
 

 
 

 
 

 

 

 

ROZHODNUTÍ 

Výroková část: 
Městský úřad Sezimovo Ústí, odbor stavebního úřadu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 
odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů posoudil ve společném 
územním a stavebním řízení podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, 
kterou dne 11.10.2021 podala společnost 

PŠV stavby s.r.o., IČO: 07608659, Turovec 24, 391 21 Turovec  

(dále jen „stavebník“), jako účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, a na základě tohoto 
posouzení: 

I. Vydává podle § 94j a § 94p stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění 

s p o l e č n é  p o v o l e n í  

Venkovní skladové a manipulační plochy (dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 1508/1, 
1508/4, 1509/1, 1510/1, 1512, 1511, 3151/6, 3151/5 vše v katastrálním území Planá nad Lužnicí. 

Popis stavby: 
Jedná se o stavbu zpevněných ploch pro potřeby stavební firmy, kdy tyto plochy budou složit jako 
venkovní odstavná plocha pro vozidla a techniku bez vlastního pohonu (tzn. valník, návěs apod.), 
dále k dočasnému uskladňování sypkých materiálů (zemina, ornice, písek, materiály pro 
komunikace apod.), betonové suti a stavebních materiálů. Plocha nebude sloužit pro skladování 
odpadů ani materiálů znečišťujících životní prostředí a okolí. V rámci stavby bude provedena: 
Zpevněná plocha (4 000 m2) se štěrkovým povrchem (fr. 0-32 mm) v tl. 200 mm, pod tímto 
štěrkem bude frakce 0-63 mm v tl. 250 mm, který bude rozprostřen na zhutněnou zeminu. Na 
zpevněné plochy bude proveden nový vjezd s asfaltovým povrchem o šířce 7 m a ploše 60 m2, 
ohraničen betonovými silničními obrubníky 150/250/1000 kladenými do betonového lože. Vjezd je 
navržen z bezejmenné komunikace na pozemku parc. č. 1488/1 v majetku Kosteleckých uzenin a.s. 
Z bezpečnostních důvodů je dále navrženo nové oplocení celé zpevněné plochy jednoduchým 
drátěným plotem výšky 2 m, délka oplocení 320 m, ocelové sloupky v osové vzdálenosti cca 2,5 m, 
ve kterém bude osazena nová vjezdová mechanicky otevíravá dvoukřídlá brána s ocelovým rámem 
a drátěnou výplní šířky 7 m. Rám brány ocelové pozinkované profily, výplň drátěná. Přípojka vody 
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bude napojena navrtáním na stávající řad na pozemku cyklostezky v majetku Města Planá nad 
Lužnicí. Přípojka o celkové délce 8 m bude ukončena ve vodoměrné šachtě, umístěné na pozemku 
investora. Vodovodní potrubí PE 100 DN 40 bude uloženo v zemní rýze v hloubce 1,2 m na 
pískovém loži, s pískovým obsypem. Při průchodu základem oplocení bude použito ocelové 
chráničky DN 100. Přípojka bude provedena rovná bez lomů a zatáček. Délka přípojky bude 8 m, z 
čehož délka přípojky na pozemcích Města Planá nad Lužnicí bude 7 m. Vodoměrná šachta 
navržená typová plastová, materiál PP tl. stěn 8 mm. Podzemní šachta o rozměrech 1,2 x 0,95m, 
hloubce 1,6m bude uložena na železobetonové desce tl. 150 mm umístěné na štěrkovém loži 
tl. 100 mm. Šachta bude obetonována a zasypána zeminou a ornicí. Šachta bude opatřena 
vlezovým otvorem 600/600 mm s plastovým poklopem. Přípojka splaškové kanalizace z 
neměkčeného PVC kanalizačního systému (KG-systém) o kruhové tuhosti SN 4, DN 200. Potrubí 
splaškové kanalizace bude vedeno v hloubce min. 0,9 m pod úrovní terénu s minimálním spádem 
2,0 % a bude uloženo na pískovém loži a zasypáno pískem do výšky 200 mm nad horní hranu 
trubky. Délka přípojky je 21 m, z čehož 18,5 m se bude nacházet na pozemcích Města Planá nad 
Lužnicí. Na přípojce bude osazena revizní šachta plastová DN 400 s plastovým poklopem. Hloubka 
šachty 1,2 m. 

