Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby
Kasejovice, Husova 98
PSČ 335 44
tel.371 595 140, fax 371 595 100
MěstoKasejovice
Bc. Marie Čápová
Husova 98
KASEJOVICE
335 44
IČ : 00 25 67 31
Č.j.124/2008/Výst.
Blažena Chaloupková stavebni2@kasejovice.cz
V Kasejovicích 8.4.2008
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13
odst.1 písm.g) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve spojeném územním a stavebním řízení přezkoumal žádost o územní rozhodnutí a
stavební povolení na stavbu: "SPOLEČENSKO-KULTURNÍ CENTRUM MĚSTA
KASEJOVICE“, na pozemku parc.č.st.3, parc.č.1604/1 a parc č. 1604/17 v katastrálním
území a obci Kasejovice, kterou dne 14.02.2008 podal
Město Kasejovice zastoupené starostkou Bc. Marií Čápovou, se sídlem Husova 98, 335 44
Kasejovice, IČ: 00256731 (dále jen žadatel), a na základě tohoto posouzení
I.vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutíoumístěnístavby
a podle § 115 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č.526/2006 Sb. kterou se provádějí některá
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
stavebnípovolení
na stavbu:"SPOLEČENSKO-KULTURNÍ CENTRUM MĚSTA KASEJOVICE“, která
obsahuje: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU BÝVALÉ ŠKOLY,
UBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PŘÍSTAVKU S WC, PŘÍSTAVBA NOVÉHO SOCIÁLNÍHO
ZAŘÍZENÍ, PLYNOVÁ PŘÍPOJKA A ROZVOD PLYNU na pozemku parc.č.st.3,
parc.č.1604/1 a parc č. 1604/17 v katastrálním území a obci Kasejovice.
Popis stavby:
Budovu školy na náměstí, ve které se v současné době již nevyučuje hodlá Město Kasejovice
využít jako centrum společenského života ve městě k pořádání kulturních akcí, přednášek,
koncertů a seminářů, dále bude v objektu zřízena veřejná knihovna s internetem.
Suterén: zůstane stávající, bez úprav.

Přízemí: stávající prostory budou využity jako knihovna, kluby pro mládež, seniory, mateřské
centrum , dále sklady , komora a chodba. Schodiště stávající.Provede se demolice stávajícího
sociálního zařízení a na témže místě přístavba nového sociálního přístavku – 28,7 m2 včetně
nových základů. Nově bude umístěno 1 WC pro osoby zdravotně postižené.
1.patro: vybouráním stávajících příček vznikne prostor o ploše 235,5 m2 , společenská
místnost pro cca 72 návštěvníků, zázemí, chodba WC pro ženy, muže a personál, úklid a
šatna.
Další stavební úpravy spočívají v sanaci části obvodového zdiva, stávajících obnažených
stropních trámů a zdiva napadených dřevokaznými houbami. Zajištění obvodového zdiva
směrem ke kostelu stáhnutím ocelovými táhly. Nové povrchové úpravy podlahy a dlažby,
omítky obklady podhledy, malby a nátěry. Sávající okna budou nahrazena okny plastovými,
provede se výměna dveří. Provede se demontáž stávající krytiny a laťování, kontrola krovu a
ošetření nátěrem proti plísním a insekticidům. Nová krytina Tondach bobrovka.
Napojení inženýrských sítí: vodovodní přípojka - stávající
Kanalizační přípojka - stávající včetně revizní šachty
Elektrická přípojka - stávající
Plynová přípojka – nová plynová přípojka PE d 25 v délce 1,7 m ze stávajícího STL v
chodníku na náměstí.
Venkovní úpravy: oprava stávajícího zděného plotu a výměna vrat. Chodník a rampa
přizpůsobený pro příjezd osob se sníženou schopností pohybu.
II. stanoví podmínky pro umístění stavby
1. Budova bývalé základní školy včetně nového přístavku je umístěna na pozemku parc.č.st.3
v k.ú Kasejovice. Plynová přípojka v délce cca 1,7 m bude umístěna na pozemku parc.č.
