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ROZHODNUTÍ
ve věci vydání povolení stavby vodního díla

Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 104 odst.2 písm.c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů - dále jen „vodní zákon“, jako místně příslušný vodoprávní úřad
podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „správní
řád“, a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst.1 písm d) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – dále jen „stavební zákon“, posoudil žádost,
kterou podala
obec Chodská Lhota, IČO 00572543, Chodská Lhota č. p. 83, 345 06 Kdyně
(dále jen "stavebník") jako účastník řízení podle § 27 odst.1 správního řádu, a postupem podle správního
řádu na základě tohoto posouzení
vydává stavební povolení
podle ustanovení § 15 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a podle ustanovení § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
pro stavbu vodního díla (dále jen "stavba"):
„Rekonstrukce dešťové kanalizace - III/1921 a III/1923, Chodská Lhota“
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Identifikátory katastrálních území
Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru
nemovitostí
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Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Čísla hydrologického pořadí
ID útvaru povrchových vod
Hydrogeologický rajón
ID útvaru podzemních vod
Přímé určení polohy (konec stavby) (souřadnice X, Y)

Přímé určení polohy (začátek stavby) (souřadnice X, Y)

10281162
pravostranný přítok Andělice
1-10-03-0200-0-00
BER_0330 Chodská Úhlava od pramene po ústí do toku
Úhlava
6310
63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy
Stoka „A“ Š1: 1109323,16; 850473,14
Stoka „B“ Š12: 1109322,73; 850504,10
Stoka „C“ Š17: 1109293,86; 850339,56
Stoka „D“ Š22: 1109234,78;849986,74
Stoka „E1“, „E2“ Š30: 1109205,25; 849929,93
Stoka „F“ Š37: 1109173,75; 849862,95
Stoka „A“ Š11: 1109148,23; 850666,34
Stoka „B“ Š16: 1109260,58; 850593,31
Stoka „C“ Š29: 1109321,87; 850423,21
Stoka „D“ Š22: 1109266,57; 850261,69
Stoka „E1“, „E2“ Š36: 1109215,94; 849972,18
Stoka „F“ Š38: 1109166,16; 849868,09

Údaje o předmětu rozhodnutí
Povolované vodní dílo
Kanalizační soustava
Charakter kanalizační soustavy
Účel užití vodního díla

stoková síť - dešťová kanalizace - § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona
jiná
pouze dešťová
odvedení dešťových vod z komunikace a přilehlých pozemků

Jedná se o stavbu
Stoková síť
Druh stokové sítě
Celková délka stok
Délky stokové sítě dle druhu
stokové sítě

Vedlejší stavby

Tel.: 379 719 111
ISDS: q25byeg

gravitační
804,04 m
Stoka „A“ plast DN400 - 500 celkem dl. 274,40 m (DN500-24,26 m;
DN400 – 250,14 m) – nová část
Stoka „B“ plast DN300 - 400 celkem dl. 121,34 m (DN400 - 96,45 m;
DN300 – 24,89 m) - rekonstrukce
Stoka „C“ plast DN300 dl. 18,89 m – nová část
Stoka „D“ plast DN400 - 500 celkem dl. 278,07 m (DN500 – 72,32 m;
DN400 – 205,75 m) - rekonstrukce
Stoka „E“ BT DN400 dl. 2 m - oprava
Stoka „E1“ plast DN300 dl. 54,33 m - nová část
Stoka „E2“ plast DN300 dl. 42,56 m - rekonstrukce
Stoka „F“ ŽB DN400 dl. 12,45 m – výměna
vsakovací příkop č. I: d - 77 m, š. - 1,35 m, h. 0,8 m – úprava silničního
příkopu
vsakovací příkop č. II: d – 64 m, š. 2,0 – 3,2 m, h. 0,8 – 1,0 m - úprava
silničního příkopu
záchytný příkop č. III: d – 85 m, š. 1,0 m, h. 0,5 – 0,8 m - úprava silničního
příkopu
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Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala Ing. Jitka Kovaříková,
odborná způsobilost v oboru vodohospodářské stavby - číslo 0200222, pod č. zakázky 12/2018,
datum X/2018.
2. Případné změny v provedení stavby nesmí být provedeny bez předchozího projednání
s vodoprávním úřadem.
3. Stavebník je povinen min. 14 dní předem oznámit vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby,
název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
4. Při provádění stavby musí být dodrženy následující požadavky a podmínky dotčených orgánů:
a) Sdělení ČEZ Distribuce, a.s., pod č.j. 0101064369 ze dne 22.02.2019
-

stavebník je povinnen alespoň 14 dní před započetím zemních prací požádat o tzv. vytyčení trasy
podzemního zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury

