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Městský  úřad  Kasejovice,  odbor výstavby 
Kasejovice, Husova 98                               PSČ 335 44  
tel.371 595 140, fax 371 595 100             okres Plzeň - jih 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DORUČENKOU! 
                                  
 
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
číslo  jednací                   vyřizuje               V Kasejovicích dne 
MK/243/2011/Výst.      Zdeňka Kučerová            09.06.2011 
                                                       stavebni@kasejovice.cz 

 
 

R O Z H O D N U T Í  
 

Výroková část: 
      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 znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve společném 
územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 
114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a 
povolení stavby, kterou dne 16.03.2011 podal 
 
  pan Rudolf Ostříž, nar. 22.05.1987, bytem Kladrubce č.p. 24, 335 
44 Kasejovice (dále jen stavebník), a na základě tohoto přezkoumání:  
 

I. 
Vydává  
podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 91 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního 
opatření 
                   rozhodnutí o umístění stavby 

 
na stavbu: 

 
"RODINNÝ DŮM BUNGALOV 772, KLADRUBCE“  

 
(dále jen stavba) na pozemcích parc.č. 110/1 KN (parc.č.94 PK a 
parc.č. 95 PK) v katastrálním území Kladrubce a obci Kasejovice.  

  
 
 
 

 
 Pan                 
 Rudolf Ostříž  
 Kladrubce   24 
   335 44 Kasejovice 
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Stavba obsahuje: 
  Nový rodinný domek o jedné bytové jednotce je navržen na půdorysu 
tvaru „T“ s garáží v domě, bude nepodsklepený, zděný, přízemní 
s valbovou střechou.  
 
Dispoziční řešení:  
- garáž, zádveří, obývací pokoj + jídelna, kuchyně, sklad potravin,  
  chodba, 3x pokoj, šatna, 2x koupelna, WC, technická místnost a  
  sklad. 
  
Zásobování vodou – vodovodem z vlastní nově budované vrtané studny  
Odvod splaškové vody – sveden od RD do jímky na vyvážení  
Odvod dešťových vod – na terén a vsakován na pozemku stavebníka 
Zásobování elektřinou – vnitřní přípojkou ze zděného pilíře měření  
  NN v oplocení, vnější přípojka NN není předmětem tohoto řízení 
Připojení na komunikaci – řešeno sjezd na místní komunikaci na  
  pozemku parc. č. 775/2v k.ú. Kladrubce, která je napojena na  
  silnici III. třídy  
Parkování OA – garáž v RD 
Vytápění – ústřední teplovodní systém napojený na elektrokotel a krb   
  v obývacím pokoji. 
RD bude vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace.   
 
 
Stanoví podmínky pro umístění stavby: 
 
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou   
   rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území se  
   zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním  
   stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména  
   vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb. 
 
2. Novostavba RD bude umístěna na pozemcích parc.č. 110/1 KN   
   (parc.č. 94 PK a parc.č. 95 PK) v k.ú. Kladrubce a obci  
   Kasejovice. Umístění je zakresleno v situačním výkrese v měřítku  
   1:500, který je součástí projektové dokumentace.  
 
3. Stavba RD bude mít půdorys tvaru „T“ složeného z obdélníku o  
   obvodových rozměrech 10 m x 7 m a obdélníku o obvodových  
   rozměrech 8 m x 16,25 m. Maximální výška do hřebene valbové  
   střechy bude 4,81 m. Minimální odstupová vzdálenost severní  
   strany RD od sousedního pozemku parc.č. 49/1 bude 13,94 m.  
   Odstupové vzdálenosti od ostatních sousedních pozemků budou větší  
   než 14,00 m. 
 
4. Zásobování rodinného domu pitnou vodou bude řešeno vodovodem  
   napojeným na vrtanou studnu, která bude umístěna na pozemku   
   stavebníka minimálně 10 m od nejbližší jižní strany rodinného  
   domu a 34 m od pozemku para. č. 775/2 a 46 m od pozemku parc. č.  
   110/1(parc.č. 98 PK) v k.ú. Kladrubce. 
 
