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3001/20/OŽP/Liš
520/21/OŽP/Liš
Lišková Gabriela
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Stod, dne 3. 3. 2021

ROZHODNUTÍ
Městský úřad ve Stodě, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné
řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 11. 12.
2020 podala
Obec Hradec, IČO 00256617, Hradec 45, 332 11 Hradec
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr

na stavbu:
,,Vodovodní přivaděč Holýšov"
(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 575/17 (ostatní plocha), parc. č. 575/19 (ostatní plocha), parc. č.
575/20 (ostatní plocha), parc. č. 575/21 (ostatní plocha), parc. č. 575/22 (ostatní plocha), parc. č. 576/5
(lesní pozemek), parc. č. 576/6 (lesní pozemek), parc. č. 1530/2 (ostatní plocha), parc. č. 1531/1 (ostatní
plocha), parc. č. 1531/2 (ostatní plocha), parc. č. 1531/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Holýšov,
parc. č. 149/6 (lesní pozemek), parc. č. 1364/1 (lesní pozemek), parc. č. 1365/1 (ostatní plocha), parc. č.
1371/2 (ostatní plocha), parc. č. 1371/3 (ostatní plocha), parc. č. 1371/4 (ostatní plocha), parc. č. 1372/1
(ostatní plocha), parc. č. 1372/4 (ostatní plocha), parc. č. 1372/5 (ostatní plocha), parc. č. 1372/6 (ostatní
plocha), parc. č. 1372/8 (ostatní plocha), parc. č. 1372/9 (ostatní plocha), parc. č. 1372/10 (ostatní
plocha), parc. č. 1416/1 (vodní plocha), parc. č. 1416/7 (vodní plocha), parc. č. 2496 (trvalý travní
porost), parc. č. 2498 (ostatní plocha) v katastrálním území Hradec u Stoda, okres Plzeň-jih, kraj
Plzeňský, č. h. p. 1-10-02-0790-0-00, 1-10-02-0720-0-00, 1-10-02-0800-0-00, VÚ povrchových vod:
BER_0250 Radbuza od toku Zubřina po tok Merklínka, Hydrogeologický rajon č. 6222 – Krystalinikum
a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy, VÚ podzemních vod: 62221 Krystalinikum a
proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy – západní část.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 1381, parc. č. 575/1, 575/15, 575/16, 575/18, 575/63, 575/64, 576/1, 593/2, 593/4 v katastrálním
území Holýšov, st. p. 263, parc. č. 133/2, 133/4, 133/9, 133/10, 133/11, 133/12, 133/13, 133/14, 133/15,
133/16, 133/18, 133/19, 133/20, 149/3, 149/5, 149/7, 169, 170, 1364/7, 1364/8, 1364/9, 1364/10,
1364/11, 1364/12, 1364/13, 1364/14, 1364/15, 1364/16, 1364/17, 1364/18, 1364/19, 1364/20, 1364/22,
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1365/2, 1365/4, 1365/5, 1371/1, 1372/2, 1372/7, 1372/11, 2497, 2499, 2500, 2501, 2507, 2519, 2520,
2521, 2571, 2572, 2573, 2575, 2576, 2577, 2578 v katastrálním území Hradec u Stoda, parc. č. 399/2,
399/14 v katastrálním území Neuměř
Stavba zahrnuje soubor staveb:
Stavba hlavní:
SO 301 –

přečerpávací stanice
armaturní šachta ,,AŠ1“ o rozměrech 1,88 x 2,08 x 2,4 m
akumulační nádrž ,,AN I“ (15 m3)
oplocení 10m x (7.0 -10,0 m), výšky 2,0 m s dvoukřídlými vraty š. 4,0 m
zpevněná manipulační plocha 3,4 x 5,3 m

SO 302 –

vodovodní řady
vodovodní řad „1“ PE100 De63 (SDR17) – v délce 28,13 m
vodovodní řad „2“ PE100 De90 (SDR17) – v délce 3246,90 m (z toho 646,33 m SDR11)

PS 02 –

technologická část

Stavba vedlejší:
PS 01 – elektropřípojka NN
hlavní přípojka NN, vedení v délce 31,67 m, 2 ks rozvaděčů
Určení polohy (souřadnice S-JTSK)
Napojení „VŘ 1“ (stávající VŘ)
Ukončení „VŘ1“ (AŠ 1)
Napojení „VŘ 2“ (AŠ 1)
Ukončení „VŘ“ (AŠ 3)

X – 1 081 142,338
X – 1 081 116,232
X – 1 081 115,098
X – 1 079 422,807

Y – 845 284,573
Y – 845 277,727
Y – 845 277,186
Y – 843 035,310

Druh a účel umisťované stavby:
Stavba trvalá – výstavba vodohospodářské infrastruktury v obci Hradec - přivaděč.
Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.

