
 
 
 
 

 

O D B O R  D O P R A V Y  A  S I L N I Č N Í H O  H O S P O D Á Ř S T V Í  

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 004 
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, identifikátor DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz 

Stránka 1 

O D D Ě L E N Í   S I L N I Č N Í H O   H O S P O D Á Ř S T V Í  

 
 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 
 

ROZHODNUTÍ 
 

STAVEBNÍ POVOLENÍ  
 
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích, jako 
speciální stavební úřad ve věcech silnic I. třídy, příslušný dle ust. § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), dle § 15 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební 
zákon“), přezkoumal předloženou žádost podle § 111 stavebního zákona a podle § 115 stavebního zákona 
vydává  

 
stavebníkovi: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správě České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice, 
IČO 659 93 390, zastoupenému na základě plné moci právnickou osobou 

VPÚ DECO PRAHA a.s., se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, IČO 601 93 280 
 

s t a v e b n í  p o v o l e n í  
 

na stavbu: 
„I/20 Tchořovice - Blatná“ 

 
na pozemcích parc.č. KN: 1515/2 a 2565 v k.ú. Tchořovice, 1219 v k.ú. Hajany u Blatné a 1938/1 v k.ú. Blatná. 
 
 
Stručný popis stavby: 
Předmětem stavby je oprava asfaltové vozovky na silnici I/20 v úseku Tchořovice – Blatná. První úsek v délce 
25 m (km 0,00 – 0,025) je řešen pouze výměnou krytu vozovky (zachování stávající nivelety), zbývající část je 
řešena recyklací za horka + zesílením vozovky o novou ložnou a obrusnou vrstvu (zvýšení nivelety oproti 
stávajícímu stavu o cca 130 mm). Recyklace za horka bude provedena na hl. 55 mm a následně bude položen 
nový kryt vozovky v tl. 100 mm (ložná vrstva) a 30 mm (obrusná vrstva). Délka opravy je 3 421 m. Součástí 
opravy vozovky je rovněž obnovení funkčnosti odvodnění (pročištění a vyspádování příkopů) a doplnění 
svodidel u stávajících propustků. 
 
V souvislosti s výše uvedeným zesílením stávající vozovky o 0,13 m bude zajištěno plynulé napojení na 
stávající pozemní komunikace a sjezdy na okolní pozemky (hospodářské sjezdy). 
 
Předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby je 3. čtvrtletí roku 2016. 
 
 
Podmínky pro provedení stavby: 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované společností VPÚ DECO PRAHA a.s., 

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, datum 03/2015, č. zak. 1-0477-00/30, ověřené ve stavebním řízení. 
Případné podstatné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního 
úřadu. 

číslo jednací: KUJCK 20091/2016 
spisová značka: ODSH 65943/2015/evnov 

 datum: 03. 02. 2016  vyřizuje: Ing. Eva Nováková  telefon: 386 720 137 
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2. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby podle ověřené dokumentace oprávněným subjektem. 
3. Provedení stavby musí vyhovovat obecným technickým požadavkům na výstavbu. 
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a zajistit ochranu zdraví 

a života osob na staveništi (zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády 
č. 362/2005 Sb.). 

5. Na viditelném místě bude vyvěšena tabule o provádění stavby s uvedením stavebníka, projektanta, 
zhotovitele stavby, odpovědného stavbyvedoucího, který orgán a kdy stavbu povolil, termín dokončení 
stavby atd. 

6. Stavba bude prováděna oprávněnou právnickou nebo fyzickou osobou, podnikající podle zvláštních 
předpisů. 

7. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního 
podnikatele, který bude stavbu provádět. 

8. Při provádění stavebních prací je stavebník povinen dbát oprávněných zájmů a práv vlastníků sousedních 
nemovitostí, nesmí docházet k poškozování a znečišťování těchto nemovitostí. 

9. Stavebník zajistí vyhledání a vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí na staveništi a jej ich 
zaměření. V celém průběhu výstavby budou plně zajištěny a respektovány bližší podmínky, stanovené ve 
vyjádřeních správců inženýrských sítí, která byla stavebníkem předložena spolu se žádostí o stavební 
povolení: 
 E.ON Česká republika, s.r.o., zn.: F5285-16079730 ze dne 09. 09. 2015. 

10. Investor je povinen oznámit správcům inženýrských sítí započetí stavebních prací či případných 
nezbytných činností a vyžádat si jejich odborný dozor. 

11. Budou respektována ochranná pásma stávajícího i plánovaného komunikačního systému, v parametrech 
pro příslušnou kategorii komunikace. 