II. Stanoví podmínky pro umístění a povolení stavby: 
1. Stavba bude umístěna a provedena v souladu s předloženou dokumentací pro společné územní 

a stavební řízení, vyhotovenou a autorizovanou autorizovaným stavitelem pro pozemní stavby, 
Milanem Vanžurou, ČKAIT 0102049, PŠV stavby s.r.o., IČ 07608659, Turovec 24, 391 21 
Turovec, datum zpracování 02/2020.  

2. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

3. Předmětná stavba bude umístěna dle přiložené situace, která je nedílnou součástí tohoto 
rozhodnutí (C.02 Koordinační situace stavby). 

4. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně 
způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým 
inženýrem. 

1. Před zahájením výkopových prací je investor povinen zajistit vytyčení stávajících podzemních 
sítí.  

2. Obnažené sítě budou během prací vhodně chráněny před poškozením. Ochranné prvky 
značení sítí budou obnoveny. 

3. Budou respektovány veškeré požadavky správců sítí technické infrastruktury. 

4. Při provádění stavby je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).  

5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích 
v aktuálním znění na stavby a na ně navazující ustanovení českých technických norem.  

6. Stavebník je povinen před zahájením stavby oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.  

7. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních 
prohlídek stavby.  

8. Stavba bude provedena dodavatelsky, před zahájením stavby je stavebník povinen oznámit 
stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. 
Případnou změnu je stavebník povinen neprodleně oznámit stavebnímu úřadu.  

9. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli a přesáhne-li svým objemem prací a činností 500 
pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu, musí zadavatel stavby (stavebník, investor) 
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podle zákona č. 309/2006 Sb. určit koordinátora a doručit oznámení o zahájení prací na 
Oblastní inspektorát práce v Českých Budějovicích.  

10. Vyvážením neupotřebitelného materiálu nesmí být znečišťovány veřejné komunikace. 

11. Během výstavby budou přijata taková technická a organizační opatření, které zaručí co 
nejmenší zátěž emisemi (prach, hluk apod.) pro okolní pozemky. 

12. Případné škody na cizích nemovitostech nebo jiném majetku vzniklé vinou výstavby dané 
stavby je povinen stavebník uhradit či bezodkladně odstranit. 

13. Odpady vzniklé při stavbě budou průběžně likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. 
(zákon o odpadech) a vyhlášky MŽP č. 381/2001 a 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s 
odpady. Odpady budou ukládány nebo zneškodňovány jen v prostorách, objektech a zařízeních 
výhradně k tomuto účelu určených.  

14. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů státní správy:  
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, se sídlem v Českých Budějovicích, územní 
pracoviště Tábor závazné stanovisko ze dne 11.7.2022, č. j. KHSJC 17868/2022/HP PI-ST-TA: 
Při vlastní stavbě a jejím následném provozu musí být dodržena opatření a vstupní podmínky 
akustického posudku ze dne 2022,06,29, zakázka č. 20014752 – zpracovatel Studio D-akustika 
s.r.o., U Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice. 
Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 25.3.2022, č. j. METAB 
18277/2022/OŽP/LKou: 
Provozovatel použije níže uvedené prostředky k omezování emisí tuhých znečišťujících látek. 
Veškeré sypké materiály budou skladovány pouze v příslušných betonových boxech, které 
budou umístěny dle projektové dokumentace z února 2022 v severovýchodní části pozemku 
1508/1. Kapacita uskladnění sypkých materiálů celkem nepřesáhne v jednom okamžiku 30 t. 
Povrchu budou dle potřeby skrápěny vodou tak, aby nedocházelo k emisím tuhých 
znečišťujících látek. Pro tyto účely bude pod zpevněnými plochami instalována nádrž na 
dešťové vody. Při okraji zájmového území, zejména na straně přiléhající k bytovému domu čp. 
569 a 570, bude realizována výsadba izolační zeleně, minimálně v rozsahu projektové 
dokumentace předložené jako podklad pro toto závazné stanovisko, kterou zpracoval p. Milan 
Vanžura, ČKAIT 0102191 v únoru 2022.  

15. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba 
povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být 
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na 
místě do doby vzniku práva užívat stavbu nebo do vydání kolaudačního souhlasu stavby. 

 
III. Stanovuje podmínky pro užívání stavby: 
A. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a 

měření předepsané zvláštními právními předpisy.  
B. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 119 stavebního 

zákona. Stavebník podá včas žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního 
zákona.  

C. Budou provedeny kontrolní prohlídky stavby v těchto fázích výstavby:  
- závěrečná kontrolní prohlídka stavby 

D. Stavební úřad provede závěrečnou kontrolní prohlídku, ke které předloží stavebník tyto 
doklady: 

- předávací protokol stavby a staveniště 
- protokol o vytýčení stavby ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem 
- geodetické zaměření stavby (dokumentaci skutečného provedení stavby) 
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- dokumentaci pro provádění stavby (u staveb podle § 103 odst. 1 písm. e) bod 4 až 8 
stavebního zákona) 

- prohlášení zhotovitele nebo osoby vykonávající odborné vedení stavby o souladu 
použitých materiálů a výrobků s § 156 odst. 1 stavebního zákona ve vazbě na zákon č. 
22/1997 Sb. a o souladu provedení stavby s projektovou dokumentací 

- doklad/čestné prohlášení o likvidaci odpadů vzniklých při stavbě 
- doklady k použitým výrobkům 
- certifikáty, potvrzení o shodě výrobků 
- další potřebné doklady 

 
Toto společné povolení platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Toto rozhodnutí pozbývá 
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobou 
platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka 
podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení. 

 

Odůvodnění: 
Žadatel dne 11.10.2021 podal žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu. 
Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné řízení. Z důvodu nedostatků podání byl stavebník 
vyzván k jejímu doplnění a zároveň bylo řízení usnesením přerušeno dne 14.12.2021 pod č. j. MěÚ 
SÚ/10600/2021 do 28.2.2022. Na odůvodněnou žádost byl termín dodání prodloužen do 
30.4.2022. Dále byl stavebník dne 25.4.2022 pod č.j. MěÚ SÚ/3572/2022 vyzván k doložení 
aktuálních a platných vyjádření a závazných stanovisek a řízení bylo usnesením přerušeno do 
30.6.2022. Tento termín byl na základě odůvodněné žádosti prodloužen. Stavebník dne 19.8.2022 
doplnil požadované doklady a podklady, čímž byly odstraněny nedostatky řízení a stavební úřad 
dne 29.9.2022 pod č. j. MěÚ SÚ/8116/2022 oznámil zahájení společného řízení dotčeným 
orgánům a všem známým účastníkům řízení. 

Jelikož stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost již poskytovala dostatečný 
podklad pro posouzení stavebního záměru, upustil podle § 94m odst. 3 stavebního zákona v tomto 
řízení od ústního jednání a ohledání na místě. Současně upozornil, že nejpozději do 15 dnů od 
doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené 
orgány svá stanoviska, jinak že k nim nebude přihlédnuto. Zároveň umožnil účastníkům řízení 
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci. 

V řízení stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, 
včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě 
výsledku tohoto zkoumání určil okruh účastníků ve smyslu § 94k stavebního zákona, tj. žadatel, 
vlastníci pozemků a staveb, na kterých bude požadovaný záměr uskutečněn, vlastníci sousedních 
nemovitostí a pozemků mající společnou hranici s pozemky dotčenými stavbou a kteří 
bezprostředně sousedí se stavbou, dotčené správní orgány a správci sítí technické infrastruktury, 
kteří mohou být dotčeni na svých právech výše uvedenou stavbou. 

