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4511/13 - rozhodnutí
Prášková Martina
376 540 133
376 540 112
mpraskova@mususice.cz

telefon: 376 540 130, fax:376 540 112
V Sušici dne: 7.3.2014

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková þást:
Stavební úĜad MÚ Sušice, jako stavební úĜad pĜíslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona þ. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen
"stavební zákon"), a jako místnČ pĜíslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona þ. 500/2004
Sb., správní Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „správní Ĝád“), v územním Ĝízení posoudil podle
§ 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístČní stavby nebo zaĜízení (dále jen
"rozhodnutí o umístČní stavby") a podle § 169 stavebního zákona žádost o povolení výjimky
z ustanovení § 24 odst. 1 vyhlášky þ. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve
znČní pozdČjších pĜedpisĤ, kterou dne 9.12.2013 podal
ýEZ Distribuce, a.s., Iý 247 29 035, Teplická 874/8, 405 02 DČþín IV
v zastoupení na základČ plné moci: ProjektEL s.r.o., IýO 280 44 711, Masarykova 436, 339 01
Klatovy 3
(dále jen "žadatel"), a na základČ tohoto posouzení:
I.

Povoluje podle § 169 odst. 3, 5 a 6 stavebního zákona výjimku z ustanovení § 24 odst. 1 vyhlášky
þ. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území pro stavbu:
„Dobršín, obnova sítČ - kNN, NN"

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 1 (zastavČná plocha a nádvoĜí), 2/1 (zastavČná plocha a nádvoĜí), 3
(zastavČná plocha a nádvoĜí), 4 (zastavČná plocha a nádvoĜí), 5 (zastavČná plocha a nádvoĜí), 6 (zastavČná
plocha a nádvoĜí), 10 (zastavČná plocha a nádvoĜí), 12 (zastavČná plocha a nádvoĜí), 17 (zastavČná plocha
a nádvoĜí), 19 (zastavČná plocha a nádvoĜí), 20 (zastavČná plocha a nádvoĜí), 22 (zastavČná plocha a
nádvoĜí), 57/2 (zastavČná plocha a nádvoĜí), 57/3 (zastavČná plocha a nádvoĜí), parc. þ. 622/2 (ostatní
plocha), 1009/1 (trvalý travní porost), 1009/4 (trvalý travní porost), 1009/6 (trvalý travní porost), 1159/3
(ostatní plocha), 1159/5 (ostatní plocha), 1181/2 (ostatní plocha), 1185/1 (ostatní plocha), 1185/2 (ostatní
plocha) v katastrálním území Dobršín.
Popis:
Výjimka z § 24 odst. 1 vyhlášky þ. 269/2009 Sb., kterou se mČní vyhláška þ. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, spoþívá v umístČní vzdušného energetického vedení.
II. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky þ. 503/2006 Sb., o podrobnČjší úpravČ
územního rozhodování, územního opatĜení a stavebního Ĝádu, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
