MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEMOŠNÁ
Plzeňská 98, Třemošná PSČ 330 11

STAVEBNÍ ODBOR
Č.j.: MUTE-5838/2016/STO/BHa
Spis. zn.: 4813/2016/Háj
Vyřizuje: Hájková, tel. 377921181
E-mail: bohumila.hajkova@tremosna.cz

Třemošná, dne 16.2.2017

VK Radouš s.r.o., Druztová 50, 330 07 Druztová
Jiří Hájek, Plaská č.p. 4, 330 11 Třemošná

v zastoupení:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ

Výroková část 1:
Městský úřad Třemošná, 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"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby a o povolení změny v užívání
podle § 126 a 127 stavebního zákona, kterou dne 18.10.2016 podal
VK Radouš s.r.o., IČO 25100904, Druztová 50, 330 07 Druztová
Jiří Hájek, Plaská č.p. 4, 330 11 Třemošná

v zastoupení:

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
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

na stavbu:
stavební úpravy objektu č.p. 50
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 375/3, 376/1, 377/1 v katastrálním území Druztová.
Druh a účel umisťované stavby:
- stavební úpravy a přístavba stodoly u RD č.p.50
- zděná přístavba nového vstupu a spilky
- dochází ke změně hmoty objektu, objekt je rozšířen o dvě přístavby ze severní a jižní strany, přístavba na
severu je částečně zapuštěna do stávajícího terénu, architektonicky nové stavby navazují na stávající
- stavba pivovaru - varny bude zděná a zastřešena sedlovou střechou s keramickou krytinou
- přístavba pivovaru - spilky bude zděná z betonových bednících dílců a bude částečně zapuštěna do terénu
- přístavba bude zastřešena plochou střechou, nosnou konstrukci bude tvořit betonový strop, krytina bude
tvořena živičnou izolací s oblázkovým zásypem
Zastavěná plocha - stávající
228 m2
Zastavěná plocha - nová
270 m2
Stávající zastavěná plocha
130 m2 (bez RD)
Nová zastavěná plocha
173 m2 (bez RD)
Obestavěný prostor
895 m3
Výška objektu 7,750 m
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Umístění přístavby od hranic sousedních pozemků:
-

od pozemku p.č.374/1 14 m, od pozemku p.č.377/2 17 m, od pozemku p.č.379/1 10 m

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem koordinační situace v měřítku 1: 500, na pozemku
parc. č. 375/3, 376/1, 377/1 v katastrálním území Druztová, podle projektové dokumentace, kterou
vypracovala Ing.arch. Markéta Holotová a Ing.arch. Jiří Kantner , ČKA - 00802, případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Umístění stavby musí být v souladu se stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrských sítí.
3. Vytýčení prostorové polohy stavby bude provedeno odborně způsobilými osobami.
4. Stavebník je již od doby přípravy povinen podle zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči § 22 odst. 2
tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit oprávněné organizaci provést na dotčeném území
záchranný archeologický výzkum. V případě archeologického nálezu je podle § 23 zák. č. 20/87 Sb. nálezce
povinen učinit oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu nejpozději do druhého dne.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu ( dle § 27 odst.1 správního řádu):
VK Radouš s.r.o., Druztová 50, 330 07 Druztová
Výroková část 2:
I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6
stavební