2.

Stavba bude umístěna v souladu s situačními výkresy C2.1., C2.2., C2.3. v měřítku 1:1000
projektové dokumentace pro společné řízení, kterou vypracoval Ing. Miroslav Vondraš, ověřil Ing.
Milan Vladyka – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0201361, v ulici
Baarova 289, Domažlice, v srpnu 2020, 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.
Případné změny v umístění stavby nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním
úřadem.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Miroslav Vondraš,
ověřil Ing. Milan Vladyka – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0201361,
v ulici Baarova 289, Domažlice, v srpnu 2020; případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude provedena dodavatelsky stavebním podnikatelem, jehož jméno stavebník nahlásí
vodoprávnímu úřadu min 14 dní před zahájením stavby.
3. Žadatel oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Žadatel oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
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a) Před záhozem potrubí
5. Při provádění stavby budou dodrženy tyto podmínky dotčených orgánů, účastníků řízení a správců
sítí:
a) podmínky stanoviska správce povodí Vltavy, státní podnik závod Berounka ze dne 18. 12. 2020
zn. PVL – 87577/2020/340/Chr
 Během provádění stavebních prací bude stavba a staveniště zajištěna tak, aby nedošlo ke
znečištění podzemních a povrchových vod. Strojní a stavební mechanismy a dopravní
prostředky budou zajištěny proti úkapům.
b) podmínky vyjádření státního podniku Lesy České republiky s.p. ze dne 22.1.2021 č.j.
LCR945/037619/2021
 Stavba bude provedena dle projektové dokumentace, která byla zaslána jako příloha žádosti o
vyjádření správce toku.
 V místě překopu koryta vodního toku bude po zpětném zasypání výkopu, opevněno koryto
vodního toku kamenným záhozem (60-90 kg) v celém rozsahu profilu koryta vodního toku a
v minimální šířce 3 m.
 Nové vodovodní potrubí bude v místě křížení uvedeného vodního toku, vedeno kolmo na osu
vodního toku, umístěno v chráničce uložené min. 1,0 m pode dnem koryta toku s minimálním
oboustranným přesahem 2 m od vnějších stran vodního toku.
 Trasa křížení vodovodního potrubí bude trvale označena na březích koryta vodního toku
ocelovými, signalizačními tyčemi (min. průměr 25 mm).
 Uskladňování PHM, olejů a ostatních závadných látek včetně doplňování do strojů bude
prováděno výhradně mimo území, kde by mohlo dojít ke splavení do toku.
 Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství západní Čechy jako správce výše uvedeného
majetku, bude informován o prběhu prací, týkajících se vodního toku. Zahájení prací bude
oznámeno příslušnému správci viz vyjádření. Dále bude vyzván ke kontrole provedeních
dokončovacích prací v korytě vodního toku. Provedená kontrola bude potvrzena písemným
zápisem. Případné závady budou odstraněny dle připomínek správce toku na náklady
investora akce.
c) podmínky závazného stanoviska - Obecní úřad Hradec ze dne 20.1.2021 č.j. 6/2021
 Kácení proběhne v době vegetačního klidu
 Žadateli se stanovuje povinnost provedení náhradní výsadby 5 ks jabloní ke kompenzaci
ekologické újmy
 Náhradní výsadba bude provedena na pozemku parc.č. 2498 v k.ú. Hradec u Stoda.
 Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do 1 roku od ukončení stavby včetně.
d) podmínky koordinovaného závazného stanoviska - Městský úřad Stod ze dne 23.11.2020 č.j.
3054/20/OV
 Z hlediska ochrany přírody a krajiny
 stavební práce budou probíhat v místě a rozsahu podle uvedené projektové dokumentace.
 Zásahy do významných krajinných prvků budou prováděny v co nejmenší míře a
v maximální možné míře budou zachovány porosty zeleně vázané na koridor vodoteče –
Hořina.
 Kácení mimo lesních dřevin bude provedeno v mimo hnízdící období a v období
vegetačního klidu, kterým se rozumí odbobí přirozeného útlumu fyziologických a
ekologických funkcí dřevin.
 Při provádění stavebních prací bude dodatečně zajištěna ochrana dřevin rostoucích
v obvodu a v blízkosti stavby, nesmí být porušen jejich kořenový ystém ani vlastní
stromy a větve.
 Pro zajištění obecné ochrany rostlin a živočichů ve smyslu § 5 zákona o ochraně přírody
bude při realizaci stavby postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin
a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit
technicky a ekonomicky dostupnými prostředky.
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Po dokončení stavebních prací bude terén narušený stavebními pracemi upraven,
vegetační plochy narušené stavbou uvedeny do původního nebo vyprojektovaného stavu
a obnoven travní porost.

