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-veřejná vyhláška-

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu ve Vimperku, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) a 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 14.3.2018
podal
E.ON Distribuce, a. s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7,
370 01 České Budějovice 1,
kterého zastupuje E.ON Česká republika, s. r. o., IČO 25733591, F. A. Gerstnera č.p.
2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1,
kterého zastupuje ELEKTROINVEST STRAKONICE, s. r. o., IČO 25185969, Katovická
č.p. 175, Strakonice I, 386 01 Strakonice 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
Bořanovice, samoty - zahuštění TS, č.s. 1040001635
na pozemcích
č. 109 - ostatní plocha, neplodná půda, č. 110 - orná půda, ZPF, 116/1 - ostatní plocha,
neplodná půda, č. 117/1 - orná půda, ZPF, č. 119 - ostatní plocha, neplodná půda, č. 120 orná půda, ZPF v k.ú. Štítkov, obec Svatá Maří,
č.62(st.) - zastavěná plocha a nádvoří, č. 68 - ostatní plocha, neplodná půda, č. 69 ostatní plocha, neplodná půda, č. 70/1 - orná půda, ZPF, č. 134 - ostatní plocha, neplodná
půda, č. 146/1 - ostatní plocha, neplodná půda, č. 161/2 - orná půda, ZPF, č. 163 - trvalý
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travní porost, ZPF, č. 168 - ostatní plocha, neplodná půda, č. 169 - trvalý travní porost,
ZPF, č. 173 - ostatní plocha, neplodná půda, č. 186/1 - trvalý travní porost, ZPF, č. 186/2 trvalý travní porost, ZPF, č. 203 - ostatní plocha, neplodná půda, č. 230 - trvalý travní
porost, ZPF, č. 238/1 - trvalý travní porost, ZPF, č. 238/2 - trvalý travní porost, ZPF, č. 239
- trvalý travní porost, ZPF, č. 247/2 -trvalý travní porost, ZPF, č. 249 - ostatní plocha,
neplodná půda, č. 250 - ostatní plocha, neplodná půda, č. 256 - trvalý travní porost, ZPF,
č. 259 – orná půda, ZPF, č. 268/1 - orná půda, ZPF, č. 283 - orná půda, ZPF, č. 838/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Svatá Maří, obec Svatá Maří,
č. 23/1(st.) - zastavěná plocha a nádvoří, č. 23/2(st.) - zastavěná plocha a nádvoří, č.
24(st.) - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 661/6 - trvalý travní porost, ZPF, č. 661/7 trvalý travní porost, ZPF, č. 717/3 - orná půda, ZPF, č. 718/2 - trvalý travní porost, ZPF, č.
721 - trvalý travní porost, ZPF, č. 722/1 - trvalý travní porost, ZPF, č. 722/2 - trvalý travní
porost, ZPF, č. 722/3 - zahrada, ZPF, č. 723 - trvalý travní porost, ZPF, č. 726/4 - trvalý
travní porost, ZPF, č. 726/5 - trvalý travní porost, ZPF, č. 726/6 - zahrada, ZPF, č. 726/7 trvalý travní porost, ZPF, č. 739/1 - trvalý travní porost, ZPF, parc. č. 740 - trvalý travní
porost, ZPF, č. 781 - ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 782 - ostatní plocha, ostatní
komunikace, č. 783 - ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 786/5 - vodní plocha, koryto
vodního toku přirozené nebo upravené) v k.ú. Bořanovice u Vimperka, obec Vimperk,
(dále jen "stavba").
Popis umisťované stavby:
Účelem stavby je výstavba nového přívodního kabelu VN v k.ú. Štítkov a k.ú. Svatá Maří,
kioskové trafostanice na p.č. 163 v k.ú. Svatá Maří a náhrada stávajícího venkovního
vedení NN novým zemním kabelovým vedením v k.ú. Svatá Maří a k.ú. Bořanovice u
Vimperka.

