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MĚSTSKÝ ÚŘAD STŘÍBRO
Odbor životního prostředí
Masarykovo náměstí 1, 349 01 STŘÍBRO
Tel. +420 374 801 111 , Fax +420 374 801 331 , Email : posta@mustribro.cz

VÁŠ DOPIS Č. J.:
ZE DNE:
EVID. Č.:
NAŠE Č. J.:
VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:
DATUM:

Dle rozdělovníku
22436/20-STRIBRO
1844/ŽP/20
Miroslav Lazorka
374 801 151
lazorka@mustribro.cz
23.11.2020

ROZHODNUTÍ
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Městský úřad Stříbro, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a jako speciální
stavební úřad podle ustanovení dle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), místně
příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, vydává žadateli (účastník řízení podle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,správní řád)
kterým je

obec Trpísty
Trpísty 18, 349 01 Stříbro
IČO: 00573710

I. Společné rozhodnutí
podle § 94p odst. 1 stavebního zákona, na základě posouzení dle § 94o odst. 1, 2 stavebního zákona, v
souladu s § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního
opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje stavební záměr vodního díla
"Sviňomazy vodovod". Jedná se o vybudování souboru staveb, kdy hlavní stavbou jsou vodní díla SO101 Přívodní řad Sviňomazy, SO-201 Vodovodní síť Sviňomazy a stavbou vedlejší je SO-301 Vodovodní
přípojky.
Parcely dotčené stavbou hlavní:
p.p.č. 876/15 – trvalý travní porost – ZPF
p.p.č. 1078 – ostatní plocha – silnice
p.p.č. 1041/5 – ostatní plocha – ostatní komunikace
p.p.č. 1041/4 – ostatní plocha – ostatní komunikace
p.p.č. 1041/1 – ostatní plocha – ostatní komunikace
p.p.č. 1041/2 – ostatní plocha – ostatní komunikace
p.p.č. 1041/3 – ostatní plocha – ostatní komunikace
vlastník výše uvedených pozemků – obec Trpísty
vše v k.ú. Trpísty, obec Trpísty, okres Tachov, kraj Plzeňský
p.p.č. 1117/1 – ostatní plocha – ostatní komunikace
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p.p.č. 1117/2 – ostatní plocha – ostatní komunikace
p.p.č. 1117/3 – ostatní plocha – ostatní komunikace
p.p.č. 914/4 – ostatní plocha – ostatní komunikace
p.p.č. 914/1 – ostatní plocha – neplodná půda
p.p.č. 1074/1 – ostatní plocha – ostatní komunikace
p.p.č. 1074/2 – ostatní plocha – zeleň
p.p.č. 35/2 – ostatní plocha – ostatní komunikace
p.p.č. 657/1 – ostatní plocha – ostatní komunikace
p.p.č. 657/14 – ostatní plocha – ostatní komunikace
p.p.č. 659 – ostatní plocha – neplodná půda
p.p.č. 1081 – ostatní plocha – ostatní komunikace
vlastník výše uvedených pozemků – obec Trpísty
vše v k.ú. Sviňomazy, obec Trpísty, okres Tachov, kraj Plzeňský
p.p.č. 1094/3 – ostatní plocha – silnice
p.p.č. 1094/1 – ostatní plocha – silnice
vlastník výše uvedených pozemků - Plzeňský kraj, právo hospodařit – SÚSPK
vše v k.ú. Sviňomazy, obec Trpísty, okres Tachov, kraj Plzeňský
Další parcely dotčené umístěním stavebního záměru:
p.p.č. 913/3 – zahrada – ZPF – vlastník – Milan Kuvík
p.p.č. 677/8 – orná – ZPF – vlastník – obec Trpísty
st.p.č. 26/1 – zastavěná plocha a nádvoří – vlastník - Josef Kocourek
st.p.č. 6 – zastavěná plocha a nádvoří – vlastník - obec Trpísty
st.p.č. 12 – zastavěná plocha a nádvoří – vlastník - Zdeňek Marek
st.p.č. 14/1 – zastavěná plocha a nádvoří – vlastník - Peter Hlaváčik
p.p.č. 1118 – ostatní plocha – manipulační plocha – vlastník - SPÚ
st.p.č. 23 – zastavěná plocha a nádvoří – vlastníci - Milan Hampapa, Vladimír Hampapa
st.p.č. 30 – zastavěná plocha a nádvoří – vlastník - Karel Jouja
st.p.č. 34 – zastavěná plocha a nádvoří – vlastník - Marie Hornátová