5. Odvod splaškové vody z rodinného domu bude řešen kanalizační  
   přípojkou vedenou z domu a napojenou do jímky na vyvážení o  
   objemu 13 m3, která bude umístěna na pozemku parc.č.  110/1 
   (parc.č.94 PK) na západ od rodinného domu.   
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6. Napojení stavby na NN bude zajištěno propojením rozvaděče  
   na RD s rozvaděčem měření ve zděném pilíři, který bude umístěn  
   na pozemku parc.č. 110/1 (parc.č. 95 PK) na jeho západní hranici  
   s pozemkem parc.č. 775/2 v k.ú. Kladrubce.  
   Vlastní elektrická přípojka NN není předmětem tohoto rozhodnutí   
   a bude řešena jiným řízením. 
  
7. Dopravní napojení stavby RD a pozemku parc.č. 110/1 KN (parc.č.  
   94 PK a parc.č. 95 PK) bude zajištěno sjezdem na pozemek parc.č.  
   775/2, využívaný jako ostatní komunikace, a z tohoto pozemku  
   stávajícím sjezdem na komunikaci III. tř. na pozemku  
   parc.č. 764 v k.ú. Kladrubce.  
 
8. Dešťové vody ze stavby a zpevněných ploch budou svedeny a  
   vsakovány na pozemku stavebníka.  
 
 

II. 
Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve 
věcech stavebního řádu 

 
stavební povolení 

  
na stavbu: 

 
"RODINNÝ DŮM BUNGALOV 772, KLADRUBCE“  

 
(dále jen stavba) na pozemcích parc.č. 110/1 KN (parc.č.94 PK a 
parc.č. 95 PK) v katastrálním území Kladrubce a obci Kasejovice.  

  
  

 

                 
Stanoví podmínky pro provedení stavby: 
 
1. Stavba rodinného domu včetně vodovodu, jímky na vyvážení a        
   elektrické vedení od rozvaděčem měření ve zděném pilíři do  
   rozvaděče na RD bude provedena podle projektové dokumentace  
   ověřené ve spojeném územním a stavebním řízení, kterou vypracoval  
   autorizovaný ing. pro pozemní stavby Ing. Stanislav Nesnídal,  
   ČKAIT  0200322 – umístění stavby a autorizovaný ing. pro pozemní  
   stavby Ing. Radim Fojtík ČKAIT – 1003240 – projekt pro stavební  
   povolení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího  
   povolení stavebního úřadu. 
 
2. Stavba bude prováděna dodavatelsky: stavebním podnikatelem,  
   který zabezpečí odborné vedení prováděné stavby 
   stavbyvedoucím (vybraná činnost ve výstavbě). Dále je povinen 
   zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je 
   předepsáno zvláštní opatření, vykonávaly jen osoby, které jsou  
   držiteli tohoto oprávnění. 
 
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající  
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   se bezpečnosti práce technických zařízení, zejména  
   vyhlášku č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších  
   minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při  
   práci na staveništích.                                      
    
4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č.      
   268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby -   
   upravuje provádění stavebních konstrukcí a technických  
   zařízení staveb a obsahuje závazná ustanovení obsažená  
   v příslušných technických normách.  
 
5. Při stavbě musí být veden stavební deník, do něhož se  
   pravidelně zaznamenávají údaje týkající se prováděné  
   stavby. 
 
6. Stavebník je povinen: 
   a) oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby a jméno  
      stavebního podnikatele min.14 dní před započetím stavebních  
      prací    
   b) před zahájením stavby umístit u vstupu na staveniště na  
      viditelném místě štítek "STAVBA POVOLENA", který obdrží  
      stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, štítek  
      musí být chráněn proti povětrnostním vlivům a musí být    
      ponechán na svém místě až do dokončení stavby, případně  
      do vydání kolaudačního souhlasu 
   c) zajistit, aby na stavbě byla k dispozici ověřená PD a  
      doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny,  
      nebo jejich kopie  
   d) ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu    
      kontrolních prohlídek stavby a umožnit provedení   
      kontrolní prohlídky 
   e) závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob,  
      nebo bezpečnost stavby, ohlásit stavebnímu úřadu  
      neprodleně po jejich zjištění.  
 
7. Před provedením stavby je povinností stavebníka ohlásit  
   nastávající zemní práce Archeologickému ústavu Akademie věd ČR,  
   oddělení archeologické památkové péče, Letenská 4, 118 01  
   Praha 1.  
 