povolení

na stavbu:
stavební úpravy objektu č.p. 50
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 375/3, 376/1, 377/1 v katastrálním území Druztová.
II. Vydává podle § 126 a 127 stavebního zákona
povolení změny v užívání stavby
stodola bude užívána jako pivovar.
Stavba obsahuje:
- stavební úpravy v rámci částečné rekonstrukce objektu stodoly a změna jejího účelu na pivovar
- stavební úpravy a přístavba stodoly u RD č.p.50
- změna využití na pivovar, v pivovaru bude pracovat jeden zaměstnanec a to vlastník objektu
- zděná přístavba nového vstupu a spilky
Dochází ke změně hmoty objektu. Objekt je rozšířen o dvě přístavby ze severní a jižní strany. Přístavba na
severu je částečně zapuštěna do stávajícího terénu. Architektonicky nové stavby navazují na stávající.
Celá vrchní stavba je provedena z cihelného zdiva. Objekt je založen na betonových pasech. Střecha je sedlová s
keramickou krytinou. Nová přístavba pivovaru - varny bude zděná a zastřešena sedlovou střechou s keramickou
krytinou. Nosnou konstrukci střechy bude tvořit tradiční dřevěný krov, který bude napojen na stávající.
Přístavba pivovaru - spilky bude zděná z betonových bednících dílců a bude částečně zapuštěna do terénu.
Přístavba bude zastřešena plochou střechou, nosnou konstrukci bude tvořit betonový strop, krytina bude tvořena
živičnou izolací s oblázkovým zásypem. Obě přístavby budou založené na betonových pasech.
- Zastavěná plocha - stávající
228 m2
- Zastavěná plocha - nová
270 m2
- Stávající zastavěná plocha 130 m2 (bez RD)
- Nová zastavěná plocha
173 m2 (bez RD)
- Obestavěný prostor 895 m3
- Výška objektu
7,750 m
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Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně podmiňují, stavební
úřad ve smyslu ustanovení § 74 správního řádu stanoví, že výroková část 2, vztahující se k povolení stavby,
nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část 1, vztahující se k umístění
stavby.
III.Stanoví podmínky pro provedení stavby a změnu v užívání stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala Ing.arch. Markéta Holotová a
Ing.arch. Jiří Kantner , ČKA - 00802, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude dokončena do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Zhotovitel bude vybrán ve výběrovém řízení, jeho oprávnění bude doloženo stavebnímu úřadu před
zahájením stavby. Zhotovitel ručí za bezpečné provádění stavby dle schváleného projektu a platných
předpisů, stavba bude prováděna v souladu s §160 stavebního zákona a hlavou IV stavebního řádu,
(povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb).
5. Na stavbě bude veden stavební deník.
6. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) dokončení hrubé stavby
b) závěrečná prohlídka po dokončení stavby
7. Před zahájením výkopových prací ověří stavebník u jednotlivých správců stav všech podzemních sítí a
zajistí jejich vytýčení. Podmínky správců podzemních sítí a zařízení musí být respektovány.
8. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 733050, v případě křížení sítí technického vybavení je
nutno dodržet ČSN 736005.
9. Vytýčení prostorové polohy stavby bude provedeno odborně způsobilými osobami.
10. Při výkopu na veřejném prostranství a v případě, že stavebník bude chtít v průběhu stavby použít veřejného
prostranství (například na skládku materiálu) bude předem požádán příslušný silniční správní orgán o
povolení a stanovení technických podmínek.
11. Odpady vznikající v průběhu stavby budou zneškodňovány nebo využity v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb., v platném znění, ve znění pozdějších předpisů.
12. Splnit podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby vypracovala Ing. Kateřina Kolářová a splnit
veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti vyplývající z norem a technických předpisů.
13. Při řešení venkovního osvětlení pozemku a staveb na něm umístěných, budou využita výhradně ekologická
osvětlovací tělesa, která splňují požadavky na eliminaci světelného znečištění v rámci programu „temné
nebe“.
14. Po ukončení stavby, před jejím užíváním, požádá stavebník o souhlas s užíváním stavby, jehož přílohou
budou revize, tlakové zkoušky, geometrický plán, doklad o vytýčení prostorové polohy stavby
oprávněnými osobami, revizní zpráva hasicího přístroje, doklady o požární odolnosti, certifikáty výrobků a
další doklady. Budou doloženy souhlasy dotčených orgánů s užíváním stavby. Budou dokončeny terénní
úpravy stavbou dotčeného pozemku a venkovní úpravy objektu.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu ( dle § 27 odst.1 správního řádu):
VK Radouš s.r.o., Druztová 50, 330 07 Druztová
Odůvodnění výrokové části 1 a 2:
Dne 18.10.2016 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby a o změnu užívání
stodoly na pivovar. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle
§ 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4
správního řádu.
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Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům
a veřejnosti.
Žadatel byl v oznámení o zahájení řízení poučen o zajištění, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal
žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, byla
vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit a to
do doby veřejného ústního jednání.
K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Při stanovení okruhu účastníků územního řízení se stavební úřad se zabýval otázkou účastníků územního řízení
podle § 85 stavebního zákona. Předpoklad být účastníkem řízení má podmínku existence vlastnického nebo
jiného práva, druhou podmínkou je, že existující právo může být přímo dotčeno. Při posuzování vlastnického
nebo jiného práva stavební úřad vycházel z listin doložených stavebníkem a z dostupných údajů katastru
nemovitostí. Při posuzování existujícího práva stavební úřad vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby
včetně možného dopadu na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru,
že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům, na kterých bude stavba
umístěna a k sousedním mezujícím pozemkům.
Účastníci územního řízení byli stanoveni podle § 27 správního řádu a § 85 stavebního zákona.
- podle § 27 odst. 1 správního řádu: VK Radouš s.r.o., Druztová 50, 330 07 Druztová
- podle § 27 odst. 2 správního řádu: Obec Druztová, Mgr. Marcela Janoušková, Kamil Šašek, Pavlína
Roubalová, Daniel Roubal, Zdeňka Kalivodová, Ing. Radoslav Kalivoda, Csc.
Okruh účastníků podle § 27 odst. 2 správního řádu byl omezen na vlastníky pozemků a staveb přímo
sousedících s pozemky, na kterých je stavba umístěna. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším)
pozemkům a nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Účastníkům územního řízení bude územní rozhodnutí doručeno v souladu s ust. § 92 odst. 3 stavebního zákona,
tj. účastníkům uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům
uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona se rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků územního řízení:
-