1604/1 v k.ú.Kasejovice a bude ukončena HUP umístěným v nice obvodového zdiva ve
vzdálenosti ca 8,5 m od levého rohu budovy při pohledu na průčelí budovy z
náměstí.Umístění je zakresleno situačním výkresu v měř.: 1:200, který je součástí projektové
dokumentace.
2. Objekt je přístupný ze stávající obecní komunikace – z náměstí a dále z protilehlé strany
objektu. Tento zadní vstup bude upraven jako bezbariérový, hlavní vstup do objektu se
rekonstrukcí nemění. Zrekonstruovaný objekt se napojí na stávající vodovodní i kanalizační
přípojky, rovněž tak el.přípojka bude stávající. Stávající přípojka vody je napojena ze šachty
umístěné na sousedním pozemku parc.č.3/1. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k
jejímu poškození. Po zbourání stávajícího sociálního přístavku bude postaven na stejném
místě nový, včetně nových základů, o zastavěné ploše 28,7 m2 tedy menší než ten původní ,
na parc.č.st.3 v k.ú. Kasejovice. V základech nového přístavku je nutno provést prostupy pro
dešťovou a splaškovou kanalizaci. Po dokončení stavebních prací, chodníku a rampy se
provede nové dotvarování terénu, ohumusování a osetí travou.
III. stanoví podmínky pro provedení stavby
1.Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve spojeném územním a
stavebním řízení, kterou vypracoval autorizovaný technik pro pozemní stavby Alena
Vochová, Přednice 16, 332 02 Štěnovice, IČ 12834050. Případné změny nesmí být provedeny
bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2.Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3.Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení, zejména vyhl.č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
4.Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhl.č.137/1998 Sb. upravující požadavky
na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a na ně navazující

ustanovení příslušných českých technických norem.
5.Stavba bude prováděna dodavatelsky. Název a sídlo stavebního podnikatele bude oznámeno
stavebnímu úřadu nejméně 14 dní před započetím se stavbou.
6.Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o
povolení stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního
souhlasu.
7.Kontrolní prohlídka stavby bude provedena při provádění plynové přípojky před záhozem
zeminou a při odkrytí stropů v 1.patře v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek.
Ukončení každé etapy oznámí stavebník stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu. Bez
provedení kontrolní prohlídky nelze ve stavbě dále pokračovat.
8.Stavba může být zahájena až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Pro dokončení
stavby určuje stavební úřad termín 31.12.2010.
9.Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována na území s archeologickými nálezy, vztahují
se na stavebníka povinnosti vyplývající z ustanovení § 22-23 zákona č.20/1987 Sb., o státní
památkové péči v plném znění.
10.Stavebník je povinen zajistit před zahájením prací vytýčení všech podzemních
inženýrských sítí a vedení, k jejichž křížení či souběhu při stavbě dojde.
11.Při provádění fasády v sousedství s komunikací III.třídy stavebník zažádá o stanovení
dopravního značení při omezení provozu na komunikaci.
12.Stavebník splní podmínky závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru
Plzeňského kraje, č.j.HSPM-258-3/OP/SPD-2008 ze dne 28.02.2008.
a)Splnit podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby vypracovaného Ing. Yvetou
Jílkovou dne 11.2.2008 a splnit veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti
vyplývající z norem a technických předpisů.
b)Stavebník požádá v dostatečném předstihu(30dnů)HZS PK jako dotčený orgán o provedení
závěrečné prohlídky dokončené stavby před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu
na příslušný stavební úřad. HZS PK provede v rámci výkonu státního požárního dozoru dle §
31 odst.3 písm.c)zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a dle
§ 46 odst.4) vyhl.246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti výkonu státního
požárního dozoru, a s odvoláním na § 4 odst.5 zákona č.183/2006 o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon)ověření, zda byly dodrženy požadavky na požární bezpečnost
stavby a vydá závazné stanovisko.K závěrečné prohlídce doložit splnění požadavků § 6, 7 a 9
vyhlášky 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního
požárního dozoru. Formulář žádosti o provedení závěrečné prohlídky stavby je přílohou
tohoto stanoviska.
c) K závěrečné prohlídce doložit doklad o kontrole provozuschopnosti vnějších odběrných
míst požární vody.
d)Instalace tepelných spotřebičů musí být provedena dle ČSN 06 1008 a návodu výrobce.
e) Komín pro zaústění plynového kotle musí být proveden dle ČSN 73 4201.
