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ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Městský úřad Blatná, 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 91 stavebního 
zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění 
stavby"), kterou dne 8.2.2017 podal 

E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice 1, 
kterou zastupuje E.ON Česká republika, s. r. o., IČO 25733591, F. A. Gerstnera 2151/6,          
370 01  České Budějovice 1, kterou na základě plné moci zastupuje ELPROJEKT Písek s.r.o., 
IČO 28086686, nábřeží 1. máje 1935, 397 01  Písek 1, zastoupená jednatelem společnosti Janem 
Urválkem 

(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 

"Tchořovice - spodní část st. úpravy sítě NN" 
Tchořovice 

 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 9, 45, 46, 47, 48, 49, 50/1, 52, 53, 56, 57/1, 57/2, 59/1, 73, 78, 97/1, 
99/1, 104, 107, 109, parc. č. 82, 85/1, 102, 103/2, 1126/1, 1126/2, 1126/4, 1133/2, 1506/2, 1512, 1513/1, 
1513/2, 1514/1, 1515/2, 2043, 2161, 2614/1 v katastrálním území Tchořovice. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- náhrada nadzemního vedení NN za vedení kabelové 
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Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

- pozemky st. p. 9, 45, 46, 47, 48, 49, 50/1, 52, 53, 56, 57/1, 57/2, 59/1, 73, 78, 97/1, 99/1, 104, 107, 
109, parc. č. 82, 85/1, 102, 103/2, 1126/1, 1126/2, 1126/4, 1133/2, 1506/2, 1512, 1513/1, 1513/2, 
1514/1, 1515/2, 2043, 2161, 2614/1 v katastrálním území Tchořovice 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a 
sousedních staveb. 

2. Pro uskutečnění umisťované stavby se jako stavební pozemky vymezují pozemky st. p. 9, 45, 46, 47, 
48, 49, 50/1, 52, 53, 56, 57/1, 57/2, 59/1, 73, 78, 97/1, 99/1, 104, 107, 109, parc. č. 82, 85/1, 102, 
103/2, 1126/1, 1126/2, 1126/4, 1133/2, 1506/2, 1512, 1513/1, 1513/2, 1514/1, 1515/2, 2043, 
2161, 2614/1 v katastrálním území Tchořovice. 

3. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v územním řízení, kterou 
vypracoval Jan Urválek ČKAIT 0102172; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího 
povolení stavebního úřadu. 

4. Navržená stavba bude respektovat následující údaje: 

a) Kabelové vedení NN - Na základě požadavků obce Tchořovice a důvod obnovy a výstavby 
chodníků v části podél hlavní komunikace směr Blatná bylo navrženo toto řešení:  z vyměněného 
betonového stožáru JB 10,5/20 č. b. E01 před mostem bude proveden kabelový svod kabelem   
I-NAVY-J 4x95 mm2 o délce 18 m ukončeným v novém platovém pilíři SR522 č. b. N01 umístěným 
na okraji pozemku parc. č. 1513/1 v k. ú. Tchořovice připojeným na stávající venkovní vedení 
AIFe 3x70+50 mm2 ve směru TS a AIFe 3x50+35 mm2 ve směru na náves. Jednotlivá kabelová 
vedení budou ukončena u jednotlivých nemovitostí v kabelových skříních, případně v kabelových 
pilířích. 

b) Hlavní domovní vedení – Z kabelových skříní bude provedeno propojení novým kabelem         
NYY 4x10 mm2 o celkové délce 268 m do stávajících elektroměrných rozvaděčů. 

