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ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Počátky, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) 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 16.11.2018 podal
E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
v zastoupení:
ELPE s.r.o., IČO 49050494, Myslotínská 1978, 393 01 Pelhřimov
(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, v platném znění vyhlášky
č. 63/2013 Sb.

rozhodnutí o umístění stavby

Častrov vršek – obnova NN
(dále jen „stavba“) na pozemcích st. p. ½ (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 3 (zastavěná plocha
a nádvoří), st. p. 4 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 5 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 11/2
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 12/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 13/1 (zastavěná plocha
a nádvoří), st. p. 14 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 15 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 16/1
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 18 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 19 (zastavěná plocha
a nádvoří), st. p. 21 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 22 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 23
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 24/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 25/3 (zastavěná plocha
a nádvoří), st. p. 28/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 29 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 30/1
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 30/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 36 (zastavěná plocha
a nádvoří), st. p. 42 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 43 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 45
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 108 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 109 (zastavěná plocha
a nádvoří), st. p. 147 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 38 (zahrada), parc. č. 64/3 (zahrada),
parc. č. 80/1 (zahrada), parc. č. 83 (zahrada), parc. č. 86 (zahrada), parc. č. 89 (zahrada), parc. č. 90
(zahrada), parc. č. 97 (zahrada), parc. č. 98 (zahrada), parc. č. 99 (zahrada), parc. č. 100 (zahrada),
parc. č. 105/1 (zahrada), parc. č. 105/2 (zahrada), parc. č. 109/1 (zahrada), parc. č. 109/2 (zahrada),
parc. č. 109/3 (ostatní plocha), parc. č. 114/1 (zahrada), parc. č. 115/1 (zahrada), parc. č. 115/2
(zahrada), parc. č. 119/4 (ostatní plocha), parc. č. 121/3 (orná půda), parc. č. 121/13 (orná půda),
parc. č. 150/2 (ostatní plocha), parc. č. 1892/8 (ostatní plocha), parc. č. 1892/13 (ostatní plocha),
parc. č. 1896/1 (ostatní plocha), parc. č. 1929/4 (ostatní plocha), parc. č. 1929/8 (ostatní plocha),
parc. č. 1929/9 (ostatní plocha), parc. č. 1929/10 (ostatní plocha), parc. č. 1942/2 (ostatní plocha),
parc. č. 1952 (zahrada), parc. č. 1955 (zahrada), parc. č. 1957/1 (ostatní plocha), parc. č. 1957/2 (ostatní
plocha), parc. č. 1957/4 (ostatní plocha), parc. č. 1958 (ostatní plocha), parc. č. 1959 (ostatní plocha),
parc. č. 1960/1 (ostatní plocha), parc. č. 1960/2 (ostatní plocha), parc. č. 1960/4 (ostatní plocha),
parc. č. 1961 (ostatní plocha), parc. č. 1964 (ostatní plocha), parc. č. 1965 (zahrada), parc. č. 1987/1
(ostatní plocha) a parc. č. 1987/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Častrov.
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Druh a účel umisťované stavby:
jedná se o stavbu technické infrastruktury, která spočívá v obnově stávajícího venkovního vedení
NN v obci Častrov. Venkovní vedení NN bude nahrazeno kabelovým vedení NN. Hlavním účelem
stavby je zabezpečení dodávky elektrické energie odběratelům v požadované kvalitě.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

Stavba bude umístěna na pozemcích st. p. 147, ½, 3, 45, 43, 42, 5, 11/2, 108, 4, 12/1, 13/1, 14, 15,
16/1, 18, 19, 36, 21, 30/1, 30/2, 22, 23, 25/3, 109, 28/1, 24/2, 29, parc. č. 119/4, 121/13, 1892/8,
1892/13, 1929/4, 1929/8, 1929/9, 1929/10, 115/1, 115/2, 114/1, 1955, 121/3, 150/2, 38, 105/1,
105/2, 100, 98, 99, 97, 90, 89, 1965, 86, 83, 80/1, 64/3, 109/1, 109/2, 109/3, 1896/1, 1942/2, 1952,
1957/1, 1957/2, 1957/4, 1958, 1959, 1960/1, 1960/2, 1961, 1964, 1987/1, 1987/4 a 1960/4
v katastrálním území Častrov v souladu s projektovou dokumentací stavby, která obsahuje výkres
současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby
s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace, kterou ověřil: Josef Fučík,
ČKAIT – 0007408, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního
úřadu.
Prostorová poloha stavby bude vytyčena oprávněným zeměměřičem.
Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Stavebník oznámí na zdejší stavební úřad
nejpozději 10 dnů před zahájením stavby.
Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) při provádění výkopových prací,
b) po dokončení úprav povrchů dotčených pozemků.