12. Vyskytnou-li se při provádění výkopů vedení v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavby 
přizpůsobeno skutečnému stavu. 

13. Při použití mechanizace v obci Tchořovice nesmí být poškozen řad obecního vodovodu, který vede 
v bezprostřední blízkosti prováděných prací. Pokud dojde během výstavby k poškození vodovodního 
řadu, bude po konzultaci se zástupcem Obce Tchořovice provedena bezodkladná oprava. 

14. Stavebník oznámí Obci Tchořovice zahájení stavebních prací nejpozději pět pracovních dnů předem, 
přičemž toto oznámení bude zasláno prostřednictvím datové schránky. 

15. Stavebník, ani žádný jím pověřený subjekt či osoba nebudou po dobu stavby využívat místní a účelové 
komunikace a veřejná prostranství v obci Tchořovice, zejména, nikoliv však výlučně, za účelem průjezdu 
nákladních automobilů, parkování vozidel, odstavení techniky, uskladnění materiálu atd. 

16. Realizace akce bude probíhat v letních měsících (červenec, srpen) mimo období vojenských cvičení a 
výcviků ve VVP Boletice. V dostatečném časovém předstihu před zahájením akce bude na adresu 
Agentury logistiky, ul. Dobrovského 6, 779 00 Olomouc, zaslán přesný termín stavby a dopravního 
omezení na komunikaci I/20 (v případě nutnosti zvětšení průjezdné šířky bude zhotovitel Agenturou 
logistiky informován v předstihu 14 dnů). 

17. Se vzniklými stavebními odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
o změně některých dalších zákonů. 

18. Na lesních pozemcích nebude docházet k pohybu pracovní techniky a nesmí na ně být ukládán žádný 
stavební či jiný materiál nebo odpad vzniklý při stavební činnosti. Veškeré stavební práce musejí být 
prováděny s ohledem na okolní lesní porosty, aby nedošlo k jejich poškození, zejména kořenového 
systému okrajových stromů. Případná nutná opatření k zabezpečení stavby před škodami způsobenými 
zejména sesuvy půdy, pádem stromů apod., jak vyplývá z § 22 odst. 1 lesního zákona, předem projednat 
s příslušným lesním hospodářem a poté předložit orgánu státní správy lesů ke schválení. 

19. Dojde-li vlivem realizace stavby k ovlivnění vodních poměrů na okolních pozemcích, či negativnímu 
ovlivnění funkcí melioračních zařízení, zajistí investor na svůj náklad nápravu. 

20. Provádění stavby musí probíhat takovým způsobem, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí 
vlivem prašnosti, hluku, otřesů a podobně, a aby nedošlo ke škodám či jiné újmě na cizím majetku. 

21. V dostatečném časovém předstihu před začátkem užívání stavby stavebník požádá příslušný silniční 
správní úřad (tj. Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství) o stanovení 
místní úpravy provozu na silnici I. třídy. 

22. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, před jehož vydáním bude provedena 
závěrečná kontrolní prohlídka stavby. Po dokončení stavby požádá stavebník speciální stavební úřad 
o vydání kolaudačního souhlasu s náležitostmi podle ustanovení § 122 stavebního zákona 
a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu, v platném znění, a podle podmínek tohoto rozhodnutí. 

23. Stavba bude dokončena do konce 3. čtvrtletí roku 2016. 
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje toto rozhodnutí – dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
(dále jen „správní řád“):  
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice, 

IČO 659 93 390. 
 
 
Odůvodnění: 
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 21. 07. 2015 žádost 
stavebníka Ředitelství silnic a dálnic ČR, správy České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice, 
IČO 659 93 390, zastoupeného na základě plné moci právnickou osobou VPÚ DECO PRAHA a.s., se sídlem 
Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, IČO 601 93 280, o vydání stavebního povolení na stavbu 
„I/20 Tchořovice - Blatná“ na pozemcích parc.č. KN: 1515/2 a 2565 v k.ú. Tchořovice, 1219 v k.ú. Hajany 
u Blatné a 1938/1 v k.ú. Blatná. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 
Pro nedostatky žádosti speciální stavební úřad řízení přerušil pod č.j.: KUJCK 65975/2015/ODSH ze dne 
02. 09. 2015 a stavebníka zároveň vyzval k doplnění žádosti. Požadované podklady byly doplněny dne 
26. 11. 2015. 

Zdejší úřad oznámil pod č.j.: KUJCK 86772/2015/ODSH ze dne 26. 11. 2015 zahájení stavebního řízení podle 
§ 112 stavebního zákona známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Jelikož se jedná 
o stavbu s velkým počtem účastníků řízení dle ust. § 144 odst. 1 správního řádu, byli účastníci řízení, vyjma 
stavebníka, uvědoměni o zahájení řízení veřejnou vyhláškou, zmocněnci stavebníka bylo oznámení doručeno 
do vlastních rukou. 
 