-

pokud uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, trafostanic
nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného
pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné
písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu

-

jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků
energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejících zařízení, je
nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a.s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického
zákona

b) stanovisko GasNet Služby, s. r. o., pod zn. 5001853889 ze dne 01.09.2021
-

před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
c) Vyjádření CETIN, a.s., pod č. j. 512858/19 ze dne 04.02.2019
-

pokud bude nezbytné přeložení SEK, zajistí takové přeložení její vlastník, společnost CETIN a.s.,
stavebík, který vyvolal překládku SEK je povinen uhradit společnosti CETIN a.s. náklady na nezbytné
úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení

-

pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci
překládky SEK

5. Stavebník písemně ohlásí vodoprávnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky tyto fáze
výstavby:
- dokončení stavby
6. Stavbu lze užívat v souladu s § 119 odst. 1 stavebního zákona jen na základě kolaudačního souhlasu.
7. Stavba bude dokončena do 31.12.2024.

Odůvodnění:
Dne 24.11.2021 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným
dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
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Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb.,
o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných
vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady, a to:
- plná moc
- stanovisko správce povodí – Povodí Vltavy, s. p. ze dne 21.8.2019 pod č. j. PVL-54837/2019/340/Ha
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje OÚ Domažlice ze dne 21.11.2018
pod č. j. HSPM-4424-2/2018 DO
- změna územní rozhodnutí vydaná stavebním odborem MěÚ Kdyně ze dne 23.11.2020 pod č. j.
MeDd/2020/3064 a souhlas podle § 15 odst. 2 cit. stavebního zákona pod č. j. MeKD/2022/159 ze dne
11.1.2022
- koordinované závazné stanovisko vydané MěÚ Domažlice pod č. j. MeDO-85568/2018-Vac ze dne
29.11.2018
- povolení provádění stavby v silničních ochranných pásmech vydané odborem dopravy MěÚ Domažlice
pod č. j. MeDO-58440/2020-San ze dne 20.10.2020
- vyjádření Správy a údržby silnic PK, p. o. ze dne 1.11.2018 pod zn. 34027/18/SUSPK-D
- souhlasy vlastníků dotčených pozemků vyjádřených na situaci stavby
- sdělení ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 22.2.2019 pod zn. 0101064369 a 0101064368
- stanovisko GasNet Služby, s. r. o. ze dne 30.1.2019 pod zn. 5001853889
- vyjádření CETIN a. s. ze dne 4.2.2019 pod č. j. 512858/19
- sdělení ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 22.2.2019 pod č. j. 0700012642 a 0700012643
- sdělení Telco Pro Services, a. s. ze dne 22.2.2019 pod zn. 0200872372 a 0200872373
- 2x projektová dokumentace, kterou zpracovala Ing. Jitka Kovaříková, odborná způsobilost v oboru
vodohospodářské stavby - číslo 0200222, pod č. zakázky 12/2018, datum X/2018
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad
podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože
mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že
ve lhůtě do 10 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní
úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle
ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. Vodoprávní úřad
dále uvedl, že ukončil shromažďování podkladů rozhodnutí a dal účastníkům řízení možnost v souladu s § 36
odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, přičemž poskytl účastníkům řízení pro uplatnění
tohoto práva lhůtu 5 dnů od doručení oznámení.
Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků řízení o vydání stavebního povolení v souladu s § 109 stavebního