Stavbou nesmí dojít k znehodnocení dotčených pozemků.
Stavbou dotčené pozemky popř. nemovitosti budou uvedeny do původního stavu.
Vstup na pozemky dotčené stavbou bude projednán s jejich majiteli.
Ve vztahu k ochraně osob a jejich majetku bude věnována soustavná pozornost a bude
minimalizováno mimořádné a nestandardní provozování stavby.
Při stavební činnosti je třeba vhodným opatřením minimalizovat hluk, prašnost a vibrace.
Při provádění stavby nesmí být znečišťováno životní prostředí, komunikace, okolní terén, povrchové
a podzemní vody ropnými a jinými škodlivými látkami.
Staveniště bude v souladu s požadavky dle ustanovení § 24e vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Stavební činnost bude prováděna
tak, aby vzhledem k okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum.
Práce, jejichž hlučnost by přesahovala 50 dB, nebudou prováděny v době od 21:00 hodin
do 07:00 hodin.
Před zahájením zemních prací je nutno zajistit vytyčení stávajících podzemních sítí a postupovat tak,
aby nedošlo k jejich poškození.
Stavba bude umístěna mimo ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. Při případném křížení
a souběhu se stávajícími toky, vedeními technické a dopravní infrastruktury budou dodrženy
podmínky jejich vlastníků a správců a příslušné ČSN nebo odborné normy pro prostorové řešení
souběhu a křížení sítí.
Dojde-li při provádění stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů nebo
k archeologickým nálezům, jsou investor stavby a právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající
podle zvláštních předpisů provádějící stavbu povinni nález ohlásit stavebnímu úřadu a orgánu státní
památkové péče, zhotoviteli archeologického průzkumu, popřípadě archeologickému ústavu.
Provádění stavby musí být do doby rozhodnutí o nálezu příslušným správním orgánem přerušeno.
Stavebník je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
v platném znění. (podmínky provedení archeologického průzkumu apod.).
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17. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení
zejména Zákon č. 309/2008 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění
a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
18. Stavebník oznámí záměr započít s užíváním stavby na zdejší stavební úřad min. 30 dnů předem.
19. Stavba může být užívána na základě kolaudačního souhlasu.
20. Budou dodrženy tyto podmínky dotčených orgánů:
- POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní odbor
Pelhřimov, Dopravní inspektorát, Pražská 1738, 393 01 Pelhřimov,
č.j.: KRPJ-86226-2/ČJ-2016-161706-DING, ze dne 11.08.2016:
- Přechodné DZ bude provedeno v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů
č. 294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích, § 62 zák.
č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů a TP 66 (Zásady pro označování
pracovních míst na pozemních komunikacích). Vyhrazujeme si právo na změnu či doplnění
dopravního značení v případě narušení bezpečnosti nebo plynulosti silničního provozu.
- Městský úřad Pelhřimov, odbor dopravy, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov,
č.j.: OD/1724/2017-3/68-S/Ku, ze dne: 06.12.2017:
- Provozem umístěného vedení nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy.
- Odpovědnou osobou za dodržení podmínek rozhodnutí je: Ing. Zdeněk Hanek, ELPE, s.r.o.,
tel.: 725 005 790.
- Budou dodrženy podmínky vyjádření KSÚSV, p.o., č.j.: 11948/2016 ze dne 20.10.2016, které jsou
přílohou tohoto rozhodnutí.
- Nedodržení podmínek tohoto rozhodnutí bude postihováno podle § 42b zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- Povolení se vydává podle ustanovení § 25, odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na dobu určitou a to na dobu životnosti ukládaných sítí.
- Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov,
č.j.: OŽP/1331/2016-2, ze dne: 07.09.2016:
- S odpady vzniklými při stavebních úpravách bude nakládáno v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších zákonů, v platném znění.
- Před prováděním stavebních prací je třeba, aby si stavebník zajistil vytýčení inženýrských sítí
(vodovodní a kanalizační přípojky, vodovodní a kanalizační řady).
- Vzhledem k tomu, že stavbou bude přechodně dotčena zemědělská půda, její provedení je třeba
zabezpečit v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. c), e) a f) a § 8 odst. 1 a 2 zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění a to zejména provádět práce na pozemcích
především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést dotčené plochy do původního stavu
(rekultivace manipulačního pruhu dotčených zemědělských pozemků), a dále provádět práce tak,
aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám. Termín
zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy dle § 9 odst. 2 písm. d) zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění je nutné nejméně 15 dnů předem písemně oznámit
orgánu ochrany ZPF.