13.Stavebník splní podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Plzeňského
kraje : značky 3615/22/08 ze dne 07.03.2008. S předloženou projektovou dokumentací se
souhlasí. Dle § 4 odst.2 písm a) zák.č.183/2006 Sb., se souhlas váže na splnění takto
stanovené podmínky: 1) Pro personál rychlého občerstvení musí být k dispozici hygienické
zařízení v rozsahu – šatna, umývárna a WC v souladu s požadavky v oblasti ochrany
veřejného zdraví.
14.Stavebník dodrží podmínky stanoviska Zn.Ka-51 ze dne 12.02.2008 Národní institut pro
integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky , o.s.
Konzult.stř.Plzeňského kraje, 326 00 Plzeň : Z hlediska plnění požadavků vyhl.č.369/2001
Sb., se uvedená stavba posuzuje podle § 1 odst..1c) – stavba občanského vybavení v částech
určených pro užívání veřejností.

1. Povrch schodišť, šikmé rampy a podlah vnitřních komunikací musí být upravený proti
skluzu.. Hodnota součinitele smykového tření musí být nejméně 0,6,: u šikmé rampy pak
0,6+tg. A, kde a je úhel sklonu rampy.
2.Před vstupem musí být vodorovná plocha při otevírání dveří směrem ven 1500/2000mm. Za
rovnou plochu se považuje i plocha ve sklonu nejvýše 2%.
3.Schodišťová ramena a šikmá rampa musí být po obou stranách opatřena madly ve výši
900mm, která musí přesahovat o 150mm první a poslední schodišťový stupeň, případně
začátek a konec rampy. Stupnice nástupního a výstupního schodu každého schodišťového
ramene musí být výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí. Doporučujeme okraje stupnic
opatřit terči o průměru 80 mm žluté barvy.
4.Šikmá rampa ve sklonu v poměru 1:8(12,5%)nesmí být delší než 3000 mm, jinak musí být
sklon šikmé rampy v poměru 1:12(8,33%).
5.Výškové rozdíly ve vstupu nesmí být vyšší než 20 mm.
6. Bezbarierová kabina WC-horní hrana sedátka klozetové mísy musí být ve výši 500 mm nad
podlahou. Ovládání splachovacího zařízení musí být umístěno po straně nejvýše 1200 mm. Po
obou stranách mísy musí být sklopná madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 780
mm. Klozetová mísa musí být osazena tak, aby vedle ní byl prostor šířky nejméně 800 mm,
mezi jejím čelem a zadní stěnou kabiny bylo nejméně 700 mm. Dveře se musí otevírat
směrem ven a musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem. Zámek dveří musí být
odjistitelný zvenku. V kabině WC musí být umístěno umyvadlo(umývátko), které musí být
opatřeno výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Nad umyvadlem se osadí svislé madlo
délky 500 mm. Nejmenší rozměry kabiny u změn dokončených staveb jsou 1400/1400 mm.
Do kabiny WC doporučujeme dveře šířky 800 mm upravit směr otevírání – pravé.
15.Stavebník splní podmínky vyjádření č. ZČP-KT-080211-1292/KOR Západočeská
plynárenská a.s.ze dne 11.02.2008 z hlediska existence plynárenských zařízení a činnosti
prováděné v ochranném pásmu PZ - viz jako příloha ke stavebnímu povolení – 9 stránek A4.