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rozhodnutí o umístČní stavby
„Dobršín, obnova sítČ - kNN, NN"
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 1 (zastavČná plocha a nádvoĜí), 2/1 (zastavČná plocha a nádvoĜí), 3
(zastavČná plocha a nádvoĜí), 4 (zastavČná plocha a nádvoĜí), 5 (zastavČná plocha a nádvoĜí), 6 (zastavČná
plocha a nádvoĜí), 10 (zastavČná plocha a nádvoĜí), 12 (zastavČná plocha a nádvoĜí), 17 (zastavČná plocha
a nádvoĜí), 19 (zastavČná plocha a nádvoĜí), 20 (zastavČná plocha a nádvoĜí), 22 (zastavČná plocha a
nádvoĜí), 57/2 (zastavČná plocha a nádvoĜí), 57/3 (zastavČná plocha a nádvoĜí), parc. þ. 622/2 (ostatní
plocha), 1009/1 (trvalý travní porost), 1009/4 (trvalý travní porost), 1009/6 (trvalý travní porost), 1159/3
(ostatní plocha), 1159/5 (ostatní plocha), 1181/2 (ostatní plocha), 1185/1 (ostatní plocha), 1185/2 (ostatní
plocha) v katastrálním území Dobršín.
Druh a úþel umisĢované stavby:
- Ze stávajícího Ib915 þ.1 se svede do nové SR402 þ.2 AYKY 3x120+70. Z rozpojovací skžĜínČSR402
þ.2 na parcele p.þ. 1185/1 k.ú. Dobršín se vyvede kabel AYKY 3x120+70, který povede po parcele
p.þ. 1185/1 , zasmyþkuje pĜípojkové skĜínČ SS100 a SS200 þ. 2, 3, 4, 5 pĜejde protlakem pod
komunikací p.þ. 1159/3 na parcelu p.þ. 1185/2 a ukonþí se v rozpojovací skĜíni þ. 6 osazené na
parcele p.þ. 622/2 u stávajícího betonového stožáru Ib9/6. Z rozpojovací skĜínČ SR402 se vyvede
kabel AYKY3x120+70 na betonový stožár, kde se propojí se sítí NN vzduch. Dále se z rozpojovací
skĜínČ þ. 6 vyvede zemní kabel AYKY 4x70, který povede pĜes parcely p.þ. 622/2, 1159/3 na parcelu
p.þ. 1185/2, kde zasmyþkuje pĜípojkové skĜínČ þ. 7, 8 a vyvede se na nový betonový stožár Ib9/10 þ.
9, kde se propojí se sítí NN vzduch.
- Z betonového stožáru Ib9/15 þ. 1 na parcele p.þ. 1185/1 se svede do zemČ kabel AYKY 4x70, který
povede po parcele p.þ. 1185/1, zasmyþkuje pĜípojkové skĜínČ SS10 SS200 þ. 10, 11, 12 a ukonþí se v
pĜípojkové skĜíni SS100 þ. 13.
- Z pĜípojkových skĜíní se vyvedou kabely CYKY 4x10, které povedou zemí a pod omítkou do
stávajících elekromČrových rozvadČþĤ jednotlivých odbČratelĤ.
- Stávající vedení NN vzduch se demontuje.
UmístČní stavby na pozemku:
Stavba je umístČna na pozemcích st. p. 1, 2/1, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 17, 19, 20, 22, 57/2, 57/3, parc. þ.
622/2, 1009/1, 1009/4, 1009/6, 1159/3, 1159/5, 1181/2, 1185/1, 1185/2 v katastrálním území
Dobršín.
Urþení prostorového Ĝešení stavby:
Jedná se o liniovou stavbu v délce cca 0,5 km.
Vymezení území dotþeného vlivy stavby.
-