21. Budou dodržena vyjádření správců a vlastníků dopravní a technické infrastruktury:
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, č.j.: 708880/18
ze dne 30.08.2018,
- E.ON Servisní, s.r.o., Budějovická 107, 390 02 Tábor, zn.: M18416-16232018, ze dne 14.02.2018,
- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, technicko-správní oddělení
Pelhřimov, Myslotínská 1887, 393 82 Pelhřimov, zn.: 11948/2016, ze dne: 20.10.2016,
- Vodotechnické služby, s.r.o., Horní 87, 394 64 Počátky, ze dne 12.12.2016.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.
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Odůvodnění:
Dne 16.11.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným
orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože
mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru,
a stanovil, že ve lhůtě do 17.12.2018 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá
závazná stanoviska.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním 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 technické požadavky
na stavby, je v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění stavby.
Stavební úřad se také zabýval otázkou souladu stavby s podmínkami územního plánování. Pro místo
stavby je zpracována závazná územně – plánovací dokumentace, je schválena zastupitelstvem obce
Častrov a je platná. Stavba je v souladu se schváleným územním plánem, jedná se o ÚZEMNÍ PLÁN
ČASTROV. Pořizovatelem tohoto územního plánu je Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, oddělení
ÚP. Správním orgánem oprávněným k vydání tohoto územního plánu je Zastupitelstvo obce Častrov.
Územní plán Častrov byl vydán 24.04.2008 pod číslem jednacím 1/2008. Územní plán Častrov je účinný
od 16.05.2008. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.
Stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů:
- Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov,
č.j.: OŽP/1331/2016-2, ze dne: 07.09.2016,
- Městský úřad Pelhřimov, odbor dopravy, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov,
č.j.: OD/1724/2017-3/68-S/Ku, ze dne: 06.12.2017 a č.j.: OD/1166/2016-2/Če, ze dne: 05.09.2016,
- POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní odbor
Pelhřimov, Dopravní inspektorát, Pražská 1738, 393 01 Pelhřimov,
č.j.: KRPJ-86226-2/ČJ-2016-161706-DING, ze dne 11.08.2016.
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.
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že právní postavení účastníka
řízení v souladu s § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž
území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých
má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo
k dotčeným sousedním pozemkům (a stavbám na nich) a vlastníkům anebo správcům stávajících toků
vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva
k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona:
E.ON Distribuce, a.s., v zastoupení: ELPE s.r.o. a Obec Častrov.
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona:
Obec Častrov, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., E.ON Servisní, s.r.o., Krajská správa a
údržba silnic Vysočiny, p. o., Vodotechnické služby s.r.o., Kraj Vysočina, Petr Parkan, Jiří Bečka,
Marie Bečková, Ing. Miroslav Němec, Marie Němcová, MUDr. Dagmar Fajtová, Jana Paulátová,
DiS., Jaroslav Strašík, Zdeňka Kudrhaltová, Marie Bőhmová, Česká republika, v zastoupení: Česká
pošta, s.p., Michal Vaněk, Eva Vaňková, František Čekal, Alena Stegurová, Tomáš Matoušek,
Zuzana Matoušková, Kateřina Toncsková, Bohumil Lisý, Dana Chaloupková, Milan Buřič, Radek
Švácha, Miroslav Bečka, Ludmila Bečková, Jiří Havlíček, Mgr. Božena Havlíčková, Stanislav
Dědič, Jaroslav Kněžínek, Jan Fuxa, Petr Fuxa, Mgr. Marie Švandová, Jan Jebavý, Miroslava
Trnková, Ing. Olga Petříková, Jiří Houška, Ing. Jana Houšková, Ing. Miroslav Houška, Dana
Votrubová, Jan Votruba, Stanislav Kuldan, Marie Novák, Josef Kyba, Jindřiška Kybová, vlastníci
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pozemků a staveb na nich: st. p. 1/1, 107, 10, 11/1, 37, 44, 12/2, 159, 17, 16/2, 21, 20, 25/2, 25/1,
135, 201, parc. č. 121/12, 119/2, 116/2, 123/1, 1942/1, 1949, 111/1,111/2, 1957/8, 1957/3, 1950,
138, 1956, 44, 1988, 107, 103, 104/1, 145, 92, 88, 87, 85, 84/1, 1960/5, 71, 64/2, 2024, 1963 a
1962 v katastrálním území Častrov.
Stavební úřad dále konstatuje, že stavba je umístěna v souladu s platnou legislativou (jedná se zejména
o: stavební zákon, vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve zněních
pozdějších předpisů, vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zněních pozdějších předpisů,
vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního
řádu, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování
a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina 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,
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.
Petr Zadák
vedoucí odboru

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e)
ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 09.01.2019.
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní
řád).
