'l

Městský úřad Blatná

B

odbor výstavby a územního plánování

tel. 383416151

třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná

i||l||||Ĺ|l|||l|||I||||||||||||||||iI|||Ĺ||I|!|Ĺl||!

Toto rozhMnutí neíbylo právni moci

,,,, Ec. m. axjq,
Městský úřad Blatná
'ap'm"

MUBLX0029RBU

T

?'ii;:;;'!
4 a2±

Spis.značka

07/10712ň009/BL
Č išlo jednací
MUBL 12977/2009

L_

vyřizuje

A

SOLAR 5, s.r.o.
Počernická 272/96
108 00 Praha10

Petr Bláha, DiS.

V Blatné dne

J

26.10.2009

ROZHODNUTÍ
výroková část:
Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.
l 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 a provedení
stavby, kterou dne 24.8.2009 podala
firma SOLAR 5, s.r.o., IČ 28274831, Počernická 272/96, 108 00 Pmha10,kterou zastupuje
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
'"'"ľ

I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby

a 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:

Fotovoltaická elektrárna 2,5MW

(dále jen "stavba") na pozemku parč. č. 1719, 1723, 1724/4, 1724/5, 1741/1, 1743/1 v katastrálním ÚzeinÍ
Blatná.
Stavba obsahuje:
-

Jedná se o plotem ohraničenou výrobní plochu pro přímou výrobu elektrické energie z energie
sluneční. Tato bude dodávaná do distribuční sítě E.ON Distribuce a.s..

-

celkový výkon elektrárny bude 2,5 MW.

-

Elektrárna bude vytvořena ze:
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·

Stacionárních fotovoltaických panelů

·

Nosných rámů na betonových patkách

·

Kiosky pro transformátory 630kVA,22/0,265kV

·

Měniče SATCON 0,5MW + TRAFA

·

Předávací stanice VN 22kV

-

Vlasmi připojení na vedení VN do distribuční sítě bude provedeno přes úsekový odpojovač, který
bude instalován na sloupu Č.18.

II.

Oplocení celého areálu bude provedeno drátěným pletivem na ocelových sIoupkách.
Stanoví podmínky pro umístění stavby:

l.

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.

2.

Stavba bude umístěna na pozemku parč. č. 1719, 1723, 1724/4, 1724/5, 1741/1, 1743/1 v
katastrálním území Blatná, jak je zakresleno na situačním výkrese, kde je umístěni stavby též
okótováno a výškově označeno.

3.

Pro uskutečnění umist'ované stavby se jako stavební pozemek vymezuje pozemek pare. č. 1719,
1723, 1724/4, 1724/5, 1741/1, 1743/1 v katastrálním území Blatná.

4.

Umístění stavby se povoluje na dobu dočasnou do 3 1.12.2039

III.
Stanoví podmínky pro provedení stavby:
]. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízeni, kterou
vypracoval Ing. Miroslav Pospíšil, ČKAIT )003454; případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

4.
5.
6.