5. Stavba může být zahájena až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 

6. Budou dodrženy následující požadavky účastníka řízení-obce Tchořovice: 

a) Před zahájením stavby budou vlastníci stavbou dotčených pozemků v předstihu informováni o    
     rozsahu a způsobu prováděných prací na místě stavby. 

b) Po dobu realizace stavby musí být zajištěn příjezd k přilehlým nemovitostem. V případě omezení  
     přístupu k nemovitostem bude investor díla bezodkladně informovat vlastníky, popřípadě   
     nájemníky těchto nemovitostí. 

c) Budou dodržovány veškeré technologické postupy a normy, aby nebyla narušena statika domů. 

d) Výkop bude řádně zhutněn. Po zasypání výkopu budou všechny narušené povrchy uvedeny do  
     původního stavu, včetně dotčených komunikací, povrch zeleného pásu bude upraven zeminou a    
     oset trávou. 

e) V místě zasažení do ochranného pásma vodovodního řadu, kanalizace nebo přípojek je  
      bezpodmínečně nutné zjistit hloubku a polohu veřejného vodovodu nebo kanalizace, a to    
      v dostatečném časovém předstihu. Při křížení s podzemním vedením veřejného vodovodu,  
      kanalizace a přípojek požadujeme dodržet ČSN. V ochranném pásmu vodovodu pro veřejnou    
      potřebu a přípojek požadujeme provádět výkopové práce ručně.  

      Při realizaci akce nesmí být ohrožena funkčnost vodovodu a přípojek, nesmí být ohrožena   
      kvalita vody. Odkrytý vodovodní řad, kanalizace a přípojky budou v průběhu nebo při přerušení  
      stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození. 

      Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození vodovodního řadu,  
      kanalizace nebo přípojek včetně signalizačního vodiče provozovateli. Poklopy uzávěrů a  
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     hydrantů na vodovodu bude stavebník udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání    
     stavební činnosti a po skončení stavebních prací budou uloženy do nivelety upraveného terénu. 

     Před záhozem obnaženého vodovodního řadu, vodovodních přípojek nebo kanalizace vyzve  
     zhotovitel provozovatele vodovodu a kanalizace k jejich kontrole. O předání bude proveden zápis  
     do stavebního deníku. 

 

III. Stanoví podmínky dotčených orgánů 

7. MěÚ Blatná, odbor životního prostředí dle závazného stanoviska ze dne 31.1.2017                               
č. j.MUBL 897/2017: 

- zemní kabel NN bude uložen minimálně 1 m pode dnem drobného vodního toku 

8. KÚ Jihočeského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství dle závazného stanoviska ze dne 
21.12.2016 č. j. KUJCK 163025/2016: 

- zhotovitel stavby požádá min. 1 měsíc před zahájením stavby o povolení zvláštního užívání silnice 
I/20 u zdejšího silničního správního úřadu a v případě omezení silničního provozu o stanovení 
přechodné úpravy silničního provozu po dobu provádění prací 

9. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje dle závazného stanoviska ze dne 
24.5.2016 č. j. KRPC-73668-1/ČJ-2016-020706:  

- kabelové skříně nesmí tvořit ve sjezdech k jednotlivým parcelám na plochách rozhledových 
trojúhelníků překážku vyšší než 0,75 m nad úrovní sjezdu (kabelové skříně vyšší než 0,75 m musí být 
umístěny mimo rozhledové trojúhelníky sjezdu) 

 

10. MěÚ Blatná, státní památková péče dle závazného stanoviska ze dne 13.5.2016 č. j. 
MUBL5502/2016/112 

- vzhledem k tomu, že území dotčené stavbou spadá dle údajů evidovaných na Státním 
archeologickém seznamu ČR do ÚAN III (případně ÚAN II), je nutné v dotčeném prostoru respektovat 
§ 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, tj. stavebníci jsou již od 
přípravy stavby, tj. záměru provádět jakékoliv zemní práce, při nichž může být objeven archeologický 
nález ve smyslu § 23, povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu 
nebo organizaci oprávněné k archeologickým výzkumům provést na dotčeném území záchranný 
archeologický výzkum 

 

IV. Stanoví podmínky pro užívání stavby: 

 

11. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. 

12. Žadatel doloží stavebnímu úřadu k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu náležitosti uvedené 
v části B přílohy č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu a zajistí provedení a vyhodnocení zkoušek a měření, ze 
kterých bude jednoznačně vyplývat, že stavbu lze užívat bez závad. 

