Městský úřad Milevsko
odbor regionálního rozvoje
nám. E. Beneše 420, pracoviště Sažinova 843, 399 01 Milevsko
tel. 382 504 111, fax: 382 521879, e-mail: petr.svara@milevsko-mesto.cz
Č. j.: MM 08260/2017
Milevsko 06.03.2017
S. Z.: SZ MM 75715/2016 ORR/Hre
Oprávněná úřední osoba: Ing. Veronika Hřebejková, referentka stavebního úřadu,
e-mail: veronika.hrebejkova@milevsko-mesto.cz,
tel. 382 504 228

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu Milevsko, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1
písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení")
přezkoumal podle § 94a odst. 4, § 90 a 111 stavebního zákona žádost o vydání územního rozhodnutí a
stavebního povolení (dále jen "společné rozhodnutí"), kterou dne 28.11.2016 podal
Ing. Eva Veselá, Loutkářská 2404/2e, 169 00 Praha,
Miroslav Veselý, Loutkářská 2404/2e, 169 00 Praha,
které zastupuje JUDr. Jan Veselý, Ph.D., Loutkářská 2404/2e, 169 00 Praha
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Vydává podle § 94a odst. 5, § 79 a 92 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby

na stavbu:
Novostavba rekreačního objektu na pozemku č. parc. 792/11 k. ú. Chrást u zahořan, Kovářov Radava, včetně zpevněných ploch, domovní přípojky vody, kanalizace, a dešťové kanalizace a
domovní přípojky NN
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 792/11 (zahrada) v katastrálním území Chrást u Zahořan.
Druh a účel umisťované stavby:
Stavba trvalá; Stavba pro rodinnou rekreaci včetně doplňkových staveb – zpevněné plochy, domovní
přípojka NN, domovní přípojka vody ze stávající studny, domovní přípojka kanalizace zakončená ve
stávající kanalizační jímce a dešťová kanalizace zakončená ve vsakovací jímce.
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Umístění stavby na pozemku:
Stavba (hlavní stavba) chaty se nachází 12,804 m od pozemku parc. č. 792/1; 6,351 m od pozemku
parc. č. 792/19; 9,145 m od pozemku st. p. 146 a 12,794 m od pozemku parc. č. 792/10 všechny
pozemky v katastrálním území Chrást u Zahořan. (Umístění všech staveb je zakresleno na situačním
výkrese, který vypracoval Ing. Petr Babák (ČKA 02695), a který je přílohou tohoto rozhodnutí).
Určení prostorového řešení stavby:
Chata obdélníkového půdorysu o rozměrech 14,250 m x 10,550 m s jedním nadzemním podlažím
bez podsklepení zakončená pravidelnou sedlovou střechou s hřebenem ve výšce +4,950 m od
srovnávací roviny v úrovni podlahy 1.NP. Vsakovací jímka o rozměrech 2,000 m x 4,000 m a
objemu 15 m³, dešťová kanalizace DN 125. Přípojka vody PE 32, kanalizační přípojka DN 150.
Zpevněná plocha 136 m².
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
-

Pozemek parc. č. 792/11 v katastrálním území Chrást u Zahořan.

II. Vydává podle § 94a odst. 5 a § 115 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu na pozemku parc. č. 792/11 (zahrada) v katastrálním území Chrást u Zahořan.
Stavba obsahuje:
Novostavba chaty pro rodinnou rekreaci s jedním nadzemním podlažím bez podsklepení – v 1.NP se
nachází centrální hala, WC, hlavní obytná místnost s kuchyní, jídelnou a krbem, dvě samostatné
ložnice, koupelna, všechny obytné místnosti mají balkonová okna propojující tyto prostory
s exteriérem, který tvoří venkovní terasa. Dešťové vody jsou likvidovány na pozemku žadatele ve
vsakovací jímce, odpadní vody jsou svedeny do stávající splaškové jímky, chata bude napojena na
elektrickou energii ze stávajícího kabelového pilíře na pozemku parc. č. 792/11 v katastrálním území
Chrást u Zahořan. Zásobování vodou je ze stávající studny. Kolem chaty budou provedeny zpevněné
plochy.
III. Stanoví podmínky pro umístění 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. Vytyčení stavby bude provedeno autorizovanou osobou.
2.
3.

Pro uskutečnění umisťované stavby se jako stavební pozemek vymezuje pozemek parc. č. 792/11
(zahrada) v katastrálním území Chrást u Zahořan.
Pro zařízení staveniště a skládky materiálu bude použit pozemek parc. č. 792/11 (zahrada) v
katastrálním území Chrást u Zahořan.