7,

8.
9,

a. Po provedení oplocení pozemků
b. Po osazení panelů
c. Po dokončení stavby
Stavba bude dokončena do 3J.12.2011. Do tohoto termínu podá stavebník žádost o vydání
kolaudačního souhlasu s náležitostmi dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 526/2006 Sb. K žádosti se připojí
přílohy uvedené v části B této přílohy.
Podmínky, které vyplývají ze stanovisek či vyjádření správců inženýrských síti k jejich ochraně,
včetně ochrany v jejich ochranných pásmech musí být při provádění stavby respektovány a dodrženy.
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení,
zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci), včetně souvisejících předpisů a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
V souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona mohou být pro stavbu navrženy a použity jen
takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený
účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence
splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a
životního prostředí, bezpečnost přu udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby,
ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem s příslušným oprávněním, jehož jméno (název) a
adresu (sídlo) stavebník ohlásí Stavebnímu úřadu v Blatné nejméně 10 dnů před zahájením prací.
Veškerá narušená veřejná prostranství budou do vydání kolaudačního souhlasu uvedena do
původního stavu.
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10. S odpady, které budou vznikat při stavbě a při provozu, bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001
Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů a vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech
nakládání s odpady.
l l. Staveniště bude ohrazeno, případně jinak označeno, vyžaduje-li to ochrana osob, zdraví, majetku
nebo jiné zájmy společnosti. V nočních hodinách a za snížené viditelnosti bude řádně osvětleno.
12. Na stavbě musí být pro kontrolní orgány k dispozici projektová dokumentace ověřená stavebním
úřadem ve stavebnhn řízení a veden stavební deník. Stavební deník bude obsahovat náležitosti podle
§ 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, viz příloha č. 5 k této vyhlášce.
13. Pokud při realizaci stavby dojde k zachycení archeologického nálezu, je stavebník povinen podle
zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů, oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní
památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu. Musí být dodrženy požadavky ustanoveni § 176
stavebního zákona.
14. Před zahájením stavebních (výkopových) prací bude provedeno přesné vytýčení všech podzemních a
nadzemních inženýrských síti v místě dotčeném stavbou a současně budou učiněna opatření
zabraňující jejich poškození. V případě dotčení podzemoích vedení budou tyto práce prováděny za
příslušného dozoru příslušných správců těchto vedení a provedena kontrola před úhozem. O převzetí
bude proveden zápis do stavebního deníku.
15. V prostoru kříženi stavby s inženýrskými sítěmi budou zástupci majitelů dotčených síti přizváni k
úhozu. O převzetí bude proveden zápis do stavebního deníku.
16. Pro zařízení staveniště a skládky materiálu bude použit pouze pozemek investora.
17. Při stavbě budou dodržena ustanoveni vyhlášky Č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, upravující požadavky na provádění staveb, včetně příslušných normových hodnot
stanovených ČSN a technické požadavky na výrobky stanovené zákonein č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
18. Vytyčeni prostorové polohy stavby musí být zajištěno odborně způsobilými osobami a výsledek musí
být ověřen oprávněnými zeměměřickými inžený'y.
19. Štítek "STAVBA POVOLENA" bude viditelně umístěn po celou dobu stavby. Štítek bude až do
vydáni kolaudačního souhlasu (před započetím užívání stavby) vhodným způsobem chráněn před
povětrnostními vlivy.
20. Stavba může být zahájena až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
21. Budou dodrženy podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby, které je součástí ověřené PD.
22. Bude zajištěno, aby odváděná dešt'ová voda neškodila pozemkům a stavbám vlastním ani sousedním.
23. Budou dodrženy podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy :
E.ON Česká republika, s.r.o. dne 15.7.2009, zn.: J13675-Z050921714
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení,
jste povinni dle vyhlášky Č.324/90 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném
zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:
l. výkopové práce v blízkosti nadzemního vedeni NN lze provádět v min. vzdálenosti lni od sloupů
tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz
el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50
110-1 a PNE 33 3302.
2. Při provádění stavebních prací nesmí dojit k poškození el. zařizenÍ.
3. Ohlášeni jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozováni ECZR na
telefonní číslo 800 225 577.

,

r

EON Česká republika, s.r.o. dne 17.7.2009, zn.: Ml8290-Z060922097, Souhlas s činností v
ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická Sít') v provozování E.ON Česká republika,
s.r.o.
l)
2)

Stojany a panely FVE budou umístěny mimo ochranné pásmo venkovního vedení VN.
V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedeni budou při realizaci uděleného souhlasu