Účastníci řízení dle § 94k stavebního zákona: 
PŠV stavby s.r.o., Turovec 24, 391 21 Turovec 
Město Planá nad Lužnicí, Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí 
Kostelecké uzeniny a.s., Kostelec 60, 588 61 Kostelec 
Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 00 Praha 5 - Radlice  
vlastníci sousedních pozemků parc. č. 1506/15, 1508/5, 1506/9, 1506/10, 1508/2, 1509/2, 1510/2, 
1510/4, 1510/3, 1488/44, 1488/41, 3151/3 a parc. č. st. 1488/2 (č. p. 570 a 569) 
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Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. 

Návrh byl doložen těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy, ze kterých Stavební úřad při 
rozhodování vycházel: 

- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, se sídlem v Českých Budějovicích, územní 
pracoviště Tábor závazné stanovisko ze dne 11.7.2022, č. j. KHSJC 17868/2022/HP PI-ST-TA 

- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, závazné stanovisko ze dne 
30.3.2020, č.j. HSCB-1157-2/2020 UO-TA 

- Policie České republiky, Krajské ředitelství Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, závazné 
stanovisko ze dne 2.4.2020, KRPC-731-284/ČJ-2020-020806 

- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, společné stanovisko ze dne 23.5.2022, č. j. 
METAB 28506/2022/OŽP/Maš 

- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 18.5.2022, č. j. METAB 
30836/2022/OŽP/JRoz 

- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 25.3.2022, č. j. METAB 
18277/2022/OŽP/LKou 

- Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, závazné stanovisko ze dne 10.5.2022, č. j. METAB 
29024/2022/OR/ZKar 

- Povodí Vltavy, státní podnik, vyjádření ze dne 15.6.2022, zn. PVL-43791/2022/140 
- Povodí Vltavy, státní podnik, vyjádření ze dne 3.4.2020, zn. PVL-24597/2020/140 
- EG.D, a.s., vyjádření existence sítí (elektrická síť), ze dne 4.5.2022, zn. O7106-26182594 
- EG.D, a.s., vyjádření a souhlas s činností v OP (elektrická síť), ze dne 11.8.2022, zn. O7106-

27067580 
- EG.D, a.s., vyjádření existence sítí (plyn), ze dne 3.5.2022, zn. O7106-26182594 
- CETIN a.s., vyjádření existence sítí, ze dne 3.5.2022, č.j. 636825/22 
- Technické služby Planá nad Lužnicí s.r.o., ze dne 4.5.2022, č.v. 35/2022 
- ČEVAK a.s., zákres sítí ze dne 13.2.2020, č.j. O20070112267 
- ČEVAK a.s., souhlas se stavbou ze dne 11.3.2020, č.j. O20070114307 
- ČEVAK a.s., souhlas se stavbou ze dne 24.9.2021. zn. O21070160546 
- Kostelecké uzeniny a.s., vyjádření ze dne 13.5.2021. 

Stavební úřad zjistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními právními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Ve stanovené lhůtě nebyly v řízení uplatněny námitky účastníků řízení.   

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:  
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o společné povolení z hledisek 
uvedených v § 94l až 94m stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a 
posoudil shromážděná stanoviska, vyjádření, souhlasy a rozhodnutí. 

Stavební úřad došel k závěru, že záměr je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s 
cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území. Projektová dokumentace je zpracována v 
souladu s podmínkami územního rozhodnutí a se stavebním zákonem, zejména s obecnými 
požadavky na výstavbu, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s 
požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. 
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Předmětné území je vymezeno pozemky parc. č. 1508/1, 1508/4, 1509/1, 1510/1, 1511 a 1512 v 
katastrálním území Planá nad Lužnicí, kdy se tyto pozemky dle platného územního plánu města 
Planá nad Lužnicí nachází v zastavitelné ploše Z 9/2, která je určena jako plocha VS – plochy 
smíšené výrobní, kde je hlavní využití stanoveno pro plochy výroby a skladování, průmysl a jako 
přípustné využití je zde umožněno umisťovat pozemky  a stavby a zařízení pro výrobu a sklady, 
logistické areály a související dopravní a technickou infrastrukturu nenaplňující atributy 
nadmístního významu. Pozemky parc. č. 3151/5 a 3151/6, k.ú. Planá nad Lužnicí jsou určeny jako 
plocha DS – plochy dopravní infrastruktury II. a III. tříd, kde jsou přípustní pozemky veřejných 
prostranství, terénní úpravy a místní a účelové komunikace včetně pozemků, na kterých jsou 
umístěny součásti komunikace. S ohledem na uvedené je záměr v souladu s územním plánem 
Planá nad Lužnicí. 