zákona (stavebník, vlastník pozemku, vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna,
vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm).
Popis stavby:
Dokumentace obsahuje technické řešení celkové rekonstrukce stávající dešťové kanalizace při silničním
průtahu zastavěného území obce Chodská Lhota za účelem odvádění srážkových vod ze zpevněných povrchů
silnice včetně sousedních pozemků a nemovitostí odvodněných do stávající kanalizace. Dešťová kanalizace je
tvořena betonovými troubami DN300 - DN1000 z 60 - 70. let 20. stol., novější kanalizace z plastových trub
DN300 horní části obce (odbočení na Štefle) a odvádí prakticky veškeré srážkově vody ze zastaveného území
obce. V rámci rekonstrukce silničního průtahu se předpokládá uložení nové kanalizace do stávajícího
otevřeněho silničního příkopu v horní části obce s podchycením obou příkopů horskými vpusťmi. Zbývající
kanalizace mají být převážně rekonstruovány.
Na základě stanoviska správce povodí a vyjádření vodoprávního úřadu byla projektová dokumentace
doplněna posouzení možnosti vsakování dešťových vod a na jejím základě došlo k doplnění projektové
dokumentace o plochy a objekty systému hospodaření se srážkovými vodami:
- ponechání otevřeného příkopu v délce 85 m na počátku obce,
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- zřízení vsakovacího příkopu v délce 77 m na zatravněné ploše pod hasičskou zbrojnicí,
- využití stávajícího silničního příkopu u objektu obecního úřadu.
Vsakovací příkopy budou po pročištění koryta opatřeny pohozem z hrubého kameniva, kdy vsakovací
a retenční účinek bude podpořen příčnými hrázkami z hrubého kameniva.
Realizace stavby vodního díla je podmíněna splněním podmínek tohoto rozhodnutí (podmínky
pro provedení stavby), které byly uloženy na základě výsledku vodoprávního řízení. Podmínkou č. 1 stanovil
vodoprávní úřad povinnost dodržet vodoprávně projednanou dokumentaci stavby, což je základním
principem povolování staveb. Případné změny v provedení stavby proto nesmí být provedeny
bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem (podmínka č. 2). Před zahájením stavby je stavebník
povinen z důvodu nutné informovanosti vodoprávního úřadu o prováděných vodních dílech oznámit
vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název stavebního podnikatele z důvodu ověření způsobilosti
k provádění staveb vodních děl (podmínka č. 3). Do podmínek tohoto rozhodnutí (podmínka č. 4)
vodoprávní úřad zahrnul podmínky vlastníků stávající technické infrastruktury z jejich sdělení, stanoviska
a vyjádření, neboť se stavba nachází v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy a sítě elektronických
komunikací. V souladu s § 115 odst. 1 stavebního zákona stanovil vodoprávní úřad stavebníkovi povinnost
oznámit fázi dokončení stavby vodoprávnímu úřadu (podmínka č. 5). Jelikož se podle § 119 odst. 1
stavebního zákona jedná o stavbu veřejné infrastruktury, lze ji užívat pouze na základě kolaudačního
souhlasu (podmínka č. 6). Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny
a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy. Stavebník předloží
vodoprávnímu úřadu žádost a doklady dle § 22 vyhl.č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších
opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších
předpisů, m.j.:
- prohlášení oprávněné osoby o provedení stavby
- doklad o prostorovém vytýčení stavby
- dokumentace skutečného provedení stavby v případě, že dojde k odchylkám od schválené
projektové dokumentace
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby
- zaměření skutečného provedení stavby
- protokol o zkoušce těsnosti kanalizace
- doklad o výsledku jednání s archeologem
Dále je nutné vodoprávnímu úřadu předložit, min. 14 dní před podáním žádosti o vydání kolaudačního
souhlasu, aktualizovaný kanalizační řád obce. Stavba bude dokončena do 31.12.2024 (podmínka č. 7). Lhůtu
vodoprávní úřad stanovil v souladu s údaji uvedenými v žádosti o stavební povolení.