.
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přiiněřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona Č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se
konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písineny:
C) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto
zařízeni nebo ohrozit život, zdraví či |naietek osob
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k
těmto zařízenírn
Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytu.jícího se v zájmovém území do všech parě
prováděcí dokumentace..
Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů
před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedeni. V případě, že nebude možné trasu
kabelu bezpečně určit, je investor zen)l)ích prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně
kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. VytYčení kabelů zajistí OPDs Blatná.
Provádění zemních prací v ochrannéin pásmu kabeĹu výhradně klasickýn] ručním nářadím bez
použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností.
Vhodné zabezpečení obnaže-něho kabelu (podloženi, vyvěšeni, ... ), aby nedošlo k jeho poškozeni
poruchou nebo nepovolanou osobou a označeni výstražnými tabulkami, bude provedeno podle
pokynů pracovníka ECZR. Další pc)d!11ínky pro zabezpečení našeho zařízeni si vyhrazujeme při
vytýčení nebo po.jeho odkTyti.
Přizváni zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. o kontrole bude
proveden zápis do inontážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podtninky, budou
poruchy vzniklé. na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
Po dokončení stavby připomínáme, že je dále zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či utnisťovat konstrukce a ,jiná podobná
zařízen j, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušué látky
b)
provádět bez souhlasu jeho vlastníka zeniní práce
c)
u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 in
d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přeiíždet vedeni mechanizmy o celkové
hmotnosti nad 6t.
Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí
odpovídat příslušným ČSN.
V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené. ve vyjádřeni o
existenci zařízení distribuční soustavy v provozováni ECZR a podmínkách práce v jeho blízkosti.
Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VNINN, nadzemního vedení VN, podzemního
vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě (dále
.jen RSS), která stanoví bezpečnostní opatřeni pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle
platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzeniního a podzemního vedení VV
bude před jejím zahájením konzultována s ·RSS VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího
podzemního vedení bude konzultována s útvarem Ochrany. automatiky a přenosy.
Veškeré práce s niechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP
nadzemního vedení 22 KV a výkopové práce. v OP podzemního vedeni 22 KV, .je nutno provádět za
beznapět'ovCho stavu vedeni a. vypnutí požadujeme obýednat nejméné 25 kalendářních dnů předení.
Práce s mechanizaci v OP vedení 110 k V je nutno provádět za bezllapět'o\'ého stavu vedení a
vypnuti požadujeme objednat nejpozději dQ 10. dne předchozího měsíce.

E.ON Česká republikaS.r.o., Správa sítě plynu,dne 14.7.2009 č.j. 4969/09
Nutno dodržet ochranné a bezpečnostní pásmo plynovodu tj. 40m, kde nesmí stát žádný uzavřený objekt.
Panely mohou být umístěny ve sníženém ochranném pásmu min. 20 metrů od osy plynovodu.
MěÚ Blatná, odbor Životního prostředí stanovisko dne 21.8.2009 č.j. MUBL 9189/2009
Oddělený pruh orné půdy podél komunikace, který má sloužit k pohledovému odstíněni FVE bude nadále
zemědělsky obhospodařován nebo v případě jiného využiti bude doplněn místními druhy křovin tak, aby
došlo k pohledovému odstinění FVE.

:
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Krajský úřad - jihočeský kraj, odb.životního prostř., zeměděj. a lesnictví stanovisko dne 25.8.2009
č.j. KUJCK 27046/2009 OZZL/KUL
}

Před započetím prací na pozemcích budou v terénu vytýčený hranice záboru. Investor stavby
přijme opatření vedoucí k respektování hranic povoleného záboru dodavateli prací.

2

Skrývka kulturních vrstev zeminy z ploch dočasně odňatých ze zpf pro plochu solárních
panelů nebude provedena vzhledem ke specifickému účelu využití pozemků. Celá plocha
bude zatravněna a pod panely i v jejich okolí budou travnaté plochy řádně udržovány (sečení,
spásáni ovcemi), aby nedošlo k zapleveleni pozemků.

3

Investor a dodavatelé prací učiní příslušná opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a
plynných látek poškozující zpf a jeho vegetační kryt.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
SOLAR 5, s.r.o., Počernická 272/96, 108 00 PrahalO
Město Blatná, T.G.Masaryka 322, 388 01 Blatná

r>

Zemědělství Blatná, a.s., Čechova 32, 388 01 Blatná
Odůvodnění:
Dj)c 24.8.2009 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. ] stavebního
zákona v souladu s § 140 odst. l správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.
Stavební úřad oznáinil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným
orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na 30.9.2009, o jehož výsledku
byl sepsán protokol.