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval; Ing. Petr Babák (ČKA
02695) a případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
- Závěrečnou kontrolní prohlídku před užíváním stavby
4. Stavba bude dokončena do 30.09.2019.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky dle výběrového řízení, před zahájením stavby bude stavebnímu
úřadu oznámen název a sídlo stavebního dodavatele.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti
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nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), včetně souvisejících předpisů.
V souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona se pro stavbu musí použít jen výrobky, které mají
takové vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požární
bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost užívání a
ochrana hluku.
Při provádění stavby nesmí být narušeny či ohroženy sousední stavby a pozemky – je třeba si počínat
tak, aby jejím vlastníkům nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo
k neodůvodněným omezením jejich práv a právem chráněných zájmů, k nadměrnému znečištění
okolí stavby, k poškozování majetku a k nepořádku na staveništi.
Při provádění stavby nesmí docházet k ohrožení a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem,
prachem apod., k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického
vybavení a požárním zařízením.

10. Před zahájením stavebních (výkopových) prací bude provedeno přesné vytýčení všech podzemních
inženýrských sítí a podzemních staveb v místě dotčeném stavbou a současně budou učiněna opatření
zabraňující jejich poškození. V případě dotčení podzemních vedení budou tyto práce prováděny za
příslušného dozoru příslušných správců těchto vedení a provedena kontrola před záhozem.
11. Musí být dodrženy podmínky v závazném stanovisku Městský úřad Milevsko, odbor životního
prostředí ze dne 09.01.2017 a č. j. MM 75677/2016 OŽP/Ši:
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu uděluje souhlas k trvalému odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu o celkové výměře 343 m2 v k. ú. Chrást u Zahořan za účelem výstavby
rekreační chaty včetně zpevněné plochy.
Vynětí se týká níže uvedené parcely
Parcela KN

BPEJ

Třída
ochrany

Druh pozemku

Celková
výměra

Odnímaná
výměra

792/11

53211

4.

zahrada

975 m2

343 m2

CELKEM

343 m2

Souhlas se uděluje za dodržení následujících podmínek:
1. Před započetím výše uvedené stavby budou na dotčeném pozemku vytýčeny hranice záboru.
2. Na dotčené pozemkové parcele dle KN parc. č. 792/11 v k. ú. Chrást u Zahořan bude provedena na
vlastní náklady skrývka kulturní vrstvy zeminy, a to do hloubky 0,18 m – viz zpracovaná bilance
skrývky + výsledky pedologického průzkumu. Tato skrývka bude provedena z celkové vyjímané
plochy tj. 343 m².
3. Skrývka kulturní vrstvy zeminy v množství cca 61,74 m3 bude deponována na části vyjímaného
pozemku a po dokončení samostatné stavby bude využita k ohumusování zbývající (nevyjímané)
části pozemku parc. č. 792/11 v k. ú. Chrást u Zahořan (rozprostření ornice v max. výšce 0,10 cm),
který bude sloužit žadatelům i nadále jako zahrada k rekreačnímu objektu.
4. Za provedení skrývky kulturní vrstvy zeminy dle zpracované bilance skrývky zeminy, převážení a
rozhrnování ornice zodpovídá žadatel o odnětí ze ZPF pan Miroslav Veselý.
5. Při realizaci záměru budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek
poškozujících ZPF.
6. K závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen geometrický plán se zaměřením stavby rekreačního
domu včetně zpevněné plochy.
7. Žadatel je povinen dle § 11 odst. 4 zákona o ochraně ZPF oznámit MěÚ Milevsko, odboru
životního prostředí, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu zahájení realizace záměru,
a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením. Dále je povinen dle § 11 odst. 5 zákona o ochraně
ZPF oznámit změny způsobu využití pozemku a doložit kopii oprávnění k provedení této změny, a
to do 1 měsíce od této změny.
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Vodoprávní úřad
Dle § 38 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, ten, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich
zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových a podzemních vod, a případně na výzvu
vodoprávního úřadu prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem.
Orgán státní správy ochrany přírody vydává souhlasné stanovisko za následujících podmínek:
1.

Při stavbě budou respektovány zájmy ochrany přírody a to zejména s ohledem na § 12 zákona
OPK, vlastní stavba bude respektovat charakter okolních staveb, a to s ohledem na pohledové
poměry.

2.

Nebudou zde prováděny žádné zásahy, které by mohly ohrozit, či oslabit ekologicko-stabilizační
funkci dotčeného místa.

3.

V místě stavby a jejím bezprostředním okolí nebudou vysazovány nepůvodní druhy dřevin, které
by svým charakterem narušovaly přírodní ráz dotčeného místa.

4.

Pozemky dotčené stavbou budou po skončení prací uvedeny do původního stavu.

5.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje povolení ke vstupu na pozemky, neřeší majetkoprávní ani
jiné obdobné vztahy (náhrady škod, uložení vytěženého materiálu apod.).

