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ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.
1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního
zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění
stavby"), kterou dne 15.12.2020 podala a dne 26.1.2021 naposledy doplnila
E.ON Distribuce, a. s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice,
kterou zastupuje ELPROJEKT Písek s.r.o., IČO 28086686, nábřeží 1. máje 1935, 397 01 Písek 1
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
“Lnářský Málkov - rek. sítě NN, hájenka“
Kadov, Lnářský Málkov

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 58, 76, 77, 78, parc. č. 416/2, 421/2, 421/3, 421/4, 421/5, 421/6,
1057, 1063, 1103, 1110, 1115, 1117, 1121, 1136 v katastrálním území Lnářský Málkov.
Druh a účel umisťované stavby:
Nové kabelové vedení
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
Pozemky st. p. 58, 76, 77, 78, parc. č. 416/2, 421/2, 421/3, 421/4, 421/5, 421/6, 1057, 1063, 1103,
1110, 1115, 1117, 1121, 1136 v katastrálním území Lnářský Málkov
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.

2.

3.

4.
5.

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.
Pro uskutečnění umisťované stavby se jako stavební pozemek vymezují pozemky st. p. 58, 76, 77,
78, parc. č. 416/2, 421/2, 421/3, 421/4, 421/5, 421/6, 1057, 1063, 1103, 1110, 1115, 1117, 1121,
1136 v katastrálním území Lnářský Málkov.
Stavba bude respektovat následující údaje:
a) Nové kabelové vedení bude napojeno na stávající trafostanici na pozemku parc. č. 1063 v k. ú.
Lnářský Málkov. Od místa napojení bude nový kabel veden podél účelové komunikace (parc. č.
1121 v k. ú. Lnářský Málkov), východním směrem. V trase vedení bude smyčkově připojen nový
pilíř na pozemku parc. č. 1103 v k. ú. Lnářský Málkov. Dále z trasy vedení budou provedeny dvě
odbočky do chatové oblasti. První odbočka bude provedena přes pozemky parc. č. 1110 a 416/2
v k. ú. Lnářský Málkov a bude ukončena napojením na pojistkovou skříň chaty na pozemku st. p.
99 v k. ú. Lnářský Málkov. Druhá odbočka bude provedena před pozemkem parc. č. 421/6 v k. ú.
Lnářský Málkov a bude vedena přes tento pozemek a dále přes pozemky parc .č. 1115, 1117,
421/3 a 421/2 v k. ú. Lnářský Málkov. Na toto odbočení budou připojeny chaty na pozemcích st.
p. 76, 77, 78, 79 a 80 v k. ú. Lnářský Málkov. Hlavní trasa nového vedení bude ukončena v nové
pojistkové skříni umístěné na stávajícím sloupu na pozemku parc. č. 1121 (před pozemkem parc.
č. 1129) v k. ú. Lnářský Málkov.
b) Další část nového vedení bude provedena u hájenky na pozemku st. p. 58 v k. ú. Lnářský Málkov.
Tato část bude vedena od stávajícího sloupu na pozemku parc. č. 1136 v k. ú. Lnářský Málkov
severním směrem, do nového pilíře, který bude umístěn na stejném pozemku, u vjezdové brány.
Od tohoto pilíře bude provedeno připojení hájenky na pozemku st. p. 58 v k. ú. Lnářský Málkov.
c) Kabelové vedení bude provedeno kabelem I-NAYY-J 4x240 mm o celkové délce 1064 m,
kabelem I-NAYY-J 4x150 mm o celkové délce 347 m, kabelem I-NAYY-J 4x95 mm o celkové
délce 74 m, kabelem I-NAYY-J 4x50 mm o celkové délce 147 m, kabelem I-NAYY-J 4x16 mm
o celkové délce 12 m a kabelem NYY 4x10 mm o celkové délce 112 m.
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v územním řízení, kterou vypracoval
Jan Urválek, ČKAIT 0102172; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
stavebního úřadu.
Stavba může být zahájena až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

6. Podmínky, které vyplývají ze stanovisek či vyjádření správců inženýrských sítí k jejich ochraně,
včetně ochrany v jejich ochranných pásmech musí být při provádění stavby respektovány a dodrženy.