Okruh účastníků určil zdejší úřad dle § 109 stavebního zákona takto: 
 ŘSD ČR, správa České Budějovice, jako stavebník, 
 E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice; Obec Tchořovice, Tchořovice 77, 

388 01 Blatná, jako vlastníci staveb technické infrastruktury na pozemcích, na kterých má být stavba 
prováděna nebo na pozemcích sousedních, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena, 

 vlastníci následujících sousedních pozemků, může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo 
dotčeno: 

 pozemek parc.č. KN v k.ú. Tchořovice: 63/1, 63/12, 64, 65/1, 65/2, 66, 67/1, 67/2, 67/3, 68, 70, 
73, 74, 76, 77, 1050, 1057/1, 1114, 1517, 1546/1, 1546/3, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2558, 2578, 2579, st. 104, 

 pozemek parc.č. KN v k.ú. Hajany u Blatné: 1216, 1218, 1220, 1221, 1222, 1224, 1225, 1226, 
1231, 

 pozemek parc.č. KN v k.ú. Blatná: 1366/1, 1366/2, 1395/1, 1395/3, 1395/9, 1405/19, 1429/27, 
1772/2, 1772/4, 1772/13, 1772/18, 1772/20, 1783/1, 1783/2, 1783/4, 1783/5, 1783/9, 1789, 1798, 
1799/1, 1801/3, 1807/22, 1810/1, 1810/4, 1810/5, 1912/1, 1912/2, 1938/5, 1938/6, 1938/7, 
1938/8, 1938/9, 1938/10, 1938/11, 1938/13, 1938/14, 1938/15, 1938/16, 1938/17, 1938/18, 
1938/19, 1938/20, 1938/21, 1938/22, 1938/23, 1938/24, 1938/25, 2077/1, 2077/2. 

 
Jelikož jsou zdejšímu úřadu dobře známy poměry na staveništi a žádost poskytovala dostatečný podklad pro 
posouzení navrhované stavby, upustil zdejší úřad od místního šetření a ústního jednání. Účastníkům řízení 
poskytl možnost nahlédnout do projektové dokumentace a podat námitky a připomínky. Této možnosti nebylo 
účastníky řízení využito. 
V průběhu stavebního řízení přezkoumal zdejší úřad předloženou žádost o stavební povolení z hledisek 
uvedených v § 111 stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné 
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy a že předložená projektová 
dokumentace byla zpracována osobami s příslušnou autorizací a splňuje obecné technické požadavky na 
výstavbu.  
Stanovenými podmínkami rozhodnutí zajistil speciální stavební úřad ochranu veřejných i soukromých zájmů 
s důrazem na řádný průběh provádění stavby, s ohledem na ochranu životního prostředí, ochranu inženýrských 
sítí, bezpečnost práce při provádění stavebních prací a ochranu okolních nemovitostí. 
 
Během stavebního řízení shromáždil speciální stavební úřad tato stanoviska, vyjádření a smlouvy: 

 Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, správy České Budějovice zn.: 3181/15/32200/20/EN 
ze dne 10. 06. 2015, 
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 Stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce ekonomické a majetkové, odboru územní ochrany 
územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha sp.zn.: 81844/2015-6440-
OÚZ-PHA ze dne 24. 06. 2015, 

 Stanovisko Agentury logistiky, č.j.: 43-2/2015-5512OL z října 2015, 
 Vyjádření Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a 

lesnictví, č.j.: KUJCK 47374/2015/OZZL ze dne 22. 06. 2015, 
 Stanovisko Městského úřadu Blatná, odboru výstavby a územního plánování, č.j.: MUBL 

5476/2015 ze dne 08. 06. 2015, 
 Sdělení Městského úřadu Blatná, odboru životního prostředí zn.: MUBL 8720/15-79 ze dne 

23. 09. 2015, 
 Závazné stanovisko Městského úřadu Blatná, odboru životního prostředí zn.: MUBL 

11235/2015-Po ze dne 19. 11. 2015, 
 Stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje, č.j.: KHSJC 16629/2015/HOK.JH 

ze dne 01. 07. 2015, 
 Vyjádření Policie ČR, KŘPJčK, ÚO Strakonice, DI Strakonice, č.j.: KRPC-37077-1/ČJ-2015-

020706 ze dne 26. 03. 2015, 
 Stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, ÚO Strakonice, č.j.: HSCB-