8.  Stavebník splní podmínky vyjádření správce sítě elektronických  
    komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,  
    č.j. 9274/11 ze dne 20.01.2011 :  
     - dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (SEK)  
       společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jejíž  
       existence a poloha je zakreslena v přiloženém výřezu z  
       účelové mapy (viz příloha projektové dokumentace – dokladová  
       část). Žadatel je srozuměn s tím, že nadzemní vedení sítě  
       elektronických komunikací (dále je NVSEK) používá shodnou  
       právní ochranu jako podzemní vedení sítě elektronických  
       komunikací (dále jen PVSEK) a dojde-ji ke střetu stavby  
       s NVSEK je žadatel povinen projednat podmínky ochrany se  
       zaměstnancem společnosti Telefónica O2 pověřeného ochranou  
       sítě- Pavel Švarc)tel.: 377 143 412, 602 241 160, e- mail:    
       pavel.svarc@o2.com ) (dále jen POS) 
     - žadatel je oprávněn kontaktovat POS v případě dotazů  
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       souvisejících s podmínkami ochrany SEK, pro dotazy k poloze  
       SEK a její dokumentaci pracoviště Telefónica O2 na lince  
       800 255 255  
     - dále stavebník splní podmínky ochrany SEK společnosti  
       Telefónica O2 – I. Obecná ustanovení, II. Součinnost  
       stavebníka při činnostech v blízkosti SEK, III. Práce  
       v objektech a odstraňování objektů, IV. Součinnost stavebníka  
       při přípravě stavby, V. Přeložení SEK a VI.  Křížení a souběh  
       SEK, jejichž doslovné znění je součástí přílohy projektové  
       dokumentace – dokladová část. 
  
9.   Stavebník splní podmínky smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o  
   připojení č. 4120597998 ze dne 29.08.2010 k připojení nového  
   odběrného místa dané ČEZ Distribucí, a.s., Teplická 874/8, 405 02  
   Děčín 4. 
10. Musí být splněny podmínky závazného stanoviska HZS Plzeňského  
    kraje č.j. HSPM- 1496-5/2011 ÚPP ze dne 27.04.2011: 
    - splnit podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby  
      vypracovaného Ing. Jitkou Briežnikovou a dodatku požárně  
      bezpečnostního řešení vypracovaného paní Ludmilou Veselou dne  
      12.4.2011 a splnit veškeré požadavky na zajištění požární  
      bezpečnosti vyplývající z norem a technických předpisů 
    - při řízení k užívání stavby doložit splnění požadavků § 6,§ 7,  
      § 9 vyhlášky 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární  
      bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. 
    - při řízení k užívání stavby doložit doklad o kontrole  
      provozuschopnosti vnějších odběrných míst požární vody 
    - instalace tepelných spotřebičů musí být provedena dle  
      ČSN 06 1008 a návodu výrobce.  

- odvod spalin musí být proveden dle ČSN 73 4201 a 
souvisejících TPG.                

  
11. Před zahájením stavby musí být zajištěno vytýčení všech   
    podzemních, inženýrských  sítí a vedení, k jejichž křížení  
    či souběhu při stavbě dojde.                                     

 
12. Vzhledem k tomu, že na pozemku určeném k výstavbě rodinného domu  
    hrozí střední riziko pronikání radonu z podloží, je nutné  
    provést taková ochranná opatření, která tomuto pronikání radonu  
    do objektu zabrání. 

 
13. Při realizaci stavby je nutné dbát o ochranu životního  
    prostředí zejména odpady vzniklé při stavebních pracích  
    zneškodnit  zákonným  a doložitelným způsobem pouze na  
    zařízeních k tomu určených.                        
 
14. Z ploch pozemku, které budou zastavěny nebo zpevněny bude  
    sejmuta ornice, která bude uskladněna na pozemku stavebníka a  
    později použita na terénní úpravy pozemku kolem stavby. 
 
15. Pro dokončení stavby určuje stavební úřad termín 31.07.2013.                
 
16. Oznámení k provedení kontrolní prohlídky stavby bude podáno  
    v těchto fázích stavby: 

- dokončení nosné konstrukce RD + zastřešení 
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- dokončení příček včetně hrubých jednotlivých instalací. 
    Ukončení každé etapy oznámí stavebník stavebnímu úřadu  
    v dostatečném předstihu. Bez provedení kontrolní prohlídky  
    nelze ve stavbě dále pokračovat. 
 