st.p.č. 11 – zastavěná plocha a nádvoří – vlastník - Richard Zítek
p.p.č. 21 – zahrada - ZPF – vlastník - Kareřina Kreuzerová
st.p.č. 8 – zastavěná plocha a nádvoří – vlastník - Marta Hašková
st.p.č. 41/1 – zastavěná plocha a nádvoří – vlastníci - Olga Janniová, Zlatuše Knytlová, Jana Kraťková,
Olga Mandáková, Lenka Čadová
st.p.č. 7 – zastavěná plocha a nádvoří – vlastník - Marie Benediktová
st.p.č. 2 – zastavěná plocha a nádvoří – vlastníci - Milan Korim, Petra Kubasiaková
st.p.č. 1 – zastavěná plocha a nádvoří – vlastníci - Kateřina Henešová, Petra Kubasiaková
p.p.č. 504/1 – zahrada - ZPF – vlastníci - Leoš Hejtman, Václava Hejtmanová
p.p.č. 657/5 – zahrada - ZPF – vlastník - Radek Vladař
vše v k.ú. Sviňomazy, obec Trpísty, okres Tachov, kraj Plzeňský.
Území dotčené vlivem stavby: Pozemky dotčené stavbou a sousední pozemky a stavby na nich. Takto
vymezené území je shodné s vymezeným okruhem účastníku řízení, kteří jsou vlastníky těchto
pozemků.
Druh a účel stavby: Jedná se o vodní dílo dle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona - stavby
vodovodních řadů za účelem zásobování obyvatel pitnou vodou.
Umístění stavby: Záměr řeší umístění stavby přívodního řadu, rozvodných vodovodních řadů a
vodovodních přípojek. Přívodní řad bude napojen na veřejný vodovod obce Trpísty v severozápadní
části obce na p.p.č. 876/15 v k.ú. Trpísty a bude pokračovat v polní cestě, která vede severozápadním
směrem od severního okraje obce Trpísty k jižnímu okraji obce Sviňomazy. Na p.p.č. 914/1 bude
přívodní řad ukončen ve vodoměrné šachtě. Z této šachty bude dále pokračovat rozvodný řad po obci
Sviňomazy. Rozvodný řad bude nejprve veden v silnici ve správě SÚSPK směrem do středu obce a dále
ve veřejných obecních pozemcích ve vlastnictví obce Trpísty, kde se rozvodný řad dělí na několik větví
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tak, aby bylo umožněno zásobování vodou všem nemovitostem v obci Sviňomazy. Na rozvodné řady
budou dále napojeny vodovodní přípojky, zakončené vodoměrnými šachtami pro jednotlivé nemovitosti.
Vodoměrné šachty budou většinou zbudovány na privátních pozemcích.
Umístění bylo patrné z přiložené přílohy zaslané všem účastníkům v oznámení o zahájení řízení ze dne
24.09.2020, č.j. 1515/ŽP/20.
Umístění z hlediska vodohospodářského:
VÚ: BER_0150 Úterský potok od toku Nezdický potok po vzdutí nádrže Hracholusky
HGR: 6221 Krystalinikum v mezipovodí Mže pod Stříbrem
Útvar podzemních vod: 62210 Krystalinikum v mezipovodí Mže pod Stříbrem
č.h.p. 1-10-02-1630-0-00, povodí Úterského potoka
Určení polohy místa stavby (orientačně): souřadnice YX (S-JTSK)
začátek y = 844054 x = 1057742 konec y = 845057 x = 1056960
Údaje o povolovaném vodním díle:
SO-101 Přívodní řad Sviňomazy:
Potrubí HDPE 75 x 6.9 mm (PN 16, SDR 11, PE 100RC, v celkové délce 1224 m, 2x vodoměrná šachta,
2x vzdušník, 2x kalník.
SO-201 Vodovodní síť Sviňomazy:
Rozvodný řad "1" potrubí HDPE 90 v celkové délce 450 m, 4x podzemní hydrant s funkcí kalníků a
vzdušníků, rozvodný řad "1-1" potrubí HDPE 63 v celkové délce 131, 2x podzemní hydrant (kalník,
vzdušník), rozvodný řad "1-2" potrubí HDPE 63 v celkové délce 198 m, 1x hydrant (vzdušník), rozvodný
řad "1-3" potrubí HDPE 63 v celkové délce 56 m, 1x hydrant (vzdušník).
SO-301 Vodovodní přípojky:
22 ks vodovodních přípojek, potrubí HDPE 32 x 3,0 mm PN 16, SDR 11, PE 100RC v celkové délce 243
m, zakončené vodoměrnou sestavou ve vodoměrné šachtě.
Pro provedení stavby vodního díla, se podle ust. §15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 94p
