby je stavebník povinen zažádat o kolaudační souhlas
v souladu s § 122 stavebního zákona. Spolu s žádostí o kolaudační souhlas stavebník předloží
Stránka 3 z 7

doklady dle § 121 stavebního zákona. Náležitosti žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stanoví
stavební zákon a jeho prováděcí vyhláška.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 správního řádu:
EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
Jana Bártová, nar. 10.02.1962, Chrášťovice 62, 386 01 Strakonice 1
Ing. Václav Kučera, nar. 06.06.1961, Chrášťovice 19, 386 01 Strakonice 1
Eliška Lojíková, nar. 17.06.1987, Droužetice 14, 386 01 Strakonice 1
Kamil Lojík, nar. 01.10.1985, Chrášťovice 92, 386 01 Strakonice 1
Blanka Divišová, nar. 04.02.1968, Chrášťovice 101, 386 01 Strakonice 1
Josef Diviš, nar. 24.10.1967, Chrášťovice 101, 386 01 Strakonice 1
Danuška Jílečková, nar. 11.06.1950, Sokolovská 982, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1
Dana Tomaškovičová, nar. 27.03.1972, Luční 447, Strakonice II, 386 01 Strakonice 1
Daniel Slíva, nar. 04.12.1981, Hostýnská 2045/11, 100 00 Praha 10-Strašnice
JUDr. Irena Slavíková, nar. 12.09.1955, Brdičkova 1920/3, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Marie Lukešová, nar. 22.03.1936, Nábřežní 83, Strakonice II, 386 01 Strakonice 1
Eva Lejnarová, nar. 28.07.1964, Chrášťovice 91, 386 01 Strakonice 1
Bohumil Rod, nar. 08.07.1940, Chrášťovice 20, 386 01 Strakonice 1
Milan Rod, nar. 20.01.1966, Chrášťovice 20, 386 01 Strakonice 1
Petr Rod, nar. 13.08.1972, Chrášťovice 20, 386 01 Strakonice 1
Hana Rodová, nar. 13.03.1975, Chrášťovice 20, 386 01 Strakonice 1
Jihočeský kraj, IČ 70890650, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České
Budějovice 1
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČ 70971641, Nemanická 2133/10, 370 10 České
Budějovice 10
Pavel Vojta, nar. 26.06.1975, Chrášťovice 77, 386 01 Strakonice 1
Květoslava Záluská, nar. 08.04.1945, Povážská 260, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice 1
Stanislav Polanka, nar. 19.01.1947, Vimperská 587, 387 01 Volyně
Obec Chrášťovice, Chrášťovice 75, 386 01 Strakonice 1
Vendula Stieberová, nar. 02.01.1984, Spojovací 200, 387 31 Radomyšl
Jakub Tomas, nar. 12.04.1973, Podolská 606/120, Praha 4-Podolí, 147 00 Praha 47

Odůvodnění:
Dne 10.02.2021 podal žadatel žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Územní řízení je
zahájeno dle § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“)
uplynutím lhůty 15 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky s oznámením o zahájení územního řízení na
úřední desce.
Stavební úřad zjistil, že předložený návrh nemá předepsané náležitosti podle § 86 stavebního zákona
a projektová dokumentace má nedostatky, a proto neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení
umístění navrhované stavby v území. Žadatel byl proto opatřením č.j. MUST/008557/2021/SÚ/žáč ze dne
25.02.2021 vyzván k doplnění žádosti do 30.04.2021 a z tohoto důvodu bylo současně rozhodnuto
usnesením pod č.j. MUST/008561/2021/SÚ/žáč, ze dne 25.02.2021 o přerušení řízení do 30.04.2021.
Po doplnění příslušných podkladů žádosti, stavební úřad opatřením ze dne 23.04.2021 oznámil zahájení
územního řízení v souladu s § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou známým účastníkům řízení
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.
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, s Územním plánem Chrášťovice, a vyhovuje obecným
požadavkům na výstavbu.
Závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů k umístění stavby:
-

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy – závazné stanovisko č.j. MUST/047616/2019/OD/kot,
ze dne 30.10.2019
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-

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí – stanovisko č.j. MUST/034601/2019/ŽP/Chm,
ze dne 30.08.2019, odpadové hospodářství – závazné stanovisko zn. MUST/038559/2019/ŽP/Kli,
ze dne 03.09.2019, vodoprávní úřad rozhodnutí o udělení souhlasu sp. zn. MUST/047594/2019/2,
č.j. MUST/047594/2019/ŽP/Pře, S-3474, ze dne 06.11.2019