13. Veškerá narušená veřejná prostranství budou nejpozději do podání žádosti o vydání kolaudačního 

souhlasu uvedena do původního stavu. 

 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice 1 
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Odůvodnění: 

Dne 8.2.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil dne 25.4.2017 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a 
ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad 
pro posouzení záměru. Stavební úřad tedy stanovil lhůtu 15 dnů od doručení tohoto oznámení, ve které 
mohli účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Účastníkům byla dána 
možnost nahlížet do podkladů pro vydání rozhodnutí. 

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací tj. územním plánem obce 
Tchořovice vydaným dne 12.12.2014. Stavba je umisťována v zastavěném území obce ve funkčních 
plochách veřejné prostranství, plochy dopravní infrastruktury a smíšené obytné plochy. Dle textové části 
územního plánu je umístění technické infrastruktury v těchto plochách přípustné. Umístění stavby 
vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. 
 
Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území dle vyhl. č. 501/2006 Sb.,             
ve znění pozdějších změn, a to zejména: 
- § 24 odst. 1, dle kterého se rozvodná energetická vedení v zastavěném území obcí umisťují pod zem 
- § 24e odst. 5; dle předložené projektové dokumentace budou stávající inženýrské sítě v prostoru  
staveniště polohově a výškově zaměřeny a vytýčeny před zahájením stavby 
 
Stavba vyhovuje technickým požadavkům na výstavbu dle vyhl. č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších 
změn, a to zejména: 
- § 8 odst. 1 písm. b) – požární bezpečnost; ta je v projektové dokumentaci doložena požárně-
bezpečnostním řešením stavby, které bylo odsouhlaseno HZS Jihočeského kraje v závazném 
stanovisku ze dne 12.5.2016, č.j. HSCB-2628-2/2016 UO-ST 

 

Vymezení okruhu účastníků územního řízení: 
Stavební úřad při vymezování okruhu účastníků územního řízení vycházel z ustanovení § 85 stavebního 
zákona. Podle citovaného ustanovení stavebního zákona je účastníkem územního řízení o umístění 
stavby žadatel a dále osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně 
sousedních pozemků a staveb na nich mohou být rozhodnutím přímo dotčena. 

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že toto postavení 
přísluší vedle žadatele, který je rovněž vlastníkem stavbou dotčených pozemků, také vlastníkům 
sousedních pozemků a staveb na nich. Vlastnická ani jiná práva k dalším – vzdálenějším pozemkům a 
stavbám na nich nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Obec Tchořovice, na jejímž území má 
být požadovaný záměr uskutečněn, je účastníkem územního řízení vždy (§ 85 odst. 1 písm. b) stavebního 
zákona). 
 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: 

ELPROJEKT Písek s.r.o., IDDS: vx73wxv 

Účastníci řízení podle §85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona: 

Obec Tchořovice, Tchořovice 77, 38801 Blatná  
 
Účastníci územního řízení dle §85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona: 

Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn: 

st. p. 9, 45, 46, 47, 48, 49, 50/1, 52, 53, 56, 57/1, 57/2, 59/1, 73, 78, 97/1, 99/1, 104, 107, 109, parc. č. 
82, 85/1, 102, 103/2, 1126/1, 1126/2, 1126/4, 1133/2, 1506/2, 1512, 1513/1, 1513/2, 1514/1, 1515/2, 
2043, 2161, 2614/1 v katastrálním území Tchořovice 
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Stavební úřad při sestavování okruhu účastníků řízení dospěl k závěru, že se jedná o řízení s velkým 
počtem účastníků dle § 144 správního řádu, tj. řízení s více jak 30 účastníky. Účastníci řízení podle § 85 
odst. 2 písm. b) stavebního zákona se proto v souladu s § 92 odst. 3) stavebního zákona identifikují 
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí. 