3086-2/2015 UO-ST ze dne 30. 06. 2015, 
 Stanovisko Povodí Vltavy, s.p., zn.: 9396/2015-142 ze dne 23. 02. 2015 a zn.: 49781/2015-

142 ze dne 24. 09. 2015, 
 Vyjádření E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Písek, č.j.: M18391-16044425 ze dne 04. 02. 2015, 
 Souhlas E.ON Česká republika, s.r.o. se stavbou a činností v ochranném pásmu zn.: F5285-

16079730 ze dne 09. 09. 2015, 
 Vyjádření Obce Tchořovice zn.: 2015/243/TCH ze dne 16. 06. 2015, 
 Vyjádření Města Blatná č.j.: MUBL P0022WNA ze dne 08. 06. 2015, 
 Vyjádření Obce Hajany č.j.: 2015/70 ze dne 30. 06. 2015 a č.j.: 2015/26 ze dne 13. 03. 2015, 
 Vyjádření Technických služeb města Blatné s. r. o. zn.:  TS/PN/10s/2015 ze dne 03. 02. 2015 
 Vyjádření NET4GAS, s.r.o., zn.: 699/15/OVP/N ze dne 30. 01. 2015 a zn: 250/15/BRA/N ze 

dne 30. 01. 2015, 
 Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 16. 02. 2015, 
 Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., zn.: E02142/15 ze dne 30. 01. 2015, 
 Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., č.j.: 637911/15 ze dne 07. 07. 2015, 
 Vyjádření ČEVAK a.s. č.j.: O15020001009 ze dne 24. 03. 2015, 
 Vyjádření Jihočeského vodárenského svazu, zn.: 15185-01A281/A/2015 ze dne 23. 02. 2015, 
 Vyjádření UNI Promotion s.r.o. zn.: 111401939 ze dne 03. 03. 2015, 
 Vyjádření ČD, a.s., RSM Plzeň, pracoviště Č. Budějovice č.j.: 358/2015-OPT ze dne 

02. 02. 2015,¨ 
 Vyjádření ČEPRO, a.s. sp.zn.: 4316/15 ze dne 30. 01. 2015, 
 Vyjádření MERO ČR, a.s. č.j.: 2015/01/6444 ze dne 30. 01. 2015, 
 Vyjádření Českých Radiokomunikací a.s. zn.: UPTS/OS/112710/2015 ze dne 02. 03. 2015, 
 Vyjádření itself s.r.o. č.: 15/000350 ze dne 18. 02. 2015, 
 Vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., zn.: 5001061252 ze dne 02. 03. 2015, 
 Vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závody Strakonice zn.: SÚS JčK 

1804/2015 ze dne 12. 02. 2015, 
 Vyjádření Řízení letového provozu České republiky zn.: DRSL/1776/15 ze dne 10. 02. 2015, 
 Vyjádření Policie ČR, KŘPJčK, odboru informačních a komunikačních technologií č.j.: KRPC-

696-10/ČJ-2014-0200IT ze dne 06. 02. 2015, 
 Vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň č.j.: 

1959/2015-OŘ PLZ-051/M ze dne 02. 02. 2015, 
 Vyjádření Tűrk Telekom International CZ s.r.o. ze dne 13. 02. 2015, 
 Vyjádření SUPTel a.s. ze dne 13. 02. 2015, 
 Vyjádření SITEL, spol. s r.o. zn.: 1111500486, zn.: 1311500256 a zn.: 1411500117, vše ze 

dne 30. 01. 2015, 
 Vyjádření UPC Česká republika, s.r.o. ze dne 30. 01. 2015, 
 Vyjádření Dial Telecom, a.s. zn.: CR282104 ze dne 30. 01. 2015, 
 Vyjádření ČEPS, a.s. zn.: 0000007463 ze dne 30. 01. 2015, 
 Vyjádření ČD-Telematika a. s. zn.: 2386/2015-O ze dne 03. 02. 2015. 
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Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu dopravní infrastruktury, která může být ve smyslu ust. § 122 odst. 1 
stavebního zákona užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu, stanovil speciální stavební úřad 
podmínku užívání stavby až po provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a po vydání kolaudačního 
souhlasu stavebníkovi v rámci podmínek stavebního povolení. 
Na základě předložené dokumentace stavby a předložených dokladů, speciální stavební úřad zkonstatoval, že 
mu nejsou známy důvody, které by bránily vydání stavebního povolení, a proto rozhodl způsobem uvedeným 
ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 
 
Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání k Ministerstvu dopravy ve lhůtě do 15 dnů od jeho 
oznámení. Odvolání se podává u zdejšího odboru dopravy a silničního hospodářství. 
Odvolání se dle ust. § 82 odst. 2 správního řádu 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. Z odvolání musí být patrno, kdo je činí, které 
věci se týká. Odvoláním lze napadnout podle § 82 odst. 1 správního řádu výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
Stavba nesmí být zahájena, dokud toto stavební povolení nenabude právní moci. Toto povolení pozbývá 
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
Ověřená projektová dokumentace stavby a štítek „Stavba povolena“ budou stavebníkovi předány po nabytí 
právní moci tohoto rozhodnutí. 
 