II. Stanoví tyto podmínky pro umístění a provedení stavby:
1. Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemcích, jak je zřejmé z ověřených situací
na podkladě katastrální mapy v měřítku 1:2000 a celkové situace v měřítku 1:1000, které
obsahují výkres současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku,
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména
vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavební pozemek umisťované stavby se vymezuje částmi výše uvedených dotčených
pozemků v rozsahu potřebném pro realizaci stavby a její užívání, tzn. částmi pozemků
určenými pro umístění jednotlivých stavebních objektů včetně jejich ochranných pásem.
3. Případné změny umístění stavby nesmí být provedeny bez předchozího projednání se
stavebním úřadem a bez změny rozhodnutí o umístění stavby.
4. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, vypracované
společností Elektroinvest Strakonice, s.r.o., IČ 251 85 969, Katovická 175, Strakonice.
Projektantem zodpovídajícím za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby,
provedené podle zpracované projektové dokumentace, a proveditelnost stavby podle
této dokumentace, je Milan Brejcha, autorizovaný technik pro technologická zařízení
staveb, ČKAIT – 0100747.
5. Stavba podle § 103 odst. 1 písm. e), bod 5 stavebního zákona nevyžaduje stavební
povolení ani ohlášení.
6. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, tj. osobou oprávněnou
k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
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7. Likvidace vzniklých odpadů při provádění stavby bude zajištěna v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb., o odpadech.
8. Materiál určený k výstavbě může být přechodně uložen v souladu s příslušnými předpisy
pouze na základě souhlasu vlastníků pozemků.
9. Při provádění stavby nesmí dojít ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách.
V případě poškození budou neprodleně uvedeny do původního stavu.
10. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska Odboru životního
prostředí MěÚ Vimperk ze dne 18.1.2018, č.j. MUVPK-ŽP 40019/17-TUM 118/2018.
11. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky vyjádření Státního pozemkového úřadu
ze dne 8.1.2018, č.j. SPU 003339/2018 SZ SPU 538748/2015.
12. Budou dodrženy podmínky Města Vimperk ze dne 3.5.2017, č.j. MUVPK-HB 10608/17
KAL.
13. Budou dodrženy podmínky vyjádření o existenci distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví
E.ON Distribuce, a.s. ze dne 20.2.2018, č.j. M18391-16233810.
14. Po skončení stavebních prací bude proveden úklid zbylého materiálu a okolí stavby,
provedeny terénní úpravy a osetí travnatých ploch narušených stavbou.
15. Dokončená stavba může být užívána podle § 119 odst. 1 stavebního zákona pouze
na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 stavebního zákona), neboť jde o stavbu,
jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit. Stavebník k žádosti o vydání
kolaudačního souhlasu (příloha č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb.) opatří přílohy
z části B žádosti, tj. zejména závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání
stavby vyžadovaná zvláštními předpisy, dále pak geometrické zaměření stavby,
doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, dokumentaci skutečného provedení
stavby, doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na
stavby (§ 156 stavebního zákona) a stanoviska veřejné dopravní a technické
infrastruktury.
16. Objekt kioskové trafostanice po dokončení vyžaduje zápis do katastru nemovitostí
v souladu se zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí ve znění pozdějších
předpisů.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (žadatel):
-

E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České
Budějovice 1,
kterého zastupuje E.ON Česká republika, s. r. o., IČO 25733591, F. A. Gerstnera č.p.
2151/6,
České
Budějovice
7,
370
01
České
Budějovice
1,
kterého zastupuje ELEKTROINVEST STRAKONICE, s. r. o., IČO 25185969, Katovická č.p.
175, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1,

podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (obce, na jejichž území má být požadovaný
záměr uskutečněn):
-

Obec Svatá Maří, Svatá Maří č.p. 34, 385 01 Vimperk,

-

Město Vimperk, Steinbrenerova č.p. 6/2, 385 01 Vimperk I,
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podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má
být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo
k tomuto pozemku nebo stavbě):
-

Jaroslav Sova, nar. 14.9.1956, Záhoří č.p. 36, Bošice, 384 81 Čkyně – vlastník p.č. 110,
120, 109 v k.ú. Štítkov, p.č. 68, 70/1, 69 v k.ú. Svatá Maří,

-

Ing. František Krejsa, nar. 2.9.1952, Štítkov č.p. 27, Svatá Maří, 385 01 Vimperk – (1/2)
vlastník p.č. 116/1, 117/1 v k.ú. Štítkov,

-

Helena Krejsová, nar. 13.5.1955, Štítkov č.p. 27, Svatá Maří, 385 01
vlastník p.č. 116/1, 117/1 v k.ú. Štítkov,

-

Stanislav Zídek, nar. 17.10.1962, Bořanovice č.p. 11, 385 01 Vimperk – (SJM) vlastník p.č.
119 v k.ú. Štítkov, (SJM) vlastník p.č. 247/2, 249, 268/1 v k.ú. Svatá Maří, (SJM ½) vlastník
p.č. 722/1 v k.ú. Bořanovice u Vimperka, (SJM) vlastník p.č. 718/2, 661/7, 740, 721, 726/4,
723, 726/5 v k.ú. Bořanovice u Vimperka,