III. Stanoví podmínky dotčených orgánů:
7. Budou dodrženy podmínky dotčeného orgánu, kterým je MěÚ Blatná, odbor životního prostředí, dle
závazného stanoviska ze dne 16.12.2020, č. j. MUBL 17898/2020:
a) Stavební práce je nutno provádět s maximální šetrností ke kořenovému systému stromů, aby
nedošlo k jeho narušení. Případné mechanické poškození stojících stromů nebo jejich kořenů je
nutno neprodleně ošetřit nátěrem.
b) Na sousedních lesních pozemcích, nacházejících se do 50 m od stavby, nebude docházet
k pohybu pracovní techniky ani na nich nebude ukládán žádný stavební či jiný materiál nebo
odpad vzniklý při stavební činnosti.
8. Budou dodrženy podmínky dotčeného orgánu, kterým je MěÚ Blatná, odbor životního prostředí, dle
závazného stanoviska ze dne 10.12.2020, č. j. MUBL 18201/2020:
a) Budou dodrženy podmínky z vyjádření správce drobného vodního toku Povodí Vltavy, státní
podnik, závod Horní Vltavy, zn. 75780/2020-142 ze dne 3.11.2020:
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Kabel bude v místě křížení uložen do chráničky.

ii) Místo křížení bude v terénu viditelně označeno typizovanými označníky.
iii) Provoznímu středisku Otava ve Strakonicích bude pro potřeby správce toku předáno
zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení vodního toku a souběhu s vodním
tokem (situace s okolím 50 m) v digitální formě (výkres v některém z formátů DWG, DGN
nebo DXF), seznam zaměřených bodů s uvedením jejich souřadnic X, Y, Z ve formátu TXT
s oddělovači a dále pak výkresy – situace v měřítku 1:500 a detailní situační a výškové
uspořádání v měřítku 1:100 s kótami v nadpořských výškách Bpv. v tištěné podobě
a digitálně ve formátu PDF.
b) Budou dodrženy podmínky ze stanoviska geologa RNDr. Miloše Čeledy, Odborná způsobilost
v oboru: hydrogeologie, geologické práce-sanace č. 1340/2001, z listopadu 2020:
i)

Výkop v tělese hráze po uložení zemního kabelu NN do podsypu a obsypu bude zpětně
zasypán výkopkem přiměřené vlhkosti a hutněn po vrstvách cca 20 cm.
9. Budou dodrženy podmínky dotčeného orgánu, kterým je Policie ČR, Územní odbor Strakonice, dle
závazného stanoviska ze dne 22.6.2020, č. j. KRPC-63298-1/ČJ-2020-020706:
a) Zařízení spojené se stavbou musí být umístěné v bezpečné vzdálenosti od komunikací min. 0,5 m,
tak aby nedocházelo k jeho poškozování provozem na komunikaci. U nadzemního vedení je
nutné dodržet normové parametry, tak aby vedení nezasahovalo do průjezdního profilu pozemní
komunikace. Žádná zařízení spojená se stavbou nesmí být umisťována do rozhledových
parametrů sjezdů, aby nebránila v rozhledech, v rozhledech mohou být překážky jen do výše,
kterou stanoví příslušné ČSN.
b) Podchod pod komunikací bude realizován protlakem, pokud to v daném místě jde realizovat
a pokud to technologie stavby dovolí. Překopání komunikace bude povoleno výjimečně, pokud
nelze stavbu provést protlakem či podvrtem pod komunikací.
c) K realizaci stavby bude zpracováno dopravně inženýrské opatření (DIO), aby při provádění prací
byla zajištěna bezpečnost a plynulost silničního provozu přechodným dopravním značením. Poté
bude DIO, a to včas před zahájením prací, předloženo k odsouhlasení na PČR, KŘPJčK, DI
Strakonice s žádostí příslušného správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní
komunikace. PČR,KŘPJčK, DI Strakonice na tomto základě vydá předchozí souhlas dle zákona
č. 13/1997 Sb., a vyjádření dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
včetně všech změn a doplňků, ke zvláštnímu užívání komunikace, pro potřeby silničního
správníhodúřadu.

IV. Stanoví podmínky pro užívání stavby:
10. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu od obecného stavebního úřadu.
11. Žadatel doloží stavebnímu úřadu k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu náležitosti uvedené v části
B přílohy č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního
opatření a stavebního řádu a zajistí provedení a vyhodnocení zkoušek a měření, ze kterých bude
jednoznačně vyplývat, že stavbu lze užívat bez závad.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
Bohumil Braun, nar. 14.6.1960, Čečelovice 3, 388 01 Blatná
Mgr. Monika Čížková, nar. 10.8.1969, Nová 342, 386 01 Strakonice 1
Karla Krajzlová, nar. 17.12.1955, Průchova 585, 388 01 Blatná
Ing. Oldřich Lávička, nar. 30.5.1957, Neplachova 751/26, 370 04 České Budějovice 4
Ing. Eva Plavcová, nar. 28.7.1946, Vratislavova 298, 397 01 Písek 1
Libuše Studenovská, nar. 14.3.1964, Lnářský Málkov 1, 388 01 Blatná
Jaroslav Tůma, nar. 16.4.1928, Bezděkovská 429, 386 01 Strakonice 1
Ing. Jiří Vaníček, nar. 17.1.1974, Na Kocínce 1740/8, 160 00 Praha 6
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Ing. Martin Vaníček, Ph.D., nar. 7.7.1972, Naardenská 668/19, 162 00 Praha 616
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
Obec Kadov, Kadov, 387 33 Kadov
Výrobně obchodní družstvo Kadov, Kadov 65, 387 33 Kadov u Blatné