Zájmové území nezasahuje do záplavového území, stavby nebudou mít vliv na životní prostĜedí a
není nutné posouzení EIA. Stavební úpravy - obnova sítČ kNN, NN v obci Dobršín budou provádČny
na objektech prohlášených za kulturní památky a dále ve vesnické památkové rezervaci.

Stanoví podmínky pro umístČní stavby:
1. Stavba bude umístČna v souladu s grafickou pĜílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres souþasného
stavu území v mČĜítku 1:1000 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístČním stavby,
s vyznaþením vazeb a vlivĤ na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb,
podle dokumentace, kterou vypracoval Stanislav Henek, ýKAIT 00201423, Buršice 11, 341 42
Kolinec; pĜípadné zmČny nesmí být provedeny bez pĜedchozího povolení stavebního úĜadu.
2. PĜi provádČní stavby je nutno dodržovat pĜedpisy týkající se bezpeþnosti práce a technických zaĜízení,
zejména naĜízení vlády þ. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpeþnost a ochranu
zdraví pĜi práci na staveništi.
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3. PĜi stavbČ budou dodržena ustanovení vyhlášky þ. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, která upravuje požadavky na provádČní staveb a pĜíslušné technické normy.
4. Stavebník je povinen dbát na Ĝádnou pĜípravu a provádČní stavby, tato povinnost se týká i terénních
úprav a zaĜízení. PĜitom musí mít na zĜeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvíĜat,
ochranu životního prostĜedí a majetku, i šetrnost k sousedství.
5. Na stavbČ musí být veden stavební deník.
6. Stavba bude zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
7. Veškeré pozemky a nemovitosti dotþené stavbou budou uvedeny do pĜedchozího stavu.
8. PĜi provádČní stavby budou použity jen takové výrobky, které splĖují požadavky dle § 156 stavebního
zákona.
9. S veškerými odpady, které vzniknou v prĤbČhu stavby, bude nakládáno v souladu se zákonem o
odpadech. Všechny odpady vzniklé pĜi stavbČ budou shromažćovány utĜídČné podle druhĤ a
kategorií a v souladu s požadavky jejich koneþného využití. V souladu se zákonem o odpadech bude
pĜednostnČ zajištČno využití odpadu pĜed jejich odstranČním, a to buć k vlastním úþelĤm, nebo
pĜedáním oprávnČné osobČ. Výkopovou zeminu vytČženou na uvedené stavbČ lze použít pĜímo a to
bez úprav, pro vlastní potĜebu stavby. Neupravené (nerecyklované) stavební a demoliþní odpady
nelze obecnČ využívat na jakékoliv terénní úpravy a rekultivace. Uložením na Ĝízenou skládku mohou
být odstraĖovány pouze odpady, jejichž využití není možné. Doklady o nakládání s veškerými druhy
odpadĤ, které realizací projektu vzniknou, budou pĜiloženy k žádosti o kolaudaþní souhlas.
10. Stavební materiál mĤže být skladován pouze na pozemcích náležejících ke stavbČ.
11. Stavba bude provedena takovou technologií, která maximálnČ ušetĜí životní a pĜírodní prostĜedí.
12. Okolí stavby a pĜíjezdové komunikace nebudou zneþišĢovány provozem stavby. PĜi provádČní
stavebních prací je nutno dbát práv sousedĤ a veĜejných zájmĤ.
13. Stavebník je povinen si opatĜit závazná stanoviska dotþených orgánĤ k užívání stavby vyžadovaná
zvláštními pĜedpisy.
14. PĜed zahájením výkopových prací budou na místČ ovČĜeny a vytyþeny trasy všech podzemních vedení
a zaĜízení. SoubČh a kĜížení se stávajícími sítČmi bude provedeno v souladu s ýSN 736005 a
normami souvisejícími.
15. Stavebník je povinen oznámit svĤj zámČr archeologickému ústavu a strpČt archeologický dozor
bČhem realizace stavby a dodržet podmínky vyplývající ze zákona þ. 20/1987 Sb., o státní památkové
péþi, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
16. Budou splnČny podmínky vyjádĜení ýEZ Distribuce, a.s. ze dne 28.11.2013 Zn: 0100224440
17. Budou splnČny podmínky vyjádĜení Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne 28.11.2013 þ.j.708990/13
18. Budou splnČny podmínky Správy a údržby silnic Klatovy ze dne 7.12.2009 Zn: 2279/09