-

Jana Zídková, nar. 16.5.1964, Bořanovice č.p. 11, 385 01 Vimperk – (SJM) vlastník p.č.
119 v k.ú. Štítkov, (SJM) vlastník p.č. 247/2, 249, 268/1 v k.ú. Svatá Maří, (SJM ½) vlastník
p.č. 722/1 v k.ú. Bořanovice u Vimperka, (SJM) vlastník p.č. 718/2, 661/7, 740, 721, 726/4,
723, 726/5 v k.ú. Bořanovice u Vimperka,

-

Obec Svatá Maří, Svatá Maří č.p. 34, 385 01 Vimperk – vlastník p.č. 838/2, 163 v k.ú.
Svatá Maří,

-

Stanislav Zídek, nar. 1.12.1987, Bořanovice č.p. 11, 385 01 Vimperk – vlastník p.č. 239
v k.ú. Svatá Maří,

-

Jaromír Kukačka, nar. 18.8.1956, Svatá Maří č.p. 14, 385 01 Vimperk – vlastník p.č. 161/2,
173 v k.ú. Svatá Maří,

-

Ing. arch. Josef Stahl, nar. 12.4.1959, Štefánikova č.p. 820, 273 51 Unhošť – (SJM)
vlastník p.č. 168, 169, 186/2, 186/1, 203, 230, 134, 146/1, 238/1, 238/2 v k.ú. Svatá Maří,

-

Ing. Soňa Stahlová, nar. 3.12.1959, Štefánikova č.p. 820, 273 51 Unhošť – SJM) vlastník
p.č. 168, 169, 186/2, 186/1, 203, 230, 134, 146/1, 238/1, 238/2 v k.ú. Svatá Maří,

-

Antonín Mráz, nar. 10.11.1958, Buk č.p. 20, 383 01 Prachatice – (1/2) vlastník p.č. 256,
250, 259 v k.ú. Svatá Maří, (1/2) vlastník p.č. 717/3 v k.ú. Bořanovice u Vimperka,

-

Jana Mrázová, nar. 31.1.1960, Buk č.p. 20, 383 01 Prachatice – (1/2) vlastník p.č. 256,
250, 259 v k.ú. Svatá Maří, (1/2) vlastník p.č. 717/3 v k.ú. Bořanovice u Vimperka,

-

Marie Škopková, nar. 15.3.1963, Čkyně č.p. 276, 384 81 Čkyně – vlastník p.č. 283, 62(st.)
v k.ú. Svatá Maří,

-

Vlastimil Pubal, nar. 24.9.1981, Žižkova č.p. 447, 385 01 Vimperk II – vlastník p.č. 739/1
v k.ú. Bořanovice u Vimperka,

-

Jan Mráz, nar. 5.10.1982, Bořanovice č.p. 25, 385 01 Vimperk – vlastník (1/2) p.č. 722/1
v k.ú. Bořanovice u Vimperka, vlastník p.č. 24(st.), 722/2, 722/3 v k.ú. Bořanovice u
Vimperka,

-

Město Vimperk, Steinbrenerova č.p. 6/2, 385 01 Vimperk I – vlastník p.č. 786/5, 661/6, 783,
781 v k.ú. Bořqnovice u Vimperka,

-

Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov – vlastník p.č.
782 v k.ú. Bořanovice u Vimperka,

-

Jaroslava Niederlová, nar. 27.8.1943, Revoluční č.p. 767/25, 110 00 Praha 1-Staré Město –
vlastník p.č. 23/2(st.), 726/6, 726/7 v k.ú. Bořanovice u Vimperka,

-

Kateřina Siegelová, nar. 23.1.1981, Chlebovická č.p. 729/2, Praha 9-Letňany, 199 00 Praha
99 – vlastník p.č. 23/1(st.) v k.ú. Bořanovice u Vimperka,

-

Povodí Vltavy, státní podnik, Horní Vltava, Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
– správce povodí,

Vimperk – (1/2)
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-

E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České
Budějovice 1 – správce sítě,

-

Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov –
správce sítě elektronických komunikací,

Podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo
k sousedním stavbám nebo k sousedním pozemkům může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno):
-

vlastníci pozemků parc. č. 148, 149, 161/3, 257, 291, 318/2 v k.ú. Svatá Maří, obec Svatá
Maří.