Odůvodnění:
Dne 15.12.2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad žádost posoudil podle § 86 stavebního zákona a shledal, že žádost nemá předepsané
náležitosti, a proto podle § 86 odst. 5 stavebního zákona vyzval dne 15.1.2021 pod č. j. MUBL 750/2021
žadatele k doplnění žádosti a současně usnesením rozhodl o přerušení územního řízení nejpozději do
15.3.2021.
Žadatel žádost naposledy doplnil dne 26.1.2021.
Stavební úřad oznámil dne 2.12.2020 pod č. j. MUBL 17637/2020 zahájení územního řízení známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona
upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost
poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru. Stavební úřad tedy stanovil lhůtu 15 dnů od
doručení tohoto oznámení, ve které mohli účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá
stanoviska. Účastníkům byla dána možnost nahlížet do podkladů pro vydání rozhodnutí.
Stavební úřad v souladu s § 90 stavebního zákona v územním řízení posoudil, zda je záměr žadatele
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 technickou a dopravní infrastrukturu a s požadavky zvláštních
právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě
s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.
Umístění stavby je, dle závazného stanoviska MěÚ Blatná, odboru výstavby a územního plánování,
orgánu územního plánování ze dne 12.1.2021, č. j. MUBL 607/2021, v souladu se schválenou územně
plánovací dokumentací, tj. územním plánem Kadov.

Vymezení okruhu účastníků územního řízení:
Stavební úřad při vymezování okruhu účastníků územního řízení vycházel z ustanovení § 85 stavebního
zákona. Podle citovaného ustanovení stavebního zákona je účastníkem územního řízení o umístění stavby
žadatel a dále osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně
sousedních pozemků a staveb na nich mohou být rozhodnutím přímo dotčena.
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (více než 30 účastníků), doručoval
stavební úřad písemnosti v souladu s § 144 zákona 500/2004 Sb.
Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že toto postavení
přísluší vedle žadatele také vlastníkům stavbou dotčených pozemků a vlastníkům sousedních pozemků
a staveb na nich. Vlastnická ani jiná práva k dalším – vzdálenějším pozemkům a stavbám na nich
nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
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Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadatel
E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – vlastníci stavbou dotčených pozemků
Bohumil Braun, nar. 14.6.1960, Čečelovice 3, 388 01 Blatná
Mgr. Monika Čížková, nar. 10.8.1969, Nová 342, 386 01 Strakonice 1
Karla Krajzlová, nar. 17.12.1955, Průchova 585, 388 01 Blatná
Ing. Oldřich Lávička, nar. 30.5.1957, Neplachova 751/26, 370 04 České Budějovice 4
Ing. Eva Plavcová, nar. 28.7.1946, Vratislavova 298, 397 01 Písek 1
Libuše Studenovská, nar. 14.3.1964, Lnářský Málkov 1, 388 01 Blatná
Jaroslav Tůma, nar. 16.4.1928, Bezděkovská 429, 386 01 Strakonice 1
Ing. Jiří Vaníček, nar. 17.1.1974, Na Kocínce 1740/8, 160 00 Praha 6
Ing. Martin Vaníček, Ph.D., nar. 7.7.1972, Naardenská 668/19, 162 00 Praha 616
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
Obec Kadov, Kadov, 387 33 Kadov
Výrobně obchodní družstvo Kadov, Kadov 65, 387 33 Kadov u Blatné
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – vlastníci sousedních pozemků
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
St. p. 99, 79, 80, parc. č. 1102, 1101, 1106, 1107, 1215, 1116, 1201, 1129, 1137 v k. ú. Lnářský Málkov

Stanoviska sdělili:
-

MěÚ Blatná, odbor životního prostředí dne 16.12.2020, č. j. MUBL 17898/2020

-

MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování dne 12.1.2021, č. j. MUBL 607/2021

-

MěÚ Blatná, odbor životního prostředí dne 15.10.2020, č. j. MUBL 15311/2020

-

MěÚ Blatná, odbor životního prostředí dne 10.12.2020, č. j. MUBL 18201/2020

-

Policie ČR, Územní odbor Strakonice dne 22.6.2020, č. j. KRPC-63298-1/ČJ-2020-020706