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
v zastoupení: ELPE s.r.o., IDDS: 2kw3wdv
Obec Častrov, IDDS: ctgbmkw
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Tábor, IDDS: 3534cwz
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Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o., Technicko-správní oddělení Pelhřimov, IDDS: 3qdnp8g
Vodotechnické služby s.r.o., IDDS: 9tqa5sw
Kraj Vysočina, IDDS: ksab3eu
Petr Parkan, Častrov č.p. 110, 394 63 Častrov
Jiří Bečka, Ondřejov č.p. 43, 393 01 Pelhřimov
Marie Bečková, Ondřejov č.p. 43, 393 01 Pelhřimov
Ing. Miroslav Němec, Častrov č.p. 139, 394 63 Častrov
Marie Němcová, Častrov č.p. 139, 394 63 Častrov
MUDr. Dagmar Fajtová, Zámečnická č.p. 173/8, Brno-město, 602 00 Brno 2
Jana Paulátová, DiS., Poláčkova č.p. 5108/12, 586 01 Jihlava 1
Jaroslav Strašík, Častrov č.p. 31, 394 63 Častrov
Zdeňka Kudrhaltová, Táborská č.p. 1805, 393 01 Pelhřimov
Marie Bőhmová, Čížkov č.p. 36, 393 01 Pelhřimov
Česká republika
v zastoupení: Česká pošta, s.p., IDDS: kr7cdry
Michal Vaněk, Častrov č.p. 85, 394 63 Častrov
Eva Vaňková, Častrov č.p. 85, 394 63 Častrov
František Čekal, Častrov č.p. 29, 394 63 Častrov
Alena Stegurová, U Blaženky č.p. 454/5, Smíchov, 150 00 Praha 5
Tomáš Matoušek, Častrov č.p. 128, 394 63 Častrov
Zuzana Matoušková, Stanko Vodičky č.p. 279/2, 408 01 Rumburk 2-Horní Jindřichov
Kateřina Toncsková, Častrov č.p. 19, 394 63 Častrov
Bohumil Lisý, Častrov č.p. 94, 394 63 Častrov
Dana Chaloupková, Želiv č.p. 159, 394 44 Želiv
Milan Buřič, Komenského č.p. 582, 394 68 Žirovnice
Radek Švácha, Častrov č.p. 16, 394 63 Častrov
Miroslav Bečka, Častrov č.p. 15, 394 63 Častrov
Ludmila Bečková, Častrov č.p. 15, 394 63 Častrov
Jiří Havlíček, Častrov č.p. 14, 394 63 Častrov
Mgr. Božena Havlíčková, Častrov č.p. 14, 394 63 Častrov
Stanislav Dědič, Častrov č.p. 63, 394 63 Častrov
Jaroslav Kněžínek, Olešenská č.p. 1710, 393 01 Pelhřimov
Jan Fuxa, Častrov č.p. 42, 394 63 Častrov
Petr Fuxa, Častrov č.p. 12, 394 63 Častrov
Mgr. Marie Švandová, K Vilkám č.p. 824, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec 1
Jan Jebavý, Častrov č.p. 139, 394 63 Častrov
Miroslava Trnková, Častrov č.p. 11, 394 63 Častrov
Ing. Olga Petříková, Moulíkova č.p. 2239/3, Smíchov, 150 00 Praha 5
Jiří Houška, Častrov č.p. 8, 394 63 Častrov
Ing. Jana Houšková, Častrov č.p. 138, 394 63 Častrov
Ing. Miroslav Houška, Častrov č.p. 138, 394 63 Častrov
Dana Votrubová, Častrov č.p. 83, 394 63 Častrov
Jan Votruba, Častrov č.p. 83, 394 63 Častrov
Stanislav Kuldan, Častrov č.p. 123, 394 63 Častrov
Marie Novák, Mayergasse č.p. 10/7, Martin, Baden 2500, Rakousko
Josef Kyba, Častrov č.p. 57, 394 63 Častrov
Jindřiška Kybová, Častrov č.p. 57, 394 63 Častrov
vlastníci pozemků a staveb na nich: st. p. 1/1, 107, 10, 11/1, 37, 44, 12/2, 159, 17, 16/2, 21, 20, 25/2,
25/1, 135, 201, parc. č. 121/12, 119/2, 116/2, 123/1, 1942/1, 1949, 111/1,111/2, 1957/8, 1957/3, 1950,
138, 1956, 44, 1988, 107, 103, 104/1, 145, 92, 88, 87, 85, 84/1, 1960/5, 71, 64/2, 2024, 1963 a 1962
v katastrálním území Častrov
dotčené správní úřady
Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, IDDS: ugqb3nb
Městský úřad Pelhřimov, odbor dopravy, IDDS: ugqb3nb
Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, IDDS: ugqb3nb
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, IDDS: x9nhptc
Vypraveno dne: 11.01.2019