19. Budou splnČny podmínky závazného stanoviska HZS PlzeĖského kraje ze dne 12.11.2013 þ.j. HSPM4639-2/2013 KT
- Splnit podmínky podkladĤ z hlediska požární bezpeþnosti stavby vypracovaného Ing. ýonkou dne
27.10.2013 a splnit veškeré požadavky na zajištČní požární bezpeþnosti vyplívající z norem a
technických pĜedpisĤ.
- PísemnČ oznámit HZS PlzeĖského kraje, Krajskému operaþnímu a informaþnímu stĜedisku,
KaplíĜova 9, PlzeĖ v pĜedstihu termín pĜípadných uzavírek jednotlivých vozovek (jmenovitČ) a
dobu jejich trvání.
- Podmínky požární bezpeþnosti stavby, zpracované v pĜedložené projektové dokumentaci,
akceptovat v dalším stupni projektové dokumentace.
20. Budou splnČny podmínky závazného stanoviska MČstského úĜadu Sušice odboru školství, památkové
péþe a cestovního ruchu ze dne 22.10.2010 þ.j. 347/10/SPC
- Práce na provádČní nik pro nové pĜípojkové skĜínČ budou provádČny ruþnČ.
- PĜed zahájením prací umožní vlastníci kulturních památek pracovníkĤm památkové péþe revizi
zdiva, dotþeného navrhovaným stavebním zásahem.
- Barevnost pohledovČ se uplatĖujících ploch zabudovaných skĜíní bude sjednocena s barevností
pĜiléhající fasády.
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21. SkĜíĖ þ. 2 bude posunuta v trase kabelu smČrem k þ.p. 1 v DobršínČ
22. V souladu s § 119 odst. 1 stavebního zákona je stavebník povinen požádat o vydání kolaudaþního
souhlasu na výše uvedenou stavbu.
Úþastníci Ĝízení na nČž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
ýEZ Distribuce, a.s., Iý 247 29 035, Teplická 874/8, 405 02 DČþín IV
v zastoupení na základČ plné moci: ProjektEL s.r.o., IýO 280 44 711, Masarykova 436, 339 01 Klatovy 3
Výrok o umístČní stavby je vykonatelný nabytím právní moci výroku o povolení výjimky.
OdĤvodnČní:
Dne 9.12.2013 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístČní stavby a žádost o povolení výjimky
z ustanovení § 24 odst. 1 vyhlášky þ. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve
znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Stavební úĜad dne 7.1.2014 pod Zn: 4511/13/VYS/Pr usnesením v souladu s § 169 odst. 5 stavebního
zákona a § 140 odst. 1 zákona þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ spojil územní
Ĝízení a Ĝízení o povolení výjimky z ustanovení § 24 odst. 1 vyhlášky þ. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Stavební úĜad oznámil dne 8.1.2014 zahájení územního Ĝízení a Ĝízení o povolení výjimky známým
úþastníkĤm Ĝízení a dotþeným orgánĤm. K projednání žádosti souþasnČ naĜídil veĜejné ústní jednání na
den 18.2.2014, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
UmístČní stavby se nachází v zastavČném území obce Dobršín schválené usnesením Zastupitelstva þ. 5 ze
dne 11.12.2008 a þásteþnČ i mimo zastavČné území obce. Vzhledem k tomu, že se jedná o umístČní stavby
veĜejné technické infrastruktury, kterou je možno umisĢovat v nezastavČném území v souladu s § 18 odst.
5 stavebního zákona, vydal stavební úĜad rozhodnutí o umístČní stavby.
UmístČní stavby vyhovuje požadavkĤm stanoveným vyhláškou þ. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
V souladu s § 26 vyhlášky þ. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ stavební úĜad povolil výjimku z ustanovení § 24 odst. 1 vyhlášky þ. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, spoþívající v umístČní
energetického vedení mimo zastavČné území obce Dobršín vzduchem.
Závazná stanoviska vydal:
MČstský úĜad Sušice odbor životního prostĜedí ze dne 28.12.2009 þ.j. 2766/09/ZPR/Can
MČstský úĜad Sušice odbor školství, památkové péþe a cestovního ruchu ze dne 22.10.2010 þ.j.
347/10/SPC/
Hasiþský záchranný sbor PlzeĖského kraje ze dne 12.11.2013 þ.j. HSPM-4639-2/2013KT
VyjádĜení vydal:
Správa a údržba silnic Klatovy ze dne 7.12.2009 Zn: 2279/09
ýEZ Distribuce, a.s. ze dne 28.11.2013 Zn: 0100224440
Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne 28.11.2013 þ.j. 708990/13