Žadatel dále doložil:
-

Plnou moc k zastupování
Souhlas vlastníka dotčených pozemků parc. č. 1115, 1117, 1121 v k. ú. Lnářský Málkov, vyjádřený
na situačním výkrese
Vyjádření E.ON Distribuce, a.s. k existenci nadzemního vedení VN, nadzemního a podzemního
vedení NN, distribuční trafostanice VN/NN v dotčeném území a souhlas se stavbou a činností
v ochranném pásmu ze dne 11.6.2020, č. j. M18391-26053720
Vyjádření E.ON Distribuce, a.s. (plyn) ze dne 10.6.2020, č. j. M18391-26053720
Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 26.10.2020, č. j. 782984/20
Vyjádření ČEVAK, a.s. ze dne 8.10.2020, č. j. O20070130133
Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 10.6.2020, č. j. MW9910152352180693
Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 10.6.2020, č. j. E25104/20
Vyjádření Lesů ČR, s. p. ze dne 19.10.2020, č. j. LCR199/001766/2020
Stanovisko Povodí Vltavy, s. p. ze dne 3.11.2020, č. j. 75780/2020-142
Vyjádření Obce Kadov ze dne 4.12.2020
Sdělení MěÚ Blatná, státní památkové péče ze dne 19.6.2020, č. j. MUBL 8578/2020/58
Sdělení MěÚ Blatná, odboru životního prostředí ze dne 16.11.2020, č. j. MUBL 15276/20-147
Souhlas vlastníka dotčených pozemků parc. č. 1057, 1063, 1369 v k. ú. Lnářský Málkov, vyjádřený
na situačním výkrese
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Souhlas vlastníka dotčeného pozemku parc. č. 1373 v k. ú. Lnářský Málkov, vyjádřený na situačním
výkrese
Souhlas vlastníka dotčeného pozemku parc. č. 1228 v k. ú. Lnářský Málkov, vyjádřený na situačním
výkrese
Souhlas vlastníka dotčených pozemků parc. č. 416/2, 1110 v k. ú. Lnářský Málkov, vyjádřený na
situačním výkrese
Souhlas vlastníka dotčeného pozemku parc. č. 421/2 v k. ú. Lnářský Málkov, vyjádřený na situačním
výkrese
Souhlas vlastníka dotčeného pozemku parc. č. 421/3 v k. ú. Lnářský Málkov, vyjádřený na situačním
výkrese
Souhlas vlastníka dotčených pozemků parc. č. 421/4, st. p. 78 v k. ú. Lnářský Málkov, vyjádřený na
situačním výkrese
Souhlas vlastníka dotčených pozemků parc. č. 421/5, st. p. 77 v k. ú. Lnářský Málkov, vyjádřený na
situačním výkrese
Souhlas vlastníka dotčených pozemků parc. č. 421/6, st. p. 76 v k. ú. Lnářský Málkov, vyjádřený na
situačním výkrese
Souhlas vlastníka dotčených pozemků parc. č. 1132, 1136, st. p. 58 v k. ú. Lnářský Málkov,
vyjádřený na situačním výkrese

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.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Veřejnost připomínky neuplatnila.
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 územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
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stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li
o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
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.

Bc. Václav Koubek
vedoucí odboru výstavby a ÚP
MěÚ Blatná
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve
výši 1000 Kč byl zaplacen.
Obdrží:
I. účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky)
ELPROJEKT Písek s.r.o., IDDS: vx73wxv
II. účastníci územního řízení dle (§85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejky)
Vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být záměr uskutečněn:
Bohumil Braun, Čečelovice č.p. 3, 388 01 Blatná
Mgr. Monika Čížková, Nová č.p. 342, Dražejov, 386 01 Strakonice 1
Karla Krajzlová, Průchova č.p. 585, 388 01 Blatná
Ing. Oldřich Lávička, Neplachova č.p. 751/26, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4
Ing. Eva Plavcová, Vratislavova č.p. 298, Václavské Předměstí, 397 01 Písek 1
Libuše Studenovská, Lnářský Málkov č.e. 1, Kadov, 388 01 Blatná
Jaroslav Tůma, Bezděkovská č.p. 429, Strakonice II, 386 01 Strakonice 1
Ing. Jiří Vaníček, Na Kocínce č.p. 1740/8, 160 00 Praha 6-Dejvice
Ing. Martin Vaníček, Ph.D., IDDS: efyu8p9
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Obec Kadov, IDDS: 427b489
Výrobně obchodní družstvo Kadov, IDDS: enabgt3
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III. účastníci územního řízení dle (§85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – veřejná vyhláška
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
St. p. 99, 79, 80, parc. č. 1102, 1101, 1106, 1107, 1215, 1116, 1201, 1129, 1137 v k. ú. Lnářský Málkov
IV. dotčené správní úřady
MěÚ Blatná, odbor životního prostředí, tř. T.G.Masaryka č.p. 322, 388 11 Blatná
Policie ČR okresní ředitelství Strakonice, Územní odbor Strakonice, IDDS: eb8ai73
V. ostatní
spis – vlastní

Grafická příloha územního rozhodnutí ze dne 12.3.2020, spis. zn. OVÚP/18409/2020/KK