Uskutečněním stavby (ani užíváním) nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či 
ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. 

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl 
způsobem uvedeným ve výrocích, za použití ustanovení právních předpisů ve výrocích uvedených. 

Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu 
Jihočeského kraje, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.  

Odvolání se podává podle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen 'správní řád') 
ve znění pozdějších předpisů s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal 
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolávající se 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.  

Po nabytí právní moci rozhodnutí zašle stavební úřad stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené 
projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další 
vyhotovení projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.  

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na 
staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do doby vzniku práva užívat 
stavbu nebo do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným 
způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních 
rukou, ale ve smyslu § 24 odst.1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení 
považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí 
této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického 
převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení 
písemnosti na poště. 

Jana Fáková, DiS. 
referent odboru stavebního úřadu 
oprávněná úřední osoba 
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
Vyvěšeno dne:……………………….   Sejmuto dne: ………………………. 
 
 
 
Vyvěšeno elektronicky dne: ………………………. Sejmuto elektronicky dne: ………………………. 

 

 

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

 

 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb. položka 18 odst. 1 písm. f), ve znění pozdějších 
předpisů, se žadateli určuje částkou 10 000 Kč – zaplacen dne 4.1.2022. 
 

Příloha: C.02 Koordinační situační výkres 
 
Doručí se 
Žadatel: (datovou schránkou) 
PŠV stavby s.r.o., IDDS: fvwnq3h 

se sídlem: Turovec 24, 391 21 Turovec 

Obec: (datovou schránkou) 
Město Planá nad Lužnicí, IDDS: 552b4yp 

se sídlem: Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí 

Ostatní účastníci podle § 94k písm. d) stavebního zákona: (datovou schránkou) 
Město Planá nad Lužnicí, IDDS: 552b4yp 

se sídlem: Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí 
Kostelecké uzeniny a.s., IDDS: dapetwq 

se sídlem: Kostelec 60, 588 61 Kostelec 
Československá obchodní banka, a.s., IDDS: 

se sídlem: Radlická 333/150, 150 00 Praha 5 - Radlice  

Ostatní účastníci podle § 94k písm. e) stavebního zákona: (veřejnou vyhláškou) 
parc. č. 1506/15, 1508/5, 1506/9, 1506/10, 1508/2, 1509/2, 1510/2, 1510/4, 1510/3, 1488/44, 
1488/41, 3151/3 a parc. č. st. 1488/2 (č. p. 570 a 569) 

Dotčené orgány: (datovou schránkou) 
Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, IDDS: 5zrb8iz 

se sídlem: Husovo nám. č.p. 2938, 390 02 Tábor 
Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, IDDS: 5zrb8iz 

se sídlem: Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 15 Tábor 
Hasičský záchranný sbor Jihočeské kraje, Územní odbor Tábor, IDDS: ph9aiu3 
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se sídlem: Chýnovská 276, 391 56 Tábor 
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c 

se sídlem: Na Sadech 1858/25, 370 01 České Budějovice 
Povodí Vltavy s.p., IDDS: gg4t8hf 

se sídlem: Litvínovická 711, České Budějovice, 370 01 České Budějovice 

Správci sítí a ostatní: (datovou schránkou) 
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu 

se sídlem: Lidická 1873, 602 00 Brno, Černá Pole 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

se sídlem: Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 
Technické služby Planá nad Lužnicí s.r.o., IDDS: giesuts 

se sídlem: Zákostelní 661, 391 11 Planá nad Lužnicí 
 

 
Městský úřad Planá nad Lužnicí, Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí – se žádostí o vyvěšení 
Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí – se žádostí o vyvěšení 

 