e) podmínky vyjádření společnosti CETIN a.s. ze dne 1.9.2020 č.j. 734259/20
6. Po dokončení stavby je stavebník povinen předložit v souladu s § 122 stavebního zákona zdejšímu
odboru žádost o vydání kolaudačního souhlasu.
7. Stavba bude dokončena do 31. 12. 2021
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Hradec, Hradec 45, 332 11 Hradec
Odůvodnění:
Dne 11. 12. 2020 podal žadatel žádost o vydání společného povolení na výše uvedený stavební záměr.
Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o
dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení., o dokumentaci staveb,
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb a to:
-

projektová dokumentace

-

sdělení o existenci inženýrské sítě společnosti ČEZ Distribuce a.s.

-

souhlas s umístěním stavby – ČEZ Distribuce a.s. ze dne 11. 1. 2021 zn. 1112189082

-

stanoviska správce povodí Vltavy, státní podnik závod Berounka ze dne 18. 12. 2020 zn. PVL –
87577/2020/340/Chr

-

vyjádření státního podniku Lesy České republiky s.p. ze dne 22.1.2021 č.j. LCR945/037619/2021

-

závazné stanovisko Městského úřadu Holýšov, stavebního odboru ze dne 21.1.2021 č.j.
MUHOL/357/2021

-

závazné stanovisko - Obecní úřad Hradec ze dne 20.1.2021 č.j. 6/2021
koordinované závazné stanovisko - Městský úřad Stod ze dne 23.11.2020 č.j. 3054/20/OV

Vodoprávní úřad oznámil dne 25. 1. 2021 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Pro velký počet účastníků řízení byla písemnost účastníkům řízení doručena v souladu s § 144
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou. Současně podle
ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou
mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a
stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky
a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Dále dal účastníkům řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního
řádu možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí. Žádný z účastníků řízení se k podkladům
nevyjádřil.
Okruh účastníků řízení byl stanoven dle ust. § 94k stavebního zákona.
Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Miroslav Vondraš, ověřil Ing. Milan Vladyka – autorizovaný
inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0201361, v ulici Baarova 289, Domažlice, v srpnu 2020.
Projektová dokumentace stavby řeší stavbu počáteční etapy výstavby vodohospodářské infrastruktury
obci Hradec. Jedná se o výstavbu rozdělenou na stavbu hlavní a vedlejší. Stavba hlavní zahrnuje stavební
objekty SO 301 a SO 302. Součástí stavebního objektu SO 301 je přečerpávací stanice, armaturní šachta
,,AŠ1“ o rozměrech 1,88 x 2,08 x 2,4 m, akumulační nádrž ,,AN I“ (15 m3), oplocení 10m x (7.0 -10,0
m), výšky 2,0 m s dvoukřídlými vraty š. 4,0 m a zpevněná manipulační plocha 3,4 x 5,3 m. Součástí
stavebního objektu SO 302 jsou vodovodní řady a to: vodovodní řad „1“ PE100 De63 (SDR17) – v délce
28,13 m a vodovodní řad „2“ PE100 De90 (SDR17) – v délce 3246,90 m (z toho 646,33 m SDR11). Dále
je řešena technologická část (PS 02), ve které je zahrnuta vodárenská technologie, vnitřní elektrorozvod.
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Stavba vedlejší je elektropřípojka NN. Stavba dle stavebního určení bude sloužit prioritně k zásobení
pitnou vodou obytných objektů či objektů občanské vybavenosti Přiváděcí vodovodní systém není
navržen jako požární vodovod, kdy v rámci vypracování projektu vodohospodářské infrastruktury obce
Hradec se předpokládá splnění normových parametrů vzhledem k tomu, že obec má k dispozici stávající
vnější zdroje požární vody – vodní tok, přírodní koupaliště, požární nádrž v obytné zóně. Na navrženém
vodovodním přivaděči jsou místěny podzemní soupravy, které budou sloužit pouze k provozu a údržbě
vodovodu (odkalování, ovzdušňování vodovodního potrubí).
Dle závazného stanoviska Městského úřadu Stod, odboru územního plánování ze dne 23.11.2020 pod č.j.
3054/20/OV, záměr je v souladu s územním plánem změnou č. 2B Holýšov a územním plánem obce
Hradec se záměr na území města Holýšov nachází ve vymezených stabilizovaných území - plochy
smíšené výrobní, plochy veřejných prostranství a plochy lesní. Na území obce Hradec se nachází ve
vymezených plochách - plochy lesní, plochy dopravní infrastruktury – účelové, plochy zemědělské a
v zastavitelné ploše vymezené za účelem ploch občanského vybavení.
K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Městský úřad Holýšov, stavební odbor závazné stanovisko
dne 21.1.2021 pod č.j. MUHOL/357/2021 dle ustanovení § 94j odst. 2 stavebního zákona k umístění a
povolení vedlejší stavby.
Ze závazného stanoviska Městského úřadu Stod, z hlediska státní správy lesů ze dne 23. 11. 2020 byla
splněna podmínka o požádání o odnětí předmětné části pozemků k plnění funkcí lesa, případně o omezení
jejich využívání ve smyslu ustanovení § 15 lesního zákona. Dále z hlediska ochrany přírody a krajiny
byla splněna podmínka č. 3) Kácení mimolesních dřevin bude projednáno ve smyslu § 8 odst. 6 zákona o
ochraně přírody s příslušným orgánem ochrany přírody (Obecní úřad Hradec). Dne 20.1.2021 vydala
obec Hradec závazné stanovisko pod č.j. 6/2021, kterým uděluje souhlas s pokácením 2 ks. Z hlediska
státní správy lesů byl udělen souhlas za podmínky č. 1 ,,bude požádáno o odnětí předmětné části pozemků
určených k plnění funkcí lesa“. Tato podmínka byla splněna rozhodnutím Městského úřadu Stod odboru
životního prostředí ze dne 1. 3. 2021 pod č.j. 528/21/OŽP.
Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a
zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem,
předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová
dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal
důvody, které by bránily povolení záměru.
Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel 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.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena,
dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Město Holýšov, Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Obec Lisov, ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a.s., Povodí
Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Lesy České republiky, s.p.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
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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.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena,
dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Gabriela Lišková
referentka odboru životního prostředí