účastníci neuplatnili námitky

Stavební úřad v rámci územního řízení dle § 90 stavebního zákona, posoudil, zda je záměr žadatele v souladu:
a) s vydanou územně plánovací dokumentací,
b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických
a urbanistických hodnot v území,
c) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na
využívání území,
d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
e) 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.
V územním řízení byl záměr posuzován dle § 90 stavebního zákona. Obec nemá schválený územní plán.
Stavba je v souladu s požadavky § 90 stavebního zákona, v území se nenachází významné urbanistické a
architektonické hodnoty. Předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj předmětného území jsou zajištěny,
stavba bude napojena na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, navrhovaný záměr nebude mít negativní
vliv na životní prostředí.
Umístění stavby je v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami i v souladu se stanovisky
dotčených orgánů a s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Stavba je umístěna od
sousedních pozemků dle vyhlášky č. 501/2006Sb., nároky na připojení na technickou infrastrukturu splňují
požadavky jejích provozovatelů.
Stavební úřad se ve svém řízení zabýval určením okruhu účastníků stavebního řízení. Dle § 109 odst. 1
stavebního zákona je účastníkem stavebního řízení stavebník, vlastník stavby, na níž má být provedena změna či
udržovací práce, vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, vlastník stavby na

Č.j. 4813/2016/Háj

str. 5

pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající
věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena, vlastník sousedního
pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno, ten, kdo
má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou
přímo dotčeno.
Při stanovení okruhu účastníků stavebního řízení vycházel stavební úřad z ustanovení § 109 stavebního zákona.
Účastníci stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona:
Účastníci stavebního řízení byli stanoveni podle § 27 správního řádu a § 109 stavebního zákona:
- podle § 27 odst. 1 správního řádu: VK Radouš s.r.o., Druztová 50, 330 07 Druztová
- podle § 27 odst. 2 správního řádu: Obec Druztová, Mgr. Marcela Janoušková, Kamil Šašek, Pavlína
Roubalová, Daniel Roubal, Zdeňka Kalivodová, Ing. Radoslav Kalivoda, Csc.
Okruh účastníků podle § 27 odst. 2 správního řádu byl omezen na vlastníky pozemků a staveb přímo
sousedících s pozemky, na kterých je stavba umístěna. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším)
pozemkům a nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Účastníkům stavebního řízení a dotčeným orgánům bude oznámení rozhodnutí o povolení stavby provedeno
v souladu s ust. § 115 stavebního zákona a s ust. § 72 odst. 1 správního řádu, doručením stejnopisu písemného
vyhotovení do vlastních rukou.
Vypořádání s námitkami a připomínkami účastníků stavebního řízení:
-