stavebního zákona v souladu s § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění, současně stanoví tyto
podmínky a povinnosti:
1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace z března 2020, kterou
vypracoval Bc. Václav Říha, ČKAIT 0201255 a ověřené vodoprávním úřadem, jejíž nedílnou
součástí je i dokladová část. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s
vodoprávním úřadem.
2. Před zahájením stavby bude vodoprávnímu úřadu oznámen název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět.
3. Před zahájením stavby budou vytyčeny veškeré podzemní sítě technické infrastruktury v prostoru
stavby.
4. Budou dodrženy podmínky ze souhrnného stanoviska odboru MěÚ Stříbro, odboru ŽP, ze dne
18.06.2020, č.j. 1040/ŽP/20 a to:
 učinit opatření k zabránění úniku látek (pevných a kapalných) poškozujících zemědělský půdní
fond a zajistit, aby nebyly negativně narušeny hydrologické a odtokové poměry
 práce na zemědělských pozemcích provádět po dohodě s vlastníky-uživateli pozemků a dbát, aby
nedocházelo ke škodám na zemědělských porostech.
 pokud práce nebudou prováděny v době vegetačního klidu, technickými, popřípadě organizačními
opatřeními (např. přednostní sklizeň pracovního pruhu) zabránit vzniku škod
 dotčené pozemky uvést do původního stavu, minimalizovat šířku pracovního pruhu
 výkopová zemina bude opět využita ke zpětným zásypům, před zahájením výkopových prací se
provede sejmutí vrchní vrstvy zeminy (ornice) v místech výkopů a její uložení vedle trasy výkopu
odděleně od výkopové zeminy
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 případné přebytky kvalitnějších zemědělských půd lze použít ke zvýšení úrodnosti okolních
zemědělských pozemků po dohodě s vlastníky těchto pozemků
 v průběhu stavebních prací udržovat deponie výkopové zeminy a ornice tak, aby nedocházelo k
šíření invazních a expanzivních druhů rostlin
5. Budou dodrženy ze souhlasu MěÚ Stříbro dboru ŽP – SSL, ze dne 15.07.2020, Č.j. 1171/ŽP/20, a
to:
 stavbou nesmí být poškozeny nebo jinak ohroženy blízké lesní porosty a to jak v době realizace
stavby, tak v době následujícího využívání
 na lesní pozemky nesmí být ukládán žádný materiál, odpady, nebo odpadky
 lesní komunikace budou využívány po předchozí domluvě s vlastníkem
 stavebník nebude využívat lesní pozemky k uskladnění materiálu a mechanizace
6. Budou dodrženy podmínky ze stanoviska Povodí Vltavy s.p., závod Berounka ze dne 11.05.2020,
zn. PVL-31657/2020/340/Hr PVL-7140/2020/SP, a to:
 stavba nebude zasahovat do průtočného profilu vodního toku
 souběh a křížení stavby a vodních toků bude provedeno v souladu s ČSN 752130, stavebník
zajistí k realizaci stavby souhlas vlastníka stavby zatrubnění vodního toku v obci
 při realizaci stavby bude správce vodního toku přizván ke kontrole prací na souběhu a křížení (3x)
před zakrytím prací
 uložení potrubí na příbřežních pozemcích v šířce min. 6 m oboustranně od břehových hran
(zatrubnění) vodního toku bude provedeno jako pojezdné pro těžkou mechanizaci bez nutnosti
dodatečných úprav povrchu terénu (jak křížení, tak u souběhů)
 mechanizace pracující na stavbě nebude parkovat v blízkosti vodního toku (rybníčků), aby
nedocházelo ke splavování nebezpečných látek do vodního toku a bude zajištěna proti úkapům,
veškeré škody okamžitě odstraní investor na vlastní náklady
 začátek a konec prací bude v předstihu 14 dní nahlášen správci vodního toku, správce vodního
toku bude přizván k ukončení prací nebo k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, při které mu
bude předáno zaměření polohopisu křížení i souběhu vodovodu s tokem v systému S-JTSK