 

Stanoviska sdělili: 

- MěÚ Blatná, odbor životního prostředí  dne 31.1.2017 č. j. MUBL 897/2017 

- KÚ Jihočeského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství dne 21.12.2016                                     
č. j. KUJCK 163025/2016 

- MěÚ Blatná, státní památková péče dne 13.5.2016 č. j. MUBL 5502/2016/112 

- MěÚ Blatná, odbor dopravy dne 15.12.2016 č. j. MUBL13649/2016 

- KÚ Jihočeského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství dne 21.12.2016                                      
č. j. KUJCK163025/2016 

- HZS Jihočeského kraje dne 12.5.2016 č. j. HSCB-2628-2/2016 UO-ST 

 

Žadatel dále doložil: 

- vyjádření E.ON Servisní, s.r.o. k existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ze dne 
11.5.2016 č. j. M18391-16118022 

- vyjádření E.ON Servisní, s.r.o. k existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ze dne 11.5.2016             
č. j. M18391-16118022 

- vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k existenci sítě elektronických komunikací ze dne 
14.4.2016 č. j. 584620/16 

- vyjádření ČEVAK a.s. ze dne 14.4.2016 č. j. 016070023404 

- vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik ze dne 10.1.2017 č. j. 1203/2017-142 

- vyjádření Obce Tchořovice k existenci vodovodu a kanalizace ve vlastnictví obce ze dne 3.6.2016         
č. j. 2016/194/TCH 

- vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 19.1.2017 č. j. 11349/17/32200/20/EN 

- vyjádření Správa a údržba silnic Jihočeského kraje dne 27.4.2016 č. j. SÚS JčK 6945/2016 

- vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje ze dne 24.5.2016         
č. j. KRPC-73668-1/ČJ-2016-020706 

- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s obcí Tchořovice ze dne 18.7.2016 

- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Vlastimilem Končelíkem ze dne 28.4.2016 

- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Bohumírem Novákem ze dne 26.5.2016 

- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Milanem Vrbským a Věrou Vrbskou ze dne 
24.5.2016 

- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Antonínem Rybičkou a Zdeňkou 
Rybičkovou ze dne 20.6.2016 

- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Evou Laburdovou a Janem Mojžíškem ze 
dne 22.6.2016 

- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Jihočeským krajem prostřednictvím Správy 
a údržby silnic Jihočeského kraje ze dne 10.6.2016 

- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Jaroslavem Veisem a Veronikou Maxovou 
ze dne 4.5.2016 
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- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Marcelou Řežábovou ze dne 28.4.2016 

- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Václavem Braunem ze dne 6.6.2016 

- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Františkem Machovcem ze dne 26.5.2016 

- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Markem Zákosteleckým ze dne 10.5.2016 

- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se Stanislavou Písečnou ze dne 26.4.2016 

- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Andreou Kratochvílovou ze dne 4.5.2016 

- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Hanou Ledinskou ze dne 28.4.2016 

- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Eduardem Vodičkou a Michaelou 
Vodičkovou ze dne 4.5.2016 

- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Eduardem Vodičkou ze dne 4.5.2016 

- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Marcelou Fontánovou ze dne 29.4.2016 

- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Danielou Skalovou a Irenií Skalovou ze dne 
28.4.2016 

- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Milošem Mourkem a Jindřiškou 
Mourkovou ze dne 26.4.2016 

- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Jaroslavou Markovou ze dne 9.5.2016 

- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Pavlem Koželouškem ze dne 16.5.2016 

- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Michalem Zemanem ze dne 26.4.2016 

 
 
 
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření 
vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury vyžadovaných zvláštními předpisy. Podmínky 
dotčených orgánů zahrnul do podmínek rozhodnutí.  
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, stanovil 
stavební úřad v souladu s ust. § 122 odst. 1 stavebního zákona závaznou podmínku č. 9 výrokové části 
rozhodnutí, že užívání stavby je možné pouze na základě kolaudačního souhlasu. 
Účastníci řízení měli možnost seznámit se s obsahem správního spisu v době předcházející vydání 
rozhodnutí – ve lhůtě do 15 dnů od oznámení o zahájení řízení, tj. v době, kdy mezi seznámením 
se s podklady a vydáním rozhodnutí již nebyl správní spis o další důkazní prostředky doplňován. 
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů 
ve výroku uvedených 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Obec Tchořovice jako účastník řízení uplatnila dne 25.5.2017 připomínky k předmětné stavbě. Tyto 
připomínky byly zapracovány do podmínky č. 6 tohoto rozhodnutí. 