16.Stavebník splní podmínky stanoviska RWE Distribuční služby,s.r.o. k projektové
dokumentaci PZ zn:415/08/173 ze dne 08.04.2008:Při realizaci stavby je
- nutno respektovat Pravidla pro výstavbu a projektování STL a NTL plynovodů a přípojek v
rámci působnosti ZČP
- investor musí uzavřít se Západočeskou plynárenskou a.s.se sídlem Ed.Beneše 2439/702438/72,304 77 Plzeň-Smlouvu o připojení k distribuční síti.;
- veškeré spoje signálního vodiče budou vodivé-provedené pájením.
- vedení plynovodu a přípojek bude pouze po veřejně přístupných pozemcích.
1. K plánu organizace výstavby: investor sdělí písemně projektantovi a provozovateli zahájení
stavby včetně jména pracovníka vykonávající technický dozor stavby
2. Ke způsobu provádění stavby a dozoru: požadujeme, aby během výstavby byla zaručena a
převzata technickým dozorem stavby pokládka plynovodů a přípojek na stavbě( konkrétně ve
stavebním deníku) a to zejména kolizní úseky ( přechody a souběhy ostatních inženýrských
sítí,protlaky, způsob uložení potrubí)a dále během výstavby, aby techn. Dozor kontroloval a
podepisoval záznamy zhotovitele o pokládce potrubí.
Investor případně jeho zástupce přizve provozovatele na zkoušky všeho druhu podle
příslušných norem a předpisů, včetně prohlídky prací před jejich zakrytím, zápisy z těchto
kontrol budou přeloženy u přejímky.
Jako další doklad k přejímacímu řízení požadujeme zprávu tech.dozoru stavby, zda stavba
odpovídá P.D.( případně upřesnit změny stavby) a dále, že odpovídá příslušným
tech.předpisům a ČSN.Stavební dozor bude vybaven oprávněním specialisty na plynovody z
LPE nebo vyšším.
Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené
dokumentaci a to 12 měsíců ode dne jeho vydání.

17. Stavebník splní podmínky vyjádření společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. č.j.
17406/08/CPN/VV0, ze dne 14.02.2008: Při realizaci výše popsaných prací dojde ke střetu se
sítí elektronických komunikací společnosti, další podmínky – viz jako příloha ke SP – 13
stran A4.
18.Stavebník splní podmínky vyjádření č.1016481553 ze dne 13.02.2008. ČEZ Distribuce, a.
s.potvrzuje, že v zobrazeném zájmovém území se nachází podzemní zařízení v majetku ČEZ
Distribuce a.s. Před zahájením výkopových prací je nutno toto zařízení vytýčit. Nadzemní
vedení je viditelné a musí být respektováno dle zákona č.458/2000 Sb. v platném znění.
Podklad pro zpracování PD – orientační zákres. 14 dní před zahájením prací je nutno situaci
znovu ověřit. Kontakt pro vytyčení a kontrolu výkopu před záhozem: ČEZ Distribuční služby,
s r.o..,Guldenerova 19, 303 28 Plzeň, tel.: 37 110 7611, 37 110 6661.
19.Před prováděním plynové přípojky stavebník zajistí také vytýčení kabelů veřejného
osvětlení, které jsou uloženy v zemi (v chodníku). Pro vytyčení podzemního kabelu je třeba se
obrátit na ČEZ Distribuční služby, s r.o. PPS Západ, vedoucí technik p.Rada, tel.:37 110
6661. Vyjádření vystavil Ing. Kršňák dne 03.02.2008.
20.Vytápění objektu bude ústřední – plynové : zdroj 2 plynové kotle TURBO s vyústěním nad
střechu a do fasády. Ohřev teplé vody el.Boilery.
21. Stávající přípojka vody je napojena ze šachty umístěné na sousedním pozemku parc.č.3/1.
Při provádění stavebních prací nesmí dojít k jejímu poškození.
22.Splašková a dešťová voda bude napojena na stávající přípojky do městské kanalizace.
23. S odpady bude nakládáno dle zákona 185/2001 o odpadech ve znění pozdějších předpisů
zák.477/2001 Sb., a vyhlášky 381/200. Vybouraný materiál bude vytříděn a odvezen na
řízenou skládku. Doklady o likvidaci odpadu budou doloženy ke kolaudačnímu souhlasu.