(předávací soubory ve formátu xls a txt), včetně fotodokumentace ve formátu jpg
7. Budou dodrženy tyto podmínky z vyjádření SÚSPK z 18.06.2020, zn. 879/20/SÚSPK-T (ostatní
podmínky jsou obsaženy ve smlouvě o omezení užívání ve správě SÚSPK č. 860 0003289 z
27.06.2020):
 veškeré případné změny stavby na pozemcích ve vlastnictví PK, oproti předložené PD, budou
předem s námi projednány a až po jejich schválení realizovány
 před zahájením stavby bude dotčený úsek silnice řádně protokolárně předán zhotoviteli
zástupcem SÚSPK a bude pořízena fotodokumentace místa stavby
 při realizaci stavebních prací nebude na silnici ukládán žádný materiál, stavební práce nebudou
prováděny z průjezdního profilu silnice, aby nedocházelo k omezení a ohrožení silniční dopravy a
chodců
 stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo k zásahu do vozovky silnice č. II/19327, v
případě poškození komunikace v souvislosti s prováděním stavebních prací, investor stavby
provede opravu na svoje finanční náklady, poškozené místo silnice ihned zajistí z hlediska
bezpečnosti silničního provozu a neprodleně to oznámí zástupci správce komunikace, se kterým
bude dohodnut následný postup opravy, vše s tím spojené na náklady investora stavby
 po skončení stavebních prací budou dotčené pozemky v naší správě uvedeny do původního stavu
 zástupce SÚSPK, p.o. bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce dokončené stavby a jeho
souhlas je nezbytnou podmínkou pro vydání kol. souhlasu a užívání stavby
8. Budou dodrženy podmínky ze souhlasu ČEZ Distribuce a.s., ze dne 29.05.2020,zn. 1108930923,
který je součástí PD, část E. – dokladová část.
9. Budou dodrženy podmínky z z vyjádření MERO ČR, a.s., ze dne 12.05.2020, č.j. 2019/000417/2,
které je součástí PD, část E. – dokladová část.
10. Budou dodrženy podmínky z vyjádření NET4GAS, s.r.o., ze dne 26.05.2020, zn. 3997/20/OVP/Z,
které je součástí PD, část E. – dokladová část.
11. Budou dodrženy podmínky ze stanoviska Grid Services, s.r.o., ze dne 26.05.2020, zn.
5002137643, které je součástí PD, část E. – dokladová část.
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12. Budou dodtženy podmínky z vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., ze dne 20.05.2020, zn.
200519-1653173021, které je součástí PD, část E. – dokladová část.
13. Budou dodrženy podmínky CETIN a.s., ze dne 07.05.2020, č.j. 622947/20, které je součástí PD,
část E. – dokladová část.
14. Jakékoliv změny oproti ověřené PD budou vždy předem projednány s vodoprávním úřadem.
15. Kontrolní prohlídky budou prováděny dle plánu kontrolních prohlídek, termín jejich uskutečnění
bude v dostatečném předstihu oznámen vodoprávnímu úřadu.
16. Bude splněna podmínka ze závazného stanoviska KHS PK, z 05.05.2020, č.j.
KHSPL/09936/21/2020 a to: k žádosti o vydání stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu stavby
bude předložen výsledek kráceného laboratorního rozboru vody a to v souladu s ust. § 4 odst. 7,
písm. a) vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a
četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění, dále doklad o tom, že materiály použité na
stavbu vodovodu jsou vhodné pro styk s pitnou vodou, v souladu s ust. § 5 odst. 11 zák. č.
258/200 Sb.. Dále bude předložena aktualizace provozního řádu včetně monitorovacího programu
a hodnocení rizik dle ust. § 3c zák. č. 258/2000 Sb.
17. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení stavby požádá stavebník
zdejší vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením § 122
stavebního zákona a § 18i Vyhlášky č. 503/2006 Sb. v platném znění.