17. Po dokončení stavby stavebník oznámí stavebnímu úřadu záměr  
    započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem. Stavebník  
    zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a  
    vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy.  

- zápis o předání a převzetí stavby  
- prohlášení stavbyvedoucího o provedení stavby podle PD a 

v souladu s obecnými technickými požadavky na stavby, 
s uvedením provedených odchylek od ověřené PD 

- geometrické zaměření rodinného domu  
- zprávu o revizi elektrického zařízení a hromosvodu  
- revizní zprávu výsledku kontroly spalinové cesty, včetně 

připojení topných spotřebičů 
- zápis o provedení zkoušky nepropustnosti vodovodu  
- zápis o provedení zkoušky nepropustnosti vnitřního vodovodu  
- rozbor vody                                              
- zápis o provedení zkoušky těsnosti vnitřní kanalizace a 

připojení kanalizace na jímku na vyvážení 
- zpráva o zkoušce nepropustnosti vybírací jímky 
- doklad o uzavření smlouvy s oprávněnou firmou na vyvážení 

vybírací jímky 
- zápis o provedení zkoušky systému vytápění 
- doklad o shodě na použité materiály 
- dokumentaci skutečného provedení - pokud došlo při stavbě 

k drobným odchylkám od ověřené projektové dokumentace  
- doklady požadované dotčenými orgány (archeologický průzkum 

pokud byl proveden) 
     -  doklady o splnění požární bezpečnosti stavby (atest na      
        sádrokartonové konstrukce, platná revize na instalovaný  
        ruční hasicí přístroj, instalace požárního hlásiče 2x, atd.) 

- stavební deník  
 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:  
- Rudolf Ostříž, Kladrubce č.p. 24, 335 44 Kasejovice 

Vykonatelnost stavebního povolení se odkládá v souladu s ust. § 74 
odst. 1 správního řádu do dne nabytí právní moci územního rozhodnutí. 

 
 

O d ů v o d n ě n í 
 

     Dne 16.03.2011 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o 
umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a 
stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 
stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 4 správního řádu. 

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního 
řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům doručením do vlastních 
rukou a veřejnou vyhláškou veřejnosti a účastníkovi řízení panu 
Václavu Jindřichovi, kterému nebylo možné doručit do vlastních rukou 
neboť je na uvedené adrese neznámý. K projednání žádosti současně 
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nařídil veřejné ústní jednání na 28.04. 2011, o jehož výsledku byl 
sepsán protokol.  

Stavební úřad v provedeném společném 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 zajistil, 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 záměry územního plánování a 
vyhovuje obecným požadavkům na využití území. Stavba rodinného domu 
je umístěna v nezastavěném území v části území obce, která nemá 
územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru, a proto bylo využito 
k povolení umístění RD ustanovení § 188a odst.1) písm. c) stavebního 
zákona. Rodinný dům byl umístěn, jako stavba pro bydlení, na 
pozemku, který má společnou hranici s pozemky v zastavěném území 
obce, se souhlasem Zastupitelstva Města Kasejovice. Souhlas byl 
udělen schválením usnesení Zastupitelstva Města Kasejovice ze dne 
8.6.2011 č.j. 38/2011. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné 
technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení 
neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.  

Stanoviska sdělili: 
- Zastupitelstvo Města Kasejovice  (usnesení ZMK č.j. 38/2011) 
- HZS PK, krajské ředitelství,odd. prevence ( č.j. HSPM- 1496-5/2011 ÚPP) 
  
   Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek 
dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpis 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 podle stavebního zákona jsou:             
 
Účastníci územního řízení (§ 87 odst. 1 a § 85 odst. 1 stavebního zákona): 

- Rudolf Ostříž, Kladrubce 24, 335 44 Kasejovice 
Účastníci územního řízení(§87 odst.1 a § 85 odst.2 stavebního zákona): 
- Vladislava Boušová, Kladrubce 24, 335 44 Kasejovice 
- Petr Čurda, Brněnská 987/31, 323 00 Plzeň 
- Věra Čurdová, Brněnská 987/31, 323 00 Plzeň 
- Hajný Josef, Kladrubce 13, 335 44 Kasejovice 
- Václav Jindřich, Přebudov 5, 335 44 Kasejovice 
- Zdeněk Šipatka, Kladrubce 22, 335 44 Kasejovice 
- Anna Šipatková, Kladrubce 22, 335 44 Kasejovice 
- Vojtěch Havlík, Kladrubce 14, 335 44 Kasejovice 
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22  
  Praha - Michle 
 