Nezávadný vybouraný materiál bude odvezen na skládku určenou městským úřadem.
24. Všechny objekty zařízení staveniště a skládky materiálu budou umístěny na přilehlém
pozemku, který je ve vlastnictví města. V případě, že bude pro stavbu potřeba většího
prostoru dohodne se stavebník s vlastníkem sousedního pozemku parc.č.3/1.
25.Stavebník nejméně 30 dnů před zamýšleným záměrem užívat stavbu oznámí stavebnímu
úřadu záměr o užívání dokončené stavby. Stavba může být užívána pouze na základě
kolaudačního souhlasu. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná
stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy a
zajistí geometrický plán.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Město Kasejovice zastoupené starostkou Bc. Marií Čápovou, se sídlem Husova 98, 335 44
Kasejovice, IČ: 00256731
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení
K územnímu řízení ani ke stavebnímu řízení nebyly podány žádné námitky jak ze strany
účastníků tak ze strany veřejnosti.
Odůvodnění
Dne 14.02.2008 podal stavebník Město Kasejovice zastoupené starostkou Bc. Marií Čápovou,
se sídlem Husova 98, 335 44 Kasejovice, IČ: 00256731 žádost o vydání územního rozhodnutí
a žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: "SPOLEČENSKO- KULTURNÍ
CENTRUM MĚSTA KASEJOVICE“, na pozemku parc.č.st.3, parc.č.1604/1 a parc č.
1604/17 v katastrálním území a obci Kasejovice a zároveň požádal o spojení územního a
stavebního Řízení.Uvedeným dnem byly zahájeny územní a stavební řízení. Stavební úřad
usnesením ze dne 14.02.2008 rozhodl podle § 78 odst.1 stavebního zákona o spojení výše
uvedeného územního a stavebního řízení. Poté stavební úřad oznámil zahájení spojeného

územního a stavebního řízení známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K
projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na 18.03.2008, o jehož výsledku byl
sepsán protokol.
Stavební úřad v provedeném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z
hledisek uvedených v § 90 a § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a
dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje
obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využití území a vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných technických
požadavcích na výstavbu, v platném znění. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad
předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil
plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a
požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí. Ke stavbě vydali ještě souhlasná vyjádření:
- MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí č.j. 3328-197/VŽP/08/L, ze dne
18.02.2008 – se záměrem výše uvedené stavby souhlasí bez připomínek.
- MěÚ Nepomuk, odbor školství a kultury č.j.121/OŠK/08 Raš, ze dne 12.03.2008 – k
realizaci výše uvedené stavby nemá námitek.
- ČEZnet, a.s.Oblast Západní Čechy, Slovanská Alej 33, Plzeň zn.10323/B/08, ze dne
26.03.2008 Realizací výše uvedené stavby nedojde k dotčení telekomunikačních sítí
společnosti.
Ve lhůtě určené k uplatnění námitek, stanovisek a připomínek t.j.do 18.03.2008 neuplatnili
účastníci územního ani stavebního řízení ani účastníci z řad veřejnosti žádné námitky.
Stavební úřad zjistil, že projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na
výstavu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy a zájmy společnost či
ohrožena nebo nepřiměřeně omezena práva a právem hájené zájmy účastníků řízení.
Stavebníkovi bylo předáno poučení o znění příslušných ustanovení památkového zákona,
seznam oprávněných organizací a formulář oznámení stavební činnosti.
Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby,
rozhodl způsobem ve výše uvedeném výroku tohoto rozhodnutí.