Odůvodnění:
Obec Trpísty, Trpísty 18, 34901 Stříbro, IČO: 00573710, zastoupená na základě plné moci Bc.
Václavem Říhou, Tuněchody 9, 34901 Stříbro, podala u zdejšího odboru žádost o společné povolení ke
stavbě vodního díla "Sviňomazy Vodovod". Jedná se o napojení obce Sviňomazy na veřejný vodovod
Trpísty a zásobování obyvatel Sviňomaz pitnou vodou. Za tímto účelem bude vybudován soubor staveb,
kterým jsou přivaděcí řad z obce Trpísty do Sviňomaz, vodovodní řady a vodovodní přípojky v k.ú.
Sviňomazy, obec Trpísty, okres Tachov, kraj Plzeňský.
Dnem podání žádosti o společné povolení bylo zahájeno vodoprávní řízení. Žádost byla doložena
potřebnými doklady a projektovou dokumentací vypracovanou v březnu 2020 Bc. Václavem Říhou,
ČKAIT 0201255.
Vodoprávní úřad oznámil zahájení vodoprávního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům
a stanovil termín, do kdy mohou uplatnit své námitky. Nikdo z účastníků řízení nevznesl ve stanovené
lhůtě žádné námitky. Vodoprávní úřad dále v oznámení o zahájení řízení upozornil účastníky řízení, že
byly shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí a stanovil lhůtu, v souladu s § 36 odst. 3
správního řádu, ve které je možno se k těmto podkladům vyjádřit, popřípadě uplatnit námitky s tím, že po
uplynutí této lhůty v projednávané věci rozhodne.
Do podmínek společného povolení byly začleněny podmínky ze stanovisek dotčených orgánů a
vyjádření účastníků řízení, mimo ty, které byly již vypořádány jejich zapracováním do projektové
dokumentace, nebo jsou majetkoprávního charakteru, které nepřísluší k řešení vodoprávnímu úřadu.
Území dotčené vlivem stavby je vymezeno jako soubor pozemků, na kterých se nachází povolované
vodní dílo, sousední pozemky a stavby na nich. Takto vymezené území je shodné s vymezeným
okruhem účastníku řízení kteří jsou vlastníky těchto pozemků.
Po přezkoumání podané žádosti z hlediska zákona o vodách a vodohospodářských zájmů bylo zjištěno,
že povolené zřízení vodního díla neporušuje při splnění výše uvedených podmínek vodohospodářské
obecné a ani jiné oprávněné zájmy. Lze předpokládat, že uvedeným záměrem, za dodržení stanovených
podmínek, nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického potenciálu dotčeného útvaru
povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude
znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Vodoprávní úřad posoudil záměr i z hlediska cílů a úkolů
územního plánování a dospěl k závěru, že posouzený záměr s nimi není v rozporu. Vzhledem k tomu
bylo rozhodnuto, jak výše uvedeno.
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Správní poplatek ve výši 3000,- Kč byl uhrazen dne 08.10.2020.
Stavba nesmí být zahájena dokud stavební povolení nenabude právní moci a stavební povolení pozbývá
platnosti jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci. Po dni nabytí
právní moci rozhodnutí bude žadateli zaslán stejnopis písemného vyhotovení společného povolení
opatřený doložkou nabytí právní moci, vyhotovení ověřené dokumentace a štítek obsahující identifikační
údaje o povoleném stavebním záměru. Štítek musí být umístěn na viditelném místě a chráněn před
klimatickými vlivy, tak aby údaje zůstaly čitelné.
Vodoprávní úřad upozorňuje, že vzhledem k faktu, že se stavba nachází na území s předpokládaným
výskytem archeologických nálezů a mohlo by dojít k jejich narušení, je nutné dodržet podmínky zákona
č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Z nich vyplývá povinnost ohlásit
s dostatečným časovým předstihem již od doby přípravy stavby tento záměr Archeologickému ústavu
Akademie věd ČR, popř. jiné oprávněné organizaci či osobě oprávněné k průzkumům, a umožnit
záchranný archeologický výzkum pověřené organizaci. Oznámení lze učinit buď písemnou formou, lépe
však on-line na webu AU AV ČR oznameni@arup.cas.cz. Úhrada nákladů tohoto výzkumu se řídí
ustanovením § 22 odst.2 zákona č.20/1987 Sb. ve znění dalších předpisů. Při provádění zemních
pracích tak budou splněny podmínky zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ohledně
archeologie a s provádějící organizací bude v předstihu uzavřena smlouva o provedení archeologického
výzkumu, viz seznam pověřených archeologických pracovišť. V případě archeologických nálezů je dle
§ 23 zákona č. 20/1987 Sb. nálezce povinen učinit oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu
muzeu.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81, § 82 a § 83 správního řádu
odvolání, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním
učiněným u Městského úřadu Stříbro, zasláním takového počtu stejnopisů, odpovídajícímu počtu
účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady
účastníka. Včas podané a přípustné odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu
odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