MČstský úĜad Sušice odbor životního prostĜedí ze dne 10.12.2009 þ.j. 2664/09/ZPR/Ces
MČstský úĜad Sušice odbor životního prostĜedí ze dne 29.12.2009 Zn: 2632/09/ZPR/Vas
RWE Distribuþní služby, s.r.o. ze dne 28.11.2013 Zn: 5000870376
V souladu s § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona byly doloženy smlouvy o uzavĜení budoucí
smlouvy o zĜízení vČcného bĜemene mezi spoleþností ýEZ Distribuce, a.s. a majiteli pozemkĤ dotþených
zámČrem.
Stavební úĜad zajistil vzájemný soulad pĜedložených závazných stanovisek dotþených orgánĤ
vyžadovaných zvláštními pĜedpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
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Stavební úĜad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních pĜedpisĤ ve
výroku uvedených.
Úþastníci Ĝízení o povolení výjimky v souladu s § 27 zákona þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ (dodejky)
ýEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy v zastoupení na základČ plné moci ProjektEL s.r.o., IDDS:
xazu664
Václav Pánek, Dobršín þ.p. 19, 342 01 Sušice 1
Marie Pánková, Dobršín þ.p. 19, 342 01 Sušice 1
Okruh úþastníkĤ územního Ĝízení byl stanoven dle § 85 odst. 1 stavebního zákona na žadatele a
obec:
ýEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy v zastoupení na základČ plné moci ProjektEL s.r.o., IDDS:
xazu664, Obec Dobršín
Okruh úþastníkĤ územního Ĝízení byl stanoven dle § 85 odst. 2 stavebního zákona:
František Hrabý, Dana Miškoviþová, Jozef Miškoviþ, Komerþní banka, a.s., Miroslava Novotná, Petr
Polanka, Ing. Marie Polanková, Libuše Vejvodová, Antonín Mirvald, František Polanka, Václav Polanka,
Správa a údržba silnic PlzeĖského kraje, Jan Pendl, Hana Wudyová, Libuše Vejvodová, Jana Spálenková,
JiĜí Vrtílek, Hana Vrtílková, RĤžena Hrabová, Václav Pánek, Marie Pánková, Pavel Pánek, Martin
Potužák, Pavel Potužák, Hana Potužáková, Václav Pánek, Telefónica Czech Republic, a.s., ýEZ
Distribuce, a. s.
Okruh úþastníkĤ územního Ĝízení byl stanoven dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona na osoby,
jejichž vlastnické právo nebo jiné vČcné právo k sousedním stavbám a nebo sousedním pozemkĤm nebo
stavbám na nich mĤže být územním rozhodnutím pĜímo dotþeno a na úþastníky dle 85 odst. 2 písm. a)
stavebního zákona, kdo má jiné vČcné právo k tomuto pozemku:
VypoĜádání s návrhy a námitkami úþastníkĤ:
- František Hrabý v prĤbČhu ústního jednání požadoval, aby byla skĜíĖ þ. 2 posunuta v trase kabelu
smČrem k þ.p. 1 v DobršínČ. Tomuto požadavku bylo vyhovČno podmínkou þ. 21 tohoto rozhodnutí.
- František Polanka v prĤbČhu ústního jednání požadoval šetrnost pĜi provádČní stavby, uvést pozemky
po ukonþení prací do pĤvodního stavu. Tomuto požadavku bylo vyhovČno podmínkou þ. 4, 7 tohoto
rozhodnutí.
Vyhodnocení pĜipomínek veĜejnosti:
- Nebyly uplatnČny.
VypoĜádání s vyjádĜeními úþastníkĤ k podkladĤm rozhodnutí:
- Úþastníci se k podkladĤm rozhodnutí nevyjádĜili.
Pouþení úþastníkĤ:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnĤ ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje
Krajského úĜadu PlzeĖského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potĜebným poþtem stejnopisĤ tak, aby jeden stejnopis zĤstal správnímu orgánu a
aby každý úþastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li úþastník potĜebný poþet stejnopisĤ, vyhotoví je
správní orgán na náklady úþastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou þást rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odĤvodnČní rozhodnutí je nepĜípustné.
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Stavební úĜad po právní moci rozhodnutí pĜedá ovČĜenou dokumentaci žadateli, pĜípadnČ obecnímu
úĜadu, jehož územního obvodu se umístČní stavby týká, není-li sám stavebním úĜadem, popĜípadČ též
speciálnímu stavebnímu úĜadu.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístČní
stavby platí po dobu trvání stavby þi zaĜízení, nedošlo-li z povahy vČci k jejich konzumaci.