účastníci neuplatnili námitky

Stavební úřad v řízení zkoumal podanou žádost a připojené podklady dle § 111 odst. 1 stavebního zákona.
Stavební úřad si v řízení dle § 111 odst. 1 písm. a) ověřil, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s
územně plánovací dokumentací. Stavební úřad se v řízení dle § 111 odst. 1 písm. b) zabýval, zda byla
dokumentace pro stavební řízení zpracována oprávněnou osobou a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné
požadavky na výstavbu. Z dodaných podkladů zjistil, že dokumentace byla zpracována autorizovaným
inženýrem a projektová dokumentace stavby v odpovídající míře řeší obecné požadavky na výstavbu.
Dle § 111 odst.l písm. c) stavebního zákona zjistil, že je zajištěn příjezd ke stavbě a jsou zajištěny požadavky na
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Dále stavební úřad zkoumal zda předložené podklady vyhovují
dle § 111 odst.l písm. d) stavebního zákona požadavkům uplatněným dotčenými orgány a jsou splněny
požadavky a podmínky jednotlivých dotčených orgánů.
Stanoviska sdělili:
- KHS Plzeňského kraje j.27268/24/21/2016
- HZS Plzeňského kraje č.j.HSPM-5435-2/2016 ÚPP
- MěÚ Nýřany č.j.OÚP/31260/2016
Stavební úřad zjistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných
zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že
jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými
k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku
uvedených.
Poučení účastníků k výroku 1:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Plzeňského kraje v Plzni podáním u zdejšího správního orgánu.
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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.
Územní 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.
Poučení účastníků k výroku 2:
Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně podmiňují, stavební
úřad ve smyslu ustanovení § 74 správního řádu stanoví, že výroková část 2 (vztahující se k povolení stavby)
nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část I1 (vztahující se k umístění
stavby).
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Plzeňského kraje v Plzni 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 právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi,
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 umístit štítek stavba povolena před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na
staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.
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.

Bohumila Hájková
oprávněná úřední osoba,
odborný referent stavebního odboru

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce obce Druztová po dobu 15-ti dnů. Dokument musí být
vyvěšen po dobu 15-ti dnů na úřední desce a webových stránkách MěÚ Třemošná.
V písemné a elektronické podobě
vyvěšeno dne:

písemné a elektronické podobě
sejmuto dne:

.....................................................

.....................................................

Podpis pověřeného zaměstnance:

Razítko orgánu, který potvrzuje
vyvěšení a sejmutí vyhlášky:

....................................................

....................................................
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 10 ve výši 1000 Kč,
položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč, celkem 16000 Kč
byl zaplacen.
Obdrží:
Účastníci územního řízení, podle § 85 odst. 1 stavebního zákona, obdrží jednotlivě
Účastníci stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona, obdrží jednotlivě
VK Radouš s.r.o., IDDS: 3kxdkfe
sídlo: Druztová č.p. 50, 330 07 Druztová
Obec Druztová, IDDS: 2e7bnxk
sídlo: Druztová č.p. 1, 330 07 Druztová
Mgr. Marcela Janoušková, Masarykova č.p. 1085/7, Doubravka, 312 00 Plzeň 12
Kamil Šašek, Zahradní č.p. 767/8, 326 00 Východní Předměstí (Plzeň 2-Slovany)
Pavlína Roubalová, Druztová č.p. 255, 330 07 Druztová
Daniel Roubal, Druztová č.p. 255, 330 07 Druztová
Zdeňka Kalivodová, Druztová č.p. 235, 330 07 Druztová
Ing. Radoslav Kalivoda, Csc., Druztová č.p. 235, 330 07 Druztová
Účastníci územního řízení, podle § 85 odst. 2 stavebního zákona, obdrží veřejnou vyhláškou
dotčené orgány
Obecní úřad Druztová, IDDS: 2e7bnxk
sídlo: Druztová č.p. 1, 330 07 Druztová
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
sídlo: Skrétova č.p. 15, 303 22 Plzeň
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství, IDDS: p36ab6k
sídlo: Kaplířova č.p. 9, 320 68 P.O.Box 18-Plzeň
Městský úřad Nýřany,pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí, IDDS: 8hrbtcq
sídlo: Americká tř. č.p. 39, 304 66 Plzeň
na vědomí
Jiří Hájek, Plaská č.p. 4, 330 11 Třemošná