Vzhledem k tomu, že při stavbě může docházet ke zvýšenému víření prachových částic, stanovil orgán
ochrany ovzduší v koordinovaném závazném stanovisku podmínku minimalizace emisí prachových částic.
Tato podmínka vychází ze základního principu výše uvedeného zákona, Programu zlepšování kvality ovzduší
zóna Jihozápad a opatření obecné povahy MŽP č.j.: 33589/ENV/16, ze dne 25.05.2016, tzn. předcházení
znečišťování ovzduší a snižování úrovně znečišťování tak, aby byla omezena rizika pro lidské zdraví a snížena
zátěž životního prostředí.
Orgán vykonávající veřejnou správu v oblasti odpadového hospodářství souhlasí se stavbou dle předložené
projektové dokumentace s následující podmínkou: Důrazně požadujeme případné využití přebytečné
zeminy mimo vlastní stavbu předem projednat s MěÚ Domažlice.
Dále upozornil orgán památkové péče na skutečnost, že při realizaci stavby dojde k nezbytným zemním
pracím, při nichž mohou být narušeny archeologické situace, proto je stavebník již od doby přípravy stavby
povinen řídit se ust. § 22 a ust. § 23 památkového zákona, týkajícími se archeologie (mimo jiné oznámit
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záměr stavby Archeologickému ústavu Akademie věd v Praze, oddělení archeologie památkové péče,
Letenská 4, 118 01 Praha 1).
Silniční správní úřad ve svém sdělení dle § 40 odst. 4 písm. a) uvedeného zákona uvádí, že provádění
předmětné stavby považuje za přípustné pouze za předpokladu existence pravomocného povolení 1)
zvláštního užívání silnice III. tř. č. 1923 a III. tř. č. 1921 za účelem umístění inženýrských sítí - kanalizačních
řadů v silničních pozemcích dotčených silnic a 2) pravomocného povolení provádění stavby kanalizačních
řadů v silničním ochranném pásmu silnice III. tř. č. 1921 silnice, která si u zdejšího správního orgánu vyžádá
stavebník. Povolení provádění stavby v silničních ochranných pásmech bylo vydané odborem dopravy MěÚ
Domažlice pod č. j. MeDO-58440/2020-San ze dne 20.10.2020. Dále silniční správní úřad upozorňuje,
že jakýkoliv zásah do tělesa silnice III. tř. č. 1923 a silnice III. tř. č. 1921 (výkopy pro kanalizační řady, překopy
silnice pro kanalizační přípojky apod.) bude možné provádět pouze na základě pravomocného povolení
zvláštního užívání silnice za účelem provádění stavbeních prací, které si u zdejšího správního orgánu
v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací vyžádá jejich zhotovitel. Bude-li nutné provádět
stavbu kanalizace za uzavírky provozu na silnici III. tř. č. 1921, bude toto možné pouze za předpokladu
existence povolení uzavírky provozu, které si nejméně 30 dní před zahájením uzavírky provozu u zdejšího
správního orgánu vyžádá zhotovitel prací.
Stavba vodního díla je dle vydaného stanoviska Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, ze dne
21.08.2019 pod č. j. VL-54837/2019/340/Ha z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí
Labe a Plánem dílčího povodí Berounky možná, protože lze předpokládat, že stavbou nedojde ke zhoršení
chemického a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu
útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení
ověřené 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 vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Vodoprávní úřad konstatuje na základě provedeného řízení, předložených podkladů a dokladů s ohledem na
zájmy chráněné vodním a stavebním zákonem a předpisy s nimi souvisejícími, že za předpokladu dodržení
vodoprávně projednané projektové dokumentace a podmínek tohoto rozhodnutí není vydání stavebního
povolení k provedení stavby vodního díla v rozporu s veřejným zájmem, právy či právem chráněných zájmů
účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy.