Vedoucí odboru výstavby a ÚP
Ing. Lenka Blažková

Toto oznámení musí být vyvČšeno po dobu 15 dnĤ.
ÚĜední deska
VyvČšeno dne: ..............................

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

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

Dálkový pĜístup
VyvČšeno dne: ..............................

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

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

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona þ. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve
výši 20000 Kþ, položky 18 odst. 14 ve výši 5000 Kþ, celkem 25000 Kþ byl zaplacen.
Obdrží:
úþastníci Ĝízení o povolení výjimky (dodejky)
ýEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy v zastoupení na základČ plné moci ProjektEL s.r.o., IDDS:
xazu664
Václav Pánek, Dobršín þ.p. 19, 342 01 Sušice 1
Marie Pánková, Dobršín þ.p. 19, 342 01 Sušice 1
úþastníci územního Ĝízení podle Ĥ§ 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky)
ýEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy v zastoupení na základČ plné moci ProjektEL s.r.o., IDDS:
xazu664
Obec Dobršín, IDDS: ifibxwg
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úþastníci územního Ĝízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (dodejky)
František Hrabý, Dobršín þ.p. 1, 342 01 Sušice 1
Dana Miškoviþová, Dobršín þ.p. 2, 342 01 Sušice
Jozef Miškoviþ, Dobršín þ.p. 2, 342 01 Sušice 1
Komerþní banka, a.s., IDDS: 4ktes4w
Miroslava Novotná, Friedrichstr. þ.p. 7, Aschffenburg, NČmecko
Petr Polanka, Dobršín þ.p. 29, 342 01 Sušice 1
Ing. Marie Polanková, Dobršín þ.p. 29, 342 01 Sušice 1
Libuše Vejvodová, Villaniho þ.p. 633, Sušice II, 342 01 Sušice 1
Antonín Mirvald, Dobršín þ.p. 5, 342 01 Sušice 1
František Polanka, Dobršín þ.p. 69, 342 02 Dobršín
Václav Polanka, Bojanovice þ.p. 22, Rabí, 342 01 Sušice
Správa a údržba silnic PlzeĖského kraje, pĜíspČvková organizace, IDDS: qbep485
Jan Pendl, U Vodárny þ.p. 1150, Sušice II, 342 01 Sušice 1
Hana Wudyová, Nádražní þ.p. 647, Sušice II, 342 01 Sušice 1
Libuše Vejvodová, Villaniho þ.p. 633, Sušice II, 342 01 Sušice 1
Jana Spálenková, Elišky Krásnohorské þ.p. 123/10, Staré MČsto, 110 00 Praha 1
JiĜí Vrtílek, SobČšice þ.p. 78, 342 01 Sušice
Hana Vrtílková, Dobršín þ.p. 21, 342 01 Sušice
RĤžena Hrabová, Dobršín þ.p. 21, 342 01 Sušice 1
Václav Pánek, Dobršín þ.p. 19, 342 01 Sušice 1
Marie Pánková, Dobršín þ.p. 19, 342 01 Sušice 1
Pavel Pánek, Dobršín þ.p. 18, 342 01 Sušice 1
Martin Potužák, Dobršín þ.p. 16, 342 02 Dobršín zasíláno zákonnému zástupci nezletilého HanČ
Potužákové, Dobršín 16, 342 01 Sušice
Pavel Potužák, Dobršín þ.p. 16, 342 02 Dobršín zasíláno zákonnému zástupci nezletilého HanČ
Potužákové, Dobršín 16, 342 01 Sušice
Hana Potužáková, Dobršín þ.p. 16, 342 02 Dobršín
Václav Pánek, Kaštanová þ.p. 1167, 342 01 Sušice II
Telefónica Czech Republic, a.s., DLSS PlzeĖ, IDDS: d79ch2h
ýEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
dotþené orgány
Hasiþský záchranný sbor PlzeĖského kraje, IDDS: p36ab6k (stanovisko ze dne 12.11.2013 þ.j. HSPM4639-2/2013 KT)
MČstský úĜad Sušice, odbor životního prostĜedí, námČstí Svobody 138, 342 01 Sušice
MČstský úĜad Sušice, odbor školství, památkové péþe a cest. ruchu, námČstí Svobody 138, 342 01 Sušice