V. Stanoví podmínky pro užívání stavby:
V souladu s § 119 a § 120 odst. 1 stavebního zákona lze stavbu užívat jen na základě oznámení užívání
stavby stavebnímu úřadu.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Miroslav Veselý, nar. 16.03.1942, Loutkářská 2404/2e, 169 00 Praha
Ing. Eva Veselá, nar. 22.11.1934, Loutkářská 2404/2e, 169 00 Praha
Odůvodnění:
Dne 28.11.2016 podal žadatel žádost o vydání společného rozhodnutí. Uvedeným dnem bylo zahájeno
společné řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky
potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 07.12.2016 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo
přerušeno. Žádost byla doplněna dne 16.01.2017.
Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 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 24.02.2017 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a
dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Stavební úřad v provedeném společném řízení 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 obce Kovářov, stavba se nachází
v ploše pro individuální rekreaci a tato stavba je v této ploše přípustná.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. Stanoviska
dotčených orgánů státní správy jsou kladná a nejsou rozporná.
Stavební úřad vydal (žadatel podal žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení) místo územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru společné
územní rozhodnutí a stavební povolení a to z důvodu, že stavebník nedoložil souhlas od všech osob, které
mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k pozemkům, které mají společnou
hranici s pozemkem, na kterém je stavební záměr uskutečněn.
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Umístění stavby není v rozporu s platnými obecnými technickými požadavky na výstavbu stanovenými
vyhláškami č. 268/2009 Sb., v platném znění a 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, ve znění pozdějších předpisů.
Po důkladném posouzení a vyhodnocení předložených dokladů a stanoviska, dospěl Městský úřad
Milevsko, odbor regionálního rozvoje, jako příslušný stavební úřad, k závěru, že umístění navrhované
stavby není v rozporu s veřejnými zájmy, a proto rozhodl tak, jak je obsaženo ve výroku tohoto
rozhodnutí.
Záměr žadatele je podle § 90 stavebního zákona v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací;
s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území; s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území; s požadavky na veřejnou
dopravní a technickou infrastrukturu; s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.
Stanoviska sdělili:
- Městský úřad Milevsko, odbor životního prostředí ze dne 09.01.2017 a č. j. MM 75677/2016 OŽP/Ši
- Městský úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje ze dne 26.01.2017 a č. j. MM 03312/2017
- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje ze dne 27.12.2016 pod č. j. HSCB-7032-2/2016 UO-PI
Žadatel dále předložil tato vyjádření:
- Vyjádření Městský úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje ze dne 05.01.2017 pod č. j. MM
00584/2017
- Vyjádření E.ON Servisní s.r.o. (elektrická síť), ze dne 25.11.2016 pod č. j. M18391 – 16151747
- Vyjádření E.ON Servisní, s.r.o. (plyn), ze dne 25.11.2016 pod č. j. M18391 – 16151747
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 146, 147, parc. č. 792/1, 792/5, 792/10, 792/19 v katastrálním území Chrást u Zahořan
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Kovářov, Chrást č.e. 112 a č.e. 113
Do okruhu účastníků řízení byl dále zahrnut vlastník sítě technické infrastruktury, která se nachází na
pozemku, na kterém se umisťuje navržená stavba nebo s ní navržená stavba přichází do střetu - E.ON
Distribuce, a.s.
Stavební úřad zahrnul do účastníků řízení osoby výše uvedené, žádné další osoby do okruhu účastníků
nezahrnoval, neboť jejich vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich nemůže být územním rozhodnutím přímo dotčeno.
Doručování účastníkům řízení v probíhajícím řízení je v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona
(zahájení územního řízení) v návaznosti na § 92 odst. 3 stavebního zákona (územní rozhodnutí).

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 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 dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Stavební 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 rozhodnutí má podle § 94a odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být
zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Veronika Hřebejková
referentka odboru regionálního rozvoje
otisk úředního razítka

Za správnost vyhotovení: Ing. Veronika Hřebejková

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. a) ve
výši 1000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. c) ve výši 500 Kč, položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 5000 Kč,
celkem 6500 Kč byl zaplacen dne 25.01.2017.

Příloha: Situační výkres (podrobnější informace jsou v projektové dokumentaci).