 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Veřejnost neuplatnila připomínky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského 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 právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu 
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též 
speciálnímu stavebnímu úřadu. 

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. 
 
 
 
 
 
 

Bc. Václav Koubek 
vedoucí odboru výstavby a ÚP 

MěÚ Blatná 
  
 
 
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ………………………..                         Sejmuto dne: ……………………………… 
 
Razítko, podpis orgánu, který vyvěšení a sejmutí oznámí: 

 
Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 
20000 Kč byl zaplacen. 
 
Grafická příloha rozhodnutí: 

Situační výkres stavby 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
ELPROJEKT Písek s.r.o., IDDS: vx73wxv 
Obec Tchořovice, IDDS: 2wrarjr 
  
dotčené správní úřady 
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3 
KÚ Jihočeského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: kdib3rr 
MěÚ Blatná, odbor dopravy - silniční správní úřad, T. G. Masaryka č.p. 322, 388 11  Blatná 
MěÚ Blatná, odbor životního prostředí, T.G.Masaryka č.p. 322, 388 11  Blatná 
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účastníci územního řízení dle (§85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – veřejná vyhláška 
Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn: 
st. p. 9, 45, 46, 47, 48, 49, 50/1, 52, 53, 56, 57/1, 57/2, 59/1, 73, 78, 97/1, 99/1, 104, 107, 109, parc. č. 
82, 85/1, 102, 103/2, 1126/1, 1126/2, 1126/4, 1133/2, 1506/2, 1512, 1513/1, 1513/2, 1514/1, 1515/2, 
2043, 2161, 2614/1 v katastrálním území Tchořovice 
 
účastníci územního řízení dle (§85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – veřejná vyhláška 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
parc. č. 89/1, 104/1, 103/1,  1580, 86/4, 86/1, 2621, 87/1, 87/1, 87/2, 1585, 2621, 1585, 80, 81/1, 81/2, 
2634, 1121/2, 1122/2, 1541/2, 2036, 2037, 2606, 1123/1, 1541/8, 85/2,  86/1, 86/4, 97/2, 1129/6, 2628, 
1127/1, 1127/2, 2042, 1114, 1115, 83, 85/2, 63/1, 63/5, 1585, 1126/3, 1121/4, 1132/1, 1133/1, 1137/4, 
1137/6, 103/2, 106, 114/1, 121, 125/1, 125/3, 127, 1129/8, 1132/2,  1135/2, 1581, 2167, 2519, 2528, 
2608, 112, 113/1, 119, 1514/4, 1514/5, 1586, 1587, 1588, 2620, 55, 70,73, 74, 77, 1050, 1057/1, 1517, 
1546/1, 1546/3, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2558, 2044, 2041, 2045, 2049, 2054, 
2057, 2058, 2143, 2144, 2146, 2148, 2150, 2152, 2154, 2156, 2162, 2163, 2527, 2528, 2614/1, 2618, 
2614/2, st. p. 50/2, 60, 63/1, 59/3, 99/2, 81, 28/4, 29, 31, 32, 33, 75, 100/1, 141, 35, 36, 37, 42, 43/1, 
43/2, 44, 76, 87 v katastrálním území Tchořovice,  
parc. č. 1219, 1221, 1226 v katastrálním území Hajany u Blatné a  
parc. č. 1482, 1483 v katastrálním území Pole 
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Grafická příloha územního rozhodnutí ze dne 18.7.2017 spis. zn. OVÚP/1323/2017/KK 
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