Účastníci stavebního řízení(§ 109 odst. 1 stavebního zákona): 
- Rudolf Ostříž, Kladrubce 24, 335 44 Kasejovice 
- Vladislava Boušová, Kladrubce 24, 335 44 Kasejovice 
- Petr Čurda, Brněnská 987/31, 323 00 Plzeň 
- Věra Čurdová, Brněnská 987/31, 323 00 Plzeň 
- Hajný Josef, Kladrubce 13, 335 44 Kasejovice 
- Václav Jindřich, Přebudov 5, 335 44 Kasejovice 
- Zdeněk Šipatka, Kladrubce 22, 335 44 Kasejovice 
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- Anna Šipatková, Kladrubce 22, 335 44 Kasejovice 
- Vojtěch Havlík, Kladrubce 14, 335 44 Kasejovice 
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22  
  Praha – Michle 
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín 
- Město Kasejovice 
 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 
 

Vypořádaní s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.  

 
 

P o u č e n í 
 
     Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 
dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského 
úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.  
     Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden 
stejnopis zůstal správnímu úřadu 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 právní moci rozhodnutí předá ověřenou 
dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu 
se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též 
speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle 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. 
      Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 
roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání 
stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 
Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena 
do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
 
 
 
 
 
                                        Otisk úředního razítka 
 
                                                                      Zdeňka Kučerová   
                Oprávněná úřední osoba odboru výstavby 
      
 
Toto oznámení musí být vyvěšené po dobu 15-ti dnů 
Vyvěšeno dne  . . . . . . .       Sejmuto dne. . . . . . . . .  
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Správní poplatek vyměřený podle zákona č.634/2004Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, položky 17 odst.1, písm. a, sazebníku ve výši 
300 Kč byl zaplacen dne 06.04. 2011 dokladem č. 510385. 
 
Doručí se do vlastních rukou: 
 
Doručí se do vlastních rukou: 
Účastníci územního řízení (§ 87 odst. 1 a § 85 odst. 1 stavebního zákona): 

- Rudolf Ostříž, Kladrubce 24, 335 44 Kasejovice 
 
Účastníci stavebního řízení(§ 109 odst. 1 stavebního zákona): 
- Rudolf Ostříž, Kladrubce 24, 335 44 Kasejovice 
- Vladislava Boušová, Kladrubce 24, 335 44 Kasejovice 
- Petr Čurda, Brněnská 987/31, 323 00 Plzeň 
- Věra Čurdová, Brněnská 987/31, 323 00 Plzeň 
- Hajný Josef, Kladrubce 13, 335 44 Kasejovice 
- Václav Jindřich, Přebudov 5, 335 44 Kasejovice 
- Zdeněk Šipatka, Kladrubce 22, 335 44 Kasejovice 
- Anna Šipatková, Kladrubce 22, 335 44 Kasejovice 
- Vojtěch Havlík, Kladrubce 14, 335 44 Kasejovice 
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22  
  Praha – Michle 
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín 
- Město Kasejovice 
 
Dotčené orgány:  
- MěÚ Nepomuk, odbor VŽP, Nám.A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk  
- HZS PK, krajské ředitelství,odd. prevence, Kaplířova 9,P.O.     
  BOX  18, 320 68 Plzeň 
- Zastupitelstvo Města Kasejovice 
 
Doručí se veřejnou vyhláškou 
Účastníci územního řízení(§87 odst.1 a § 85 odst.2 stavebního zákona): 
- Vladislava Boušová, Kladrubce 24, 335 44 Kasejovice 
- Petr Čurda, Brněnská 987/31, 323 00 Plzeň 
- Věra Čurdová, Brněnská 987/31, 323 00 Plzeň 
- Hajný Josef, Kladrubce 13, 335 44 Kasejovice 
- Václav Jindřich, Přebudov 5, 335 44 Kasejovice 
- Zdeněk Šipatka, Kladrubce 22, 335 44 Kasejovice 
- Anna Šipatková, Kladrubce 22, 335 44 Kasejovice 
- Vojtěch Havlík, Kladrubce 14, 335 44 Kasejovice 
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22  
  Praha - Michle 
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