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve
výši 3000 Kč byl zaplacen dne 26. 1. 2021.
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce. Příslušný úřady potvrdí
vyvěšení a sejmutí a po uplynutí stanovené lhůty vrátí zpět Městskému úřadu ve Stodu, odboru
životního prostředí.

Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
Ve smyslu ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu se následujícím účastníkům řízení v návaznosti
na ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu doručuje toto rozhodnutí jednotlivě:
Obec Hradec, IDDS: 5xebhui
Město Holýšov, IDDS: yfibebs
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Vojenské lesy a statky ČR, s.p., IDDS: bjds93z
Obec Lisov, IDDS: 6tmawgy
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu v návaznosti na § 94k písm. e) stavebního zákona –
vlastníci sousedních pozemků nebo stavby na něm:
st. p. 1381, parc. č. 575/1, 575/15, 575/16, 575/18, 575/63, 575/64, 576/1, 593/2, 593/4 v katastrálním
území Holýšov, st. p. 263, parc. č. 133/2, 133/4, 133/9, 133/10, 133/11, 133/12, 133/13, 133/14, 133/15,
133/16, 133/18, 133/19, 133/20, 149/3, 149/5, 149/7, 169, 170, 1364/7, 1364/8, 1364/9, 1364/10,
1364/11, 1364/12, 1364/13, 1364/14, 1364/15, 1364/16, 1364/17, 1364/18, 1364/19, 1364/20, 1364/22,
1365/2, 1365/4, 1365/5, 1371/1, 1372/2, 1372/7, 1372/11, 2497, 2499, 2500, 2501, 2507, 2519, 2520,
2521, 2571, 2572, 2573, 2575, 2576, 2577, 2578 v katastrálním území Hradec u Stoda, parc. č. 399/2,
399/14 v katastrálním území Neuměř.
Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1, 2 a 3 správního řádu se dalším účastníkům řízení doručuje toto
rozhodnutí veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce Městského úřadu ve Stodu, Městského
úřadu v Holýšově, Obecního úřadu v obci Lisov a Obecního úřadu v obci Hradec po dobu 15 dnů.
dále obdrží dotčené správní úřady
Městský úřad Stod, odbor životního prostředí, státní správa lesů, IDDS: u4abzrc
Městský úřad Stod, odbor životního prostředí, orgán ochrany ZPF, Sokolská č.p. 566, 333 01 Stod
Městský úřad Stod, OŽP, orgán ochrany přírody a krajiny, Sokolská č.p. 566, 333 01 Stod
Městský úřad Stod, OŽP, orgán odpadového hospodářství, Sokolská č.p. 566, 333 01 Stod
Městský úřad Stod, odbor výstavby, úsek územního plánování, IDDS: u4abzrc
Městský úřad Holýšov, stavební odbor, IDDS: yfibebs
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Vojenský lesní úřad, IDDS: hjyaavk
ostatní
Městský úřad Holýšov, náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov – k vyvěšení
Obecní úřad Hradec, Hradec 45, 33211 – k vyvěšení
Obecní úřad Lisov, Lisov 3, 33301 Stod – k vyvěšení
Městský úřad Stod, 333 01 Stod, nám. ČSA 294, pracoviště Sokolská 566 – k vyvěšení