Ostatní účastníci stavebního řízení:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Václav Marval, Hana Šteflová, Irena
Bušková, Karel Seidl, František Šleis, Alena Pácaltová, Jiří Kaleja, Karel Turek, MUDr. Jakub Nejdl, Kristýna
Nejdlová, Ing. Tomáš Michalička, DiS., Ing. Gabriela Michaličková, Jiřina Siterová, Miroslav Bayer, Marie
Bayerová, Miroslav Jílek, Jaroslav Polák, CHODA s.r.o., Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad
pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice, Otto Strnad, Dušan Halada, Luděk Marval, Günther Heinz Dirrigl, Jana
Dirriglová, Miloslav Kratochvíl, Bohumila Kratochvílová, Josef Kováč, Ida Kováčová, Luboš Pampel, Václav
Raiser, Jaroslava Raiserová, Jiří Bláha, Kristýna Tomanová, Ing. Karel Mikota, MUDr. Monika Hartmanová,
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Ing. Jaroslav Koutný, Michal Černý, Zdeňka Bečvářová, Josef Kováč, Vladimír Martínek, Jaroslava Martínková,
Václav Sika, Eva Siková, Ladislav Strejc, Jiřina Strejcová, Stavební bytové družstvo Domažlice, František
Kubalík, Bc. Irena Kubalíková, Mgr. Markéta Holacká, Jaromír Kratochvíl, Obec Chodská Lhota, Josef Řáha,
Miloslava Řáhová, Jaroslav Sysel, Jiřina Syslová, Jaroslav Sysel, Jiřina Syslová, Jiří Císler, Ota Hynčík, Libuše
Hynčíková, Václav Šváb, Stanislav Kastner, Marie Kastnerová, Zuzana Führichová, Dušan Hoferica, Jitka
Hanusová, Miroslav Husník, Rostislav Štefl, HFS s.r.o., Pavel Polák, Václav Jílek, Marie Jílková, Zdenka
Nushartová, Václav Kafka, Zdeňka Kafková, Petr Šindelář, Pošumavské zemědělství a.s., Jitka Bušková, Zuzana
Führichová, Eduard Halama, Marie Halamová, Ing. Roman Halama, ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a.s., GasNet
Služby, s.r.o.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského
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.

Bc. Petr März
vedoucí odboru životního prostředí

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je
osvobozen.
Obdrží:
stavebník (dodejky)
obec Chodská Lhota, IDDS: xaubwgz
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účastníci stavebního řízení s postavením účastníků řízení podle § 109 odst. 1 písm. c) a d) stavebního zákona
(dodejky)
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
CETIN a. s., IDDS: qa7425t
GasNet Služby, s. r. o., IDDS: jnnyjs6
účastníci stavebního řízení s postavením účastníků řízení podle § 109 odst. 1 písm. e) a f) stavebního zákona
se podle § 110 odst. 7 stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb a podle § 144 odst. 3
správního řádu se vyrozumívají veřejnou vyhláškou (veřejná vyhláška)
- vlastník sousedního pozemku nebo kdo má k němu právo odpovídající věcnému břemenu
st. p. 244, 245, 246, 247, 198, 265, 266, 120, 8, 316, 216, 97, 81, 80, 286, 239, 237, 218, 238, 67, 65/1,
63, 60, 55, 47, 43, 33, 234, 25/2, 22, 20, 17, 233, 117/1, 116, 7, 5, 4, 2, 197, parc. č. 4136, 216/2, 216/3,
205/2, 198, 206/4, 3626/6, 3626/9, 19, 197, 3686/3, 207/5, 3943, 3945, 3946, 3947, 3951, 3626/10,
3626/8, 157/2, 157/1, 3626/33, 142, 3626/34, 3626/35, 131, 132, 752/4, 752/9, 759/1, 970/3 (1026 d.
1, 2), 970/11, 1029/3, 1029/2, 1033, 1037, 3681/1, 99/2, 99/1, 82/1, 4784, 72/2, 3630/3, 62/1, 3630/2
(ZE 3630/2), 184, 183, 3735, 17/2, 17/1, 16, 3686/3, 2722/1, 3687/1, 3952, v katastrálním území
Chodská Lhota
- vlastník sousední stavby nebo kdo má k ní právo odpovídající věcnému břemenu
Chodská Lhota č.p. 149, 130, 129, 122, 124, 128, 66, 51, 173, 83, 11, 96, 159, 48, 45, 145, 18, 23, 24
dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, IDDS: p36ab6k
Město Kdyně, Stavební odbor, IDDS: myqbdp5
Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, ochrana ovzduší, U Nemocnice 579, 344 01 Domažlice
Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, U Nemocnice 579, 344 01
Domažlice 1
Městský úřad Domažlice, odbor dopravy, U Nemocnice 579, 344 01 Domažlice 1
úřady pro vyvěšení veřejné vyhlášky a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
MěÚ Domažlice
obec Chodská Lhota

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů
Vyvěšeno dne: …...................................

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

a současně zveřejněno na elektronické desce úřadu způsobem umožňující dálkový přístup.
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.ní.

Příloha (pro stavebníka po nabytí právní moci):
- ověřená projektová dokumentace stavby
- štítek „Stavba povolena“
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