Odůvodnění:
Dne 14.3.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad si v souladu s § 96b odst. 2 stavebního zákona obstaral závazné stanovisko
úřadu územního plánování, které obdržel 21.3.2018.
Orgán územního plánování posoudil soulad navrhovaného stavebního záměru s cíli a úkoly
územního plánování stanovenými v § 18 a § 19 odst. 1 písm. b), c), d) a e) stavebního zákona
a konstatoval, že umístěním záměru v území nedojde k nerovnováze řešení veřejných a
soukromých zájmů v předmětném území. Záměr vyhovuje stávajícím podmínkám v území,
nejsou s ním spojeny problémy a rizika s ohledem na veřejné zdraví a na životní prostředí, ani
nemá vliv na ostatní veřejnou infrastrukturu.
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, stavební úřad oznámil
opatřením ze dne 23.3.2018 zahájení územního řízení účastníkům řízení podle § 85 odst. 1
písm. a), písm. b) a podle § 85 odst. 2 písm. a) jednotlivě, účastníkům podle § 85 odst. 2 písm.
b) veřejnou vyhláškou. Jelikož je záměr umisťován v území řešeném územním plánem Svatá
Maří a Vimperk, stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu
provádění, stavební úřad upustil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání a
ohledání na místě. Účastníci řízení a dotčené orgány mohli své námitky a závazná stanoviska,
popřípadě důkazy uplatnit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení. Ve stanovené
lhůtě neobdržel stavební úřad žádné námitky ani nová stanoviska.
Na základě posouzení záměru stavby podle § 90 stavebního zákona, dokumentace přiložené
k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, dalších podkladů a výsledku
územního řízení, stavební úřad zjistil, že umístění stavby je v souladu s požadavky stavebního
zákona, jeho prováděcích právních předpisů a obecnými požadavky na využívání území a není
v rozporu s jinými právními předpisy ani se stanovisky dotčených orgánů a jejím umístěním
nebudou ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení a rozhodl způsobem
uvedeným ve výroku rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí:
bod II.10 – Odbor ŽP MěÚ Vimperk,
bod II.11 – Státní pozemkový úřad,
bod II.12 – Město Vimperk,
bod II.13 – E.ON (pyln).
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
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Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru regionálního
rozvoje, územního plánování a stavebního řádu 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, 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.

Ing. Václav Kokštein
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................

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

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

Č.j. MUVPK-VÚP 16302/18-KLI
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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 28.3.2018.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
ELEKTROINVEST STRAKONICE, s. r. o., IDDS: x8h3m4w
sídlo: Katovická č.p. 175, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1
zastoupení pro: E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České
Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
zastoupení pro: E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České
Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Povodí Vltavy, státní podnik, Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
Jaroslav Sova, Záhoří č.p. 36, Bošice, 384 81 Čkyně
Ing. František Krejsa, Štítkov č.p. 27, Svatá Maří, 385 01 Vimperk
Helena Krejsová, Štítkov č.p. 27, Svatá Maří, 385 01 Vimperk
Stanislav Zídek, Bořanovice č.p. 11, 385 01 Vimperk
Jana Zídková, Bořanovice č.p. 11, 385 01 Vimperk
Obec Svatá Maří, IDDS: hjkbj9v
sídlo: Svatá Maří č.p. 34, 385 01 Vimperk
Stanislav Zídek, Bořanovice č.p. 11, 385 01 Vimperk
Jaromír Kukačka, Svatá Maří č.p. 14, 385 01 Vimperk
Ing. arch. Josef Stahl, Štefánikova č.p. 820, 273 51 Unhošť
Ing. Soňa Stahlová, Štefánikova č.p. 820, 273 51 Unhošť
Antonín Mráz, Buk č.p. 20, 383 01 Prachatice
Jana Mrázová, Buk č.p. 20, 383 01 Prachatice
Marie Škopková, Čkyně č.p. 276, 384 81 Čkyně
Vlastimil Pubal, Žižkova č.p. 447, 385 01 Vimperk II
Jan Mráz, Bořanovice č.p. 25, 385 01 Vimperk
Město Vimperk, Kancelář starosty, Steinbrenerova č.p. 6/2, 385 01 Vimperk I
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Jaroslava Niederlová, Revoluční č.p. 767/25, 110 00 Praha 1-Staré Město
Kateřina Siegelová, Chlebovická č.p. 729/2, Praha 9-Letňany, 199 00 Praha 99
dotčené orgány
Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a ÚP, Steinbrenerova č.p. 6/2, 385 01 Vimperk I
Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí, Steinbrenerova č.p. 6, 385 17 Vimperk
Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, Steinbrenerova č.p. 6, 385 17
Vimperk
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3
sídlo: Pražská tř. č.p. 2666/52b, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 1
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c
sídlo: Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1
ostatní
Městský úřad Vimperk, Odbor investic a údržby, Steinbrenerova č.p. 6/2, 385 01 Vimperk I