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.
Při určování okruhu účastníků řízení dle § 85 stavebního zákona vycházel stavební úřad z charakteru
předmětné stavby a možných vazeb na okolí, které mohou být umístěním stavby dotčeny nebo změněny.
Na základě zjištěných skutečností stavební úřad zařadil do okruhu účastníků řízení dle § 27 odst. 1
správního řádu žadatele a vlastníky pozemků dotčených záměrem. Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné
věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být rozhodnutím přímo dotčeno
a vlastníci staveb technické infrastruktury v pozemcích dotčených stavbou, byly zařazeny do okruhu
účastníků dle § 27 odst. 2 správního řádu.
Účastníci řízení - další dotčené osoby dle § 27 odst. 2 správního řádu:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. 18, st. 21, st. 93, st. 96, st. 99, st. 108/1, st. 108/5, st. 109/2, st. 114, st. 140, st. 169,
parc. č. 26/1, 102/2, 124, 127/4, 135/1, 137, 141, 148/33, 1698/11, 1698/12, 1698/20, 1801/3,
1801/17, 1801/18, 2161/2, 3445, 3446/2 v katastrálním území Chrášťovice, obec Chrášťovice
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Chrášťovice č.p. 27, č.p. 25, č.p. 78, č.p. 82, č.p. 101, č.p. 88 a č.p. 104
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
-

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
-

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Jihočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, U Zimního
stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, 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 projektovou
dokumentací, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci
doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu společně s ověřenou projektovou dokumentací.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci.
Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci
k jejich konzumaci.

Ing. Jaromír Zeman
vedoucí stavebního úřadu

otisk úředního razítka
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Strakonice
a Obecního úřadu Chrášťovice a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněno MěÚ
Strakonice 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 rozhodnutí.
Po sejmutí a potvrzení veřejné vyhlášky zašle Obecní úřad Chrášťovice stavebnímu úřadu potvrzení
o jejím vyvěšení nebo zašle potvrzenou vyhlášku zpět.
Dálkový přístup:
Zveřejněno dne: ..............................

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

………………………………………………………………………..
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1.000 Kč, byl zaplacen dne 30.04.2021 bankovním převodem.

Počet listů: 4
Počet příloh: 0

Rozdělovník:

účastníci územního řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu – doručení jednotlivě:
ELPROJEKT Písek s.r.o., IDDS: vx73wxv (zmocněnec žadatele)
sídlo: Nábřeží 1. máje č.p. 1935, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 1
Jana Bártová, Chrášťovice č.p. 62, 386 01 Strakonice 1
Ing. Václav Kučera, Chrášťovice č.p. 19, 386 01 Strakonice 1
Eliška Lojíková, Droužetice č.p. 14, 386 01 Strakonice 1
Kamil Lojík, Chrášťovice č.p. 92, 386 01 Strakonice 1
Blanka Divišová, Chrášťovice č.p. 101, 386 01 Strakonice 1
Josef Diviš, Chrášťovice č.p. 101, 386 01 Strakonice 1
Danuška Jílečková, Sokolovská č.p. 982, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1
Dana Tomaškovičová, Luční č.p. 447, Strakonice II, 386 01 Strakonice 1
Daniel Slíva, Hostýnská č.p. 2045/11, 100 00 Praha 10-Strašnice
JUDr. Irena Slavíková, Brdičkova č.p. 1920/3, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Marie Lukešová, Nábřežní č.p. 83, Strakonice II, 386 01 Strakonice 1
Eva Lejnarová, Chrášťovice č.p. 91, 386 01 Strakonice 1
Bohumil Rod, Chrášťovice č.p. 20, 386 01 Strakonice 1
Milan Rod, Chrášťovice č.p. 20, 386 01 Strakonice 1
Petr Rod, Chrášťovice č.p. 20, 386 01 Strakonice 1
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Hana Rodová, Chrášťovice č.p. 20, 386 01 Strakonice 1
Jihočeský kraj, OEKO - majetkové oddělení, IDDS: kdib3rr
sídlo: U Zimního stadionu č.p. 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
sídlo: Nemanická č.p. 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
Pavel Vojta, Chrášťovice č.p. 77, 386 01 Strakonice 1
Květoslava Záluská, Povážská č.p. 260, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice 1
Stanislav Polanka, Vimperská č.p. 587, 387 01 Volyně
Vendula Stieberová, Spojovací č.p. 200, 387 31 Radomyšl
Jakub Tomas, IDDS: u3kzjq7
trvalý pobyt: Podolská č.p. 606/120, Praha 4-Podolí, 147 00 Praha 47
Obec Chrášťovice, IDDS: 35vamrw
sídlo: Chrášťovice č.p. 75, 386 01 Strakonice 1
účastníci územního řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu – doručení veřejnou vyhláškou:
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám:
pozemky - st. 18, st. 21, st. 93, st. 96, st. 99, st. 108/1, st. 108/5, st. 109/2, st. 114, st. 140, st.
169, parc. č. 26/1, 102/2, 124, 127/4, 135/1, 137, 141, 148/33, 1698/11, 1698/12, 1698/20,
1801/3, 1801/17, 1801/18, 2161/2, 3445, 3446/2 v katastrálním území Chrášťovice, obec
Chrášťovice
stavby - Chrášťovice č.p. 27, č.p. 25, č.p. 78, č.p. 82, č.p. 101, č.p. 88 a č.p. 104

dotčené orgány
Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, Velké náměstí č.p. 2, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1
Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, Velké náměstí č.p. 2, 386 21 Strakonice 1

ostatní:
Městský úřad Strakonice, Velké náměstí č.p. 2, 386 01 Strakonice (úřední deska)
Obecní úřad Chrášťovice, IDDS: 35vamrw (úřední deska)
sídlo: Chrášťovice č.p. 75, 386 01 Strakonice 1

vlastní
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