„otisk úředního razítka“
Jana Šauerová
vedoucí odboru ŽP

za správnost vyhotovení
Bc. Miroslav Lazorka
referent odboru ŽP

Městský úřad Stříbro
Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro

Kontakt:
posta@mustribro.cz
http://www.mustribro.cz

 374 801 111

 374 801 331

Strana 7 / 8

Doručí se (doporučeně do vlastních rukou nebo datovou schránkou):
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu:
Obec Trpísty, Trpísty 18, 349 01 Stříbro,
zastoupení: Václav Říha, Tuněchody 9, Kladruby, 349 01 Stříbro
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň – Koterov
Milan Kuvík, Sviňomazy 2, Trpísty, 349 01 Stříbro
Josef Kocourek, Kreuzmannova 1017/18, 31800 Plzeň - Skvrňany
Marek Zdeněk, Sviňomazy 22, 34901 Stříbro
Peter Hlaváčik, Sviňomazy 21, 34901 Stříbro
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha - Žižkov
Milan Hampapa, Horská 892, 36301 Ostrov
Vladimír Hampapa, Růžová 124, 34952 Konstantinovy Lázně
Karel Jouja, Na vinici 1021, 349 01 Stříbro
Marie Hornátová, Sviňomazy 11, 34901 Stříbro
Richard Zítek, Trpísty 89, 34901 Stříbro
Kateřina Kreuzerová, Mutěnická 1295/7, 32300 Plzeň - Severní Předměstí
Marta Hašková, Gagarinova 927, 34901 Stříbro
Olga Janniová, Sviňomazy 27, 34901 Stříbro
Zlatuše Knytlová, Brožíkova 961, 34901 Stříbro
Jana Kraťková, Zahradní 23, 34952 Konstantinovy Lázně
Olga Mandáková, Žižkova 1720, 34701 Tachov
Lenka Čadová, Švermova 193, 34953 Bezdružice
Marie Benediktová, Sviňomazy 28, 34901 Trpísty
Milan Korim, Cebiv 101, 34952 Cebiv
Petra Kubasiaková, Sviňomazy č.ev. 14, 34901 Stříbro
Kateřina Henešová, Gagarinova 1190, 34901 Stříbro
Leoš Hajtman, Kozolupy 233, 33032 Kozolupy
Václava Hajtmanová, Sviňomazy 39, 34901 Stříbro
Radek Vladař, Sviňomazy 40, 34901 Stříbro
Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, Plzeň
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín
MERO Čr, a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou
NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou:
Vlastníci sousedních pozemků parcelní číslo:
p.p.č. 876/27, 876/10, 876/5, 876/17, 876/4, 876/26, 876/1, 876/2, 810/1, 876/23, 810/5, 810/3, 810/4,
854/2, 854/3, 826/3, 864/2, 863/2, 856/5, 860, 856/2, 876/21, 890, 856/4 v k.ú. Trpísty, obec Trpísty,
okres Tachov, kraj Plzeňský.
p.p.č. 930, 59/1, 963/1, 963/2, 89/9, 59/8, 963/4, 59/5, 1125, 1127, 917/1, 1093/1, 1094/2, 917/4, 914/5,
913/4, 914/2, 1086/3, 1086/1, 677/2, 677/11, 677/6, 677/9, 919/2, 38, 1074/5, 50, 1078/1, 2/1, 2/2, 1123,
1074/4, 15, 1074/3, 1124, 25, 22/1, 500/1, 500/4, 500/5, 508, 506/1, 506/2, 24, 35/4, 35/1, 35/3,
657/9657/7, 677/3, 660/1 v k.ú. Sviňomazy, obec Trpísty, okres Tachov, kraj Plzeňský.
st.p.č. 24, 31/1, 33, 66, 18, 15, 14/2, 65, 36, 10/2, 9, 2, 46 v k.ú. Sviňomazy, obec Trpísty, okres Tachov,
kraj Plzeňský.
Dotčené orgány:
MěÚ Stříbro, OVÚP
MěÚ Stříbro – OŽP –SSL, ZPF
KHSPK, ÚP Tachov
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K vyvěšení na úřední desce (datovou schránkou nebo osobně):
Obec Trpísty, Trpísty 18, 34901 Stříbro
MěÚ Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 34901 Stříbro
Toto oznámení doručované veřejnou vyhláškou musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dní.
Za den doručení se považuje 15. den vyvěšení na úřední desce.
Vyvěšeno dne…………………

Sejmuto dne……………………….

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Toto oznámení doručované veřejnou vyhláškou musí být vyvěšeno 15 dní na elektronické úřední
desce.
Vyvěšeno dne…………………

Sejmuto dne……………………….

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.
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