Obdrží:
navrhovatelé (dodejky)
1. Ing. Eva Veselá a Miroslav Veselý, které zastupuje JUDr. Jan Veselý, Ph.D., IDDS: ui9fyv2
trvalý pobyt: Loutkářská č.p. 2404/2e, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69
ostatní účastníci (veřejná vyhláška)
2. Ing. Čestmír Jáhn, Zavadilka č.p. 2176, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 5
3. Jarmila Procházková, Chrást č.e. 113, Kovářov, 399 01 Milevsko 1
4. Miroslav Chajda, V olšinách č.p. 1126/58, 100 00 Praha 10-Strašnice
5. Dana Formánková, Tihava č.p. 45, Kotopeky, 268 01 Hořovice
6. Andrea Fourová Faiferová, IDDS: kew8xkw
7. Radovan Four, IDDS: 98j8z6q
8. Josef Jaroš, Marie Pujmanové č.p. 1755/5, 251 01 Říčany u Prahy
9. Jaroslava Jarošová, Marie Pujmanové č.p. 1755/5, 251 01 Říčany u Prahy
10. Václav Jeřábek, Mládežnická č.p. 521, Příbram VII, 261 01 Příbram 1
11. Anna Jeřábková, Mládežnická č.p. 521, Příbram VII, 261 01 Příbram 1
12. Marie Jirků, Vlkaneč č.p. 82, 285 64 Vlkaneč
13. Renáta Králíčková, Bratří Venclíků č.p. 1070/2, Praha 9-Černý Most, 198 00 Praha 98
14. Zdeněk Králíček, Bratří Venclíků č.p. 1070/2, Praha 9-Černý Most, 198 00 Praha 98
15. Jan Lízal, Přátelství č.p. 903/58, Praha 10-Uhříněves, 104 00 Praha 114
16. Ivana Lízalová, Přátelství č.p. 903/58, Praha 10-Uhříněves, 104 00 Praha 114
17. Miloslava Matějovská, Blažíčkova č.p. 984/2, 140 00 Praha 4-Krč
18. Ing. Antonín Novotný, Mládkova č.p. 445/13, Praha 5-Řeporyje, 155 00 Praha 515
19. Libuše Nýdrlová, Tihava č.p. 45, Kotopeky, 268 01 Hořovice
20. Jaroslav Oubram, Tererova č.p. 1551/8, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415
21. Zdeněk Pastor, Chýnovská č.p. 132, 252 66 Libčice nad Vltavou
22. Rudolf Pěnkava, K Orionce č.p. 456/27, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 412
23. Jaroslava Pěnkavová, K Orionce č.p. 456/27, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 412
24. Petr Pravda, Moskevská č.p. 262/57, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101
25. Jan Salašovič, Velichovská č.p. 1057/14, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
26. Jaroslava Salašovičová, Velichovská č.p. 1057/14, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
27. Vojtěch Šebestík, Masarykova č.p. 777/174, 252 19 Rudná
28. Ivana Šebestíková, Pod sady č.p. 1710/30, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 412
29. Jiřina Šilarová, Chodská č.p. 1181/7, 120 00 Praha 2-Vinohrady
30. Jiří Šilar, Chodská č.p. 1181/7, 120 00 Praha 2-Vinohrady
31. Jakub Štengl, Jordana Jovkova č.p. 3427/20, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 412
32. Pavel Uxa, Blažíčkova č.p. 984/2, 140 00 Praha 4-Krč
33. Michael Vavroch, Bělčická č.p. 2845/21, Praha 4-Záběhlice, 141 00 Praha 41
34. Simona Vodičková, Travná č.p. 1296, Praha 9-Kyje, 198 00 Praha 98
35. Michael Vavroch, Bělčická č.p. 2845/21, Praha 4-Záběhlice, 141 00 Praha 41
36. Vlasta Zadáková, Holandská č.p. 1052/52, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101
37. Ing. Radomír Kop, Zelenky-Hajského č.p. 1826/1, 130 00 Praha 3-Žižkov
38. RNDr. Ivana Kopová, Zelenky-Hajského č.p. 1826/1, 130 00 Praha 3-Žižkov
39. E.ON Distribuce, a.s., kterého zastupuje E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
40. MONETA Money Bank, a.s., IDDS: 3kpd8nk
41. Pražská správa sociálního zabezpečení, Územní pracoviště Praha 5, Trojská č.p. 1997/13a, Praha 8Libeň, 182 00 Praha 82
42. Exekutorský úřad Beroun, IDDS: m8dg8bj
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43. Exekutorský úřad Brno-město, IDDS: etag8hb
44. Exekutorský úřad Cheb, IDDS: 9u8g8ka
45. Exekutorský úřad Praha - východ, IDDS: v76g8z7
46. Exekutorský úřad Kladno, IDDS: tq5g835
47. Česká republika, kterou zastupuje Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská č.p. 619/28, 110
00 Praha 1-Nové Město
obec (dodejka)
48. Obec Kovářov, IDDS: xuubdff
dotčené orgány státní správy
49. Městský úřad Milevsko, Odbor životního prostředí, Sažinova č.p. 843, 399 01 Milevsko 1
50. Městský úřad Milevsko, Odbor regionálního rozvoje, státní památkové péče, Sažinova č.p. 843, 399
01 Milevsko 1
51. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3