Stavební povolení pozbývá platnosti podle § 115 odst. 4 stavebního zákona, jestliže stavba
nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Účastníci řízení podle stavebního zákona jsou:
Účastníci územního řízení( § 85 odst.1 stavebního zákona)
Město Kasejovice zastoupené starostkou Bc. Marií
Čápovou, se sídlem Husova 98, 335 44 Kasejovice, IČ: 00256731
Účastníci stavebního řízení ( § 109 odst.1 stavebního zákona )
Město Kasejovice zastoupené starostkou Bc. Marií
Čápovou, se sídlem Husova 98, 335 44 Kasejovice, IČ: 00256731
Ing. Jiří Kurc, Kasejovice 202, 335 44 Kasejovice
Jiřina Kurcová, Kasejovice 202, 335 44 Kasejovice
Římskokatolická farnost Kasejovice, Kasejovice 1, 335 44 Kasejovice
Správa a údržba silnic Starý Plzenec, příspěvková organizace Plzeňského kraje , Riegrova
533, 332 02 Starý Plzenec
RWE Distribuční služby s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Poučení
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení.

Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby
jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání
bude postoupeno Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje k
rozhodnutí.
Blažena Chaloupková
Stavební úřad Kasejovice
Přílohy pro stavebníka:
Vyjádření č.ZČP-KT-080211-1292/KOR Západočeská plynárenská a.s. ze dne 11.02.2008 -9
stránek A4
Vyjádření spol.Telefónica 02 Czech Republic, a.s. č.j.17406/08/CPN/VVO, ze dne14.02.2008
– 13 stran A4.
- ověřená dokumentace stavby : (obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):
- štítek „stavba povolena“
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů
Vyvěšeno dne: 09.04.2008
Sejmuto dne:24.4.2008
Doručí se do vlastních rukou:
Účastníci územního řízení (§ 85 odst. 1 stavebního zákona):
- Město Kasejovice, Husova 98, 335 44 Kasejovice
Účastníci stavebního řízení (§ 109 odst. 1 stavebního zákona):
Město Kasejovice, Husova 98, 335 44 Kasejovice
Ing. Jiří Kurc, Kasejovice 202, 335 44 Kasejovice
Jiřina Kurcová, Kasejovice 202, 335 44 Kasejovice
Římskokatolická farnost Kasejovice, Kasejovice 1, 335 44
Správa a údržba silnic Starý Plzenec, přísp.organizace Plzeňského kraje , Riegrova 533, 332
02 Starý Plzenec
RWE Distribuční služby s r.o.,Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
ČEZ – Distribuce a. s., Guldenerova 19, 326 00 Plzeň
ČEZ – Energetické služby s r. o., Guldenerova 19, 326 00 Plzeň
Telefónica O2 Czech Republic a. s., DLSS Plzeň, P. O. BOX č. 56, 130 76 Praha 3
Dále se doručí do vlastních rukou:
Alena Vochová – Projektování , Přednice 16,332 09 Štěnovice
Dotčené orgány :
Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí, Nám. A.Němejce 63, 335 01
Nepomuk
Městský úřad Nepomuk, odbor školství a kultury, Nám. A.Němejce 63, 335 01 Nepomuk
Krajská hygienická stanice PK, Skrétova 15, 303 22 Plzeň
Hasičský záchranný sbor PK, Kaplířova 9, P.O. BOX 18, 320 68 Plzeň 20
Doručí se veřejnou vyhláškou
Účastníci územního řízení (§ 85 odst. 2 stavebního zákona):
- Ing. Jiří Kurc, Kasejovice 202, 335 44 Kasejovice
- Jiřina Kurcová, Kasejovice 202, 335 44 Kasejovice

- Římskokatolická farnost Kasejovice, Kasejovice 1, 335 44 Kasejovice
- Správa a údržba silnic Starý Plzenec, příspěvková organizace Plzeňského kraje , Riegrova
533, 332 02 Starý Plzenec
- RWE Distribuční služby s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
- ČEZ – Distribuce a. s., Guldenerova 19, 326 00 Plzeň
- ČEZ – Energetické služby s. r. o., Guldenerova 19, 326 00 Plzeň
- Telefónica O2 Czech Republic a. s., DLSS Plzeň, P. O. BOX č. 56, 130 76 Praha 3
- Alena Vochová – Projektování , Přednice 16,332 09 Štěnovice
Na vědomí:
NIPI ČR,o.s. Konzult.středisko Plzeňského kraje, 326 00 Plzeň, Koterovská 134
spis SÚ