....
I

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízeni přezkoumal předloženou žádost
z hledisek uvedených v § 86 a lil 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.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentaci a vyhovuje obecným
požadavkům na využíváni území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky
na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Stanoviska sdělili:
-

E.ON Česká republika, s.r.o. dne 15.7.2009, zn.: Jl3675-Z050921 714

-

E.ON Česká republika, s.r.o. dne 17.7.2009, zn.: Ml8290-Z060922097, Souhlas s činnosti v
ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická Sít") v provozování E.ON Česká republika,
s.r.o.

-

E.ON Česká republika,s.r.o., Správa sítě plynu dne 14.7.2009 čj. 4969/09

-

Technické služby města Blatné s.r.o., vyjádření dne 28.7.2009

-

VAK JČ, a.s., dne 4.8.2009, zn 29575/Šo/09

-

Telefónica 02 Czech Republic, a.s., dne 16.7.2009, č.j. 85086/09/CCB/000

-

Mět) BlatnZ odbor životního prostředí stanovisko dne 21.8.2009 č.j. MUBL 9189/2009
MěÚ Blatná, odbor životního prostředí staDovisko dne 13.7.2009 zn.: MUBL/9176/09-81

-

MěÚ Blatná,, odbor dopravy - silniční správní úřad rozhodnutí dne 17.8.2009 čj. MUBL 10331/2009

-

MěÚ Blatná,, odbor odbor výstavby a ÚP vyjádření dne 9.7.2009 sp.zn.:07/9173/2009/MŠ

b'
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Krajský úřad - jihočeský kraj, odb.životniho prostř., zeměděl. a lesnictví stanovisko dne 25.8.2009
čj. KUJCK 27046/2009 OZZL/KUL

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.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,
E.ON Česká
republika, s.r.o., E.ON Česká republika,s.r.o., Správa sitě plynu
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
^

Dne 9.9.2009 vznesl účastník řízení
návrh na doplnění dokumentace o studii
oslunění sousedních pozemků. Tento požadavek zopakoval i při ústním jednání dne 30.9.2009.
Vzhledem k tomu že stavebník nemohl doložení této studie zajistit, respektive mu nebyla v době
jednání známa žádná instituce zabývající se touto problematikou, došlo k domluvě mezi stavebnikein
a
že ten do 15.10.2009 tuto instituci stavebníkovi vyhledá sám, aby mohla být
studie oslunění provedena.
Dne 22.10.2009 bylo na stavební úřad doloženo, stažení předmětného návrhu

-

Ostatní účastnici řízeni, nevznesli návrhy ani námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
-

Veřejnost neuplatnila připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
-

Účastníci se k podkladům rozhodnuti nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámeni k odboru regionálního rozvoje,
územního plánováni, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje podáníni u zdejšího
správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtein 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 dokutnentaci pro umístění stavby stavebníkovi,
případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-ji 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
ň';

4

.

ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. l 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

r
.

b
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být zahájena, dokud roZhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže
stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

" i"6,

y

" '

MěÚ Blatná

BLATĺ'!'
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne'

:2C Ac' · '2oof7
,

j

Se muto dne"

M. di. 2OOě7

MéSt$ky WäQ

Tř. T G. Mas,,yka 3a,l)

® 388 11 El/3tná
^

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje Y'yVěšeM a sejmutí oznámeni.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. ] písin. i) ve výši
3000 KČ, položky 17 odst. l písm. i) ve výši 1000 KČ, celkem 4000 KČ byl zaplacen.
ObdrŽí:
účastníci (dodejky)
SOLAR 5, s.r.o., Počernická 272/96, 108 00 PrahalO
Město Blatná, T.G.Masaryka 322, 388 01 Blatná

Zemědělství Blatná, a.s., Čechova 32, 388 01 Blatná

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice 10

E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
E.ON Česká republika,s.r.o. Správa sítě plynu, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
dotčené správní úřady
MěÚ Blatná, odbor dopravy - silniční správní úřad, T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná
MěÚ Blatná odbor životního prostředí, T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná
Krajský úřad - jihočeský kraj odb.životního prostř., zeměděl. a lesnictví, U Zimního stadionu 1952, 370
76 České Buděovice
ostatní
MěÚ Blatná odbor majetku, investic a rozvoje, T. G. M. 322, 388 01 Blatná