 
 
Ing. Mária Čejková 
vedoucí oddělení silničního hospodářství   „otisk úředního razítka“ 
odbor dopravy a silničního hospodářství 
Krajský úřad Jihočeského kraje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského 
kraje, Obecního úřadu Tchořovice, Obecního úřadu Hajany a Městského úřadu Blatná (patnáctý den po 
vyvěšení je den doručení; dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce KÚ Jč kraje). Rozhodnutí 
bude rovněž zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. S potvrzeným datem vyvěšení a 
sejmutí bude rozhodnutí zasláno zpět Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního 
hospodářství. 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:  …………………………………   Sejmuto dne:  ………………………………… 
 
 

 
 
 
 
 

..................................................................................…. ..................................................................................…. 
Podpis a razítko oprávněné osoby Podpis a razítko oprávněné osoby 

             potvrzující vyvěšení a zveřejnění             potvrzující sejmutí 
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Obdrží: 
 
Účastníci řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona – doručí se do datové schránky: 
 Stavebník: 
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Č. Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice – 

prostřednictvím: VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 
 
Účastníci řízení podle § 109 písm. b) až f) stavebního zákona – doručí se veřejnou vyhláškou: 
- Vlastníci sousedních pozemků: 

 parc.č. KN v k.ú. Tchořovice: 63/1, 63/12, 64, 65/1, 65/2, 66, 67/1, 67/2, 67/3, 68, 70, 73, 74, 76, 77, 
1050, 1057/1, 1114, 1517, 1546/1, 1546/3, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2472, 2473, 
2474, 2475, 2476, 2558, 2578, 2579, st. 104 

 parc.č. KN v k.ú. Hajany u Blatné: 1216, 1218, 1220, 1221, 1222, 1224, 1225, 1226, 1231  
 parc.č. KN v k.ú. Blatná: 1366/1, 1366/2, 1395/1, 1395/3, 1395/9, 1405/19, 1429/27, 1772/2, 1772/4, 

1772/13, 1772/18, 1772/20, 1783/1, 1783/2, 1783/4, 1783/5, 1783/9, 1789, 1798, 1799/1, 1801/3, 
1807/22, 1810/1, 1810/4, 1810/5, 1912/1, 1912/2, 1938/5, 1938/6, 1938/7, 1938/8, 1938/9, 1938/10, 
1938/11, 1938/13, 1938/14, 1938/15, 1938/16, 1938/17, 1938/18, 1938/19, 1938/20, 1938/21, 1938/22, 
1938/23, 1938/24, 1938/25, 2077/1, 2077/2 

- Vlastníci a správci inženýrských sítí: 
 E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice prostřednictvím: 

E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
 Obec Tchořovice, Tchořovice 77, 388 01 Blatná 

 

Dotčené orgány státní správy – doručí se do datové schránky: 
 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jč kraje, OSDP, Lannova 26 2, 370 74 České Budějovice 
 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jč kraje, ÚO Strakonice, DI Strakonice, Plánkova 629, 

396 01 Strakonice 
 Městský úřad Blatná, odbor životního prostředí, tř. T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná 
 Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování, tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná 
 Krajská hygienická stanice Jč kraje, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice 
 Hasičský záchranný sbor Jč kraje, územní odbor Strakonice, Podsrpenská 438, 386 01 Strakonice 
 Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení 

programů nemovité infrastruktury Praha, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 
 Ministerstvo obrany ČR, Agentura logistiky, ul. Dobrovského 6, 779 00 Olomouc 
 Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice 

 
Ostatní: 
 doručí se do datové schránky: 

 Obecní úřad Tchořovice – s žádostí o vyvěšení na úřední desce 
 Obecní úřad Hajany – s žádostí o vyvěšení na úřední desce 
 Městský úřad Blatná – s žádostí o vyvěšení na úřední desce 

 zde: 
 Krajský úřad Jihočeského kraje – s žádostí o vyvěšení na úřední desce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za vydání tohoto rozhodnutí je stanoven správní poplatek ve výši 10 000,- Kč podle položky 18 bodu 1 
písm. f) Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, který byl uhrazen. 
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