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Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Sokolovská 1955/278 

190 00  Praha 9  

 

I. INFORMACE DLE USTANOVENÍ § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivu na životní prostředí. 

 

II. OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ A UPUŠTĚNÍ OD ÚSTNÍHO 

JEDNÁNÍ VE VĚCI POVOLENÍ STAVBY VODNÍHO DÍLA S NÁZVEM:  

"Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor, II část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa 

Soběslav - Doubí", Košice, Doubí 

 

 

        stavební objekty SO 52-20-04.10 Most v km 70,437 – úprava koryta 

                                      SO 52-71-04 Soběslav - Doubí, přeložka vody DN 400 v km 69,3 

                                      SO 52-71-05 Soběslav - Doubí, přeložka vody DN 100 v km 70,7-70,75 

 

 

DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 

1-Nové Město 

(dále jen "stavebník") dne 30.11.2018 podal žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla 

s názvem: 

"Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor, II část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa 

Soběslav - Doubí", Košice, Doubí 

 

 

stavební objekty SO 52-20-04.10 Most v km 70,437 – úprava koryta 

                              SO 52-71-04 Soběslav - Doubí, přeložka vody DN 400 v km 69,3 

                              SO 52-71-05 Soběslav - Doubí, přeložka vody DN 100 v km 70,7-70,75 

 

na pozemku parc. č. 856/2, 856/3, 992/1, 992/2, 997/1, 997/3, 997/4, 997/5, 997/6, 1003/2, 1004/1, 

1004/2, 1007/1, 1008/1, 1008/2, 1185/1, 1185/2, 1186/1, 1186/2, 1189, 1191/1, 1266/1, 1267/1, 1267/3, 

1267/4, 1269/7, 1373/1, 1373/2, 1373/3, 1374/1, 1375/1, 1376, 1412, 1413, 1416, 1417, 1423/1, 1423/2 v 

katastrálním území Doubí nad Lužnicí, parc. č. 776 v katastrálním území Roudná nad Lužnicí.  

 

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení. 
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I .  Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí, dle ustanovení § 9b odst. 1 zákona č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životním prostředí, v platném znění (dále jen zákon 

EIA) informuje o záměru pro stavbu  

 

"Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor, II část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa 

Soběslav - Doubí", Košice, Doubí, 

 

       stavební objekty SO 52-20-04.10 Most v km 70,437 – úprava koryta 

                                     SO 52-71-04 Soběslav - Doubí, přeložka vody DN 400 v km 69,3 

                                     SO 52-71-05 Soběslav - Doubí, přeložka vody DN 100 v km 70,7-70,75. 

 

 

Spolu s oznámením o zahájení řízení je podle ustanovení § 9b odst. 1 zákona EIA zveřejněna žádost o 

vydání stavebního povolení a následující informace:  

 

Stavební záměr Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor, II část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. 

etapa Soběslav - Doubí" byl posouzen dle zákona EIA a dne 19.10.2017 bylo Ministerstvem životního 

prostředí ČR vydáno, dle § 9a odst. 1 zákona EIA souhlasné závazné stanovisko č. j.: MZP/2017/510/473. 

Nahlédnout do příslušné dokumentace pro navazující řízení, včetně dalších podkladů rozhodnutí a včetně 

stanovisek dotčených orgánů, je možné dle § 9b odst. 4 zákona EIA na odboru životního prostředí MěÚ 

Tábor, oddělení vodního hospodářství, Husovo nám. č. p. 2938, Tábor – č. dveří 206B v úředních 

hodinách (Po, St 8:00 – 17:00, Út, Čt 13:00 – 15:00, Pá 8:00 – 11:30). 

 
Předmětem tohoto řízení je žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu vodního díla – stavbu 

s názvem: "Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor, II část, úsek Veselí n. L. - Douví u Tábora, 2. etapa 

Soběslav - Doubí", Košice, Doubí, stavební objekty SO 52-20-04 Most v km 70,437, SO 52-71-04 

Soběslav - Doubí, přeložka vody DN 400 v km 69,3, SO 52-71-05 Soběslav - Doubí, přeložka vody DN 

100 v km 70,7-70,75. 

S dokumenty pořízenými v průběhu posuzování, které byly zveřejněny podle § 16 zákona EIA, se lze 

seznámit v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, čeká informační agentura 

životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia), a na stránkách Ministerstva životního prostředí 

(www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru OV2063.  

 
Veřejnost může v tomto řízení v souladu s § 9c odst. 1 zákona uplatňovat připomínky k záměru, a to ve 

lhůtě do 30 dnů od zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 na úřední desce Městského úřadu Tábor, 

přičemž dnem zveřejnění se rozumí den vyvěšení této informace. K později uplatněným připomínkám 

nebude přihlédnuto.  
 

Pokud se v souladu s § 9c odst. 3 podáním písemného oznámení přihlásí do 30 dnů od zveřejnění obec 

dotčená záměrem nebo dotčená veřejnost podle § 3 písm. i) bod 2 zákona, (tj. právnická osoba 

soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana 

životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná 

činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění tohoto oznámení, nebo kterou podporuje 

svými podpisy nejméně 200 osob, přičemž podpisy musí být doloženy na podporující listině splňující 

náležitosti § 9e zákona EIA, stává se též účastníkem stavebního řízení.  

 

Odvolání proti rozhodnutí vydanému v tomto správním řízení může podat také dotčená veřejnost uvedená 

v § 3 písm. i) bodě 2, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni. Splnění podmínek 

podle § 3 písm. i) bodu 2 doloží dotčená veřejnost v podání písemného oznámení podle odstavce 3 nebo 

v odvolání podle odstavce 4. 

 

Odvolání proti rozhodnutí vydanému v tomto správním řízení může podat také právnická osoba 

soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana 

životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná 

činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění tohoto oznámení, nebo kterou podporuje 

svými podpisy nejméně 200 osob, přičemž podpisy musí být doloženy na podporující listině splňující 

http://www.mzp.cz/eia


Č.j. METAB 7642/2019/OŽP/VFiř str. 3 

 
náležitosti § 9e zákona EIA, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni. Splnění výše 

uvedených podmínek musí právnická osoba doložit v podání písemného oznámení, kterým se právnická 

osoba přihlašuje k řízení nebo v odvolání. 

 

II. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci projednání povolení stavby vodního  

díla – stavby s názvem: 

"Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor, II část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa 

Soběslav - Doubí", Košice, Doubí, 

 

       stavební objekty SO 52-20-04.10 Most v km 70,437 – úprava koryta 

                                     SO 52-71-04 Soběslav - Doubí, přeložka vody DN 400 v km 69,3 

                                     SO 52-71-05 Soběslav - Doubí, přeložka vody DN 100 v km 70,7-70,75. 

 

Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí – obec s rozšířenou působností podle zákona č. 314/2002 

Sb., o stanovení obcí s rozšířenou působností a stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem, jako místně 

příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (správní řád), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 

odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 

odst. 5 vodního zákona a dále § 15 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"),  

oznamuje 

 

podle § 47 odst. 1 správního řádu a podle § 115 odst. 1 a odst. 8 vodního zákona a v souladu s § 112 

odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že bylo zahájeno řízení, které je 

navazujícím řízením ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 

pozdějších předpisů,  

 

k žádosti stavebníka, tj.  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 

1-Nové Město 

 

ve věci povolení stavby vodního díla dle § 15 odst. 1 vodního zákona – stavby s názvem:  

"Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor, II část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa 

Soběslav - Doubí", Košice, Doubí, 

 

       stavební objekty SO 52-20-04.10 Most v km 70,437 – úprava koryta 

                                     SO 52-71-04 Soběslav - Doubí, přeložka vody DN 400 v km 69,3 

                                     SO 52-71-05 Soběslav - Doubí, přeložka vody DN 100 v km 70,7-70,75. 

 

 

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:  

SO 52-20-04.10 Most v km 70,437 – úprava koryta 

Předmětem projektu je úprava koryta Habřího potoka, který je veden v nové poloze podél pilíře nového 

železničního mostu v km 70,437. Stávající koryto je situováno ve vzdálenosti 5 – 12 m za novou opěrou 

O01. V místě dilatačního celku „V“ přechází do polohy středního pilíře kleneb.V rámci objektu mostu 

bude po dobu výstavby převedeno v části dilatačního celku „V“ pomocí HDPE trouby DN 500 v prostoru 

za opěrou O01. Po vybetonování kleneb bude přeloženo do definitivní polohy podél pilíře P01. 
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V celé délce je navrženo koryto šířky 0,5 m ve dne, výšky 0,5 m. Břehy jsou ve sklonu 1:1,75, šířky 

0,875 m. Podélný sklon cca 2,0% bude přizpůsoben k plynulému průběhu v délce přeložky. Na začátku a 

konci úprav koryta bude proveden příčný práh šířky 0,5 m a hloubky 0,8 m. Práh bude z lomového 

kamene velikosti 300 – 400 m s vyplněním mezer menšími úlomky. V místech napojení odvodnění mostu 

a žlabovek železničního spodku bude břeh přiléhající k odvodnění proveden z lomového kamene tl. 200 

mm do betonového lože tl 200 mm z betonu C25/30 XF3. Dno a protilehlý břeh bude proveden 

z kamenné dlažby na štět hloubky 0,4 m. Tato úprava bude provedena v délce 2,0 m. Ve zbývající části 

koryta budou břehy zpevněny kamenným záhozem tloušťky 300 mm s hmotností kamenů nad 80 kg. Dno 

bude bez zpevnění. 

 

SO 52-71-04 Soběslav - Doubí, přeložka vody DN 400 v km 69,3 

Stávající vodovodní řad DN 400 z materiálu ET kříží šikmo novou trasu železnice, která vede v hlubokém 

zářezu. Jsou navrženy dvě části přeložky tohoto vodovodu. 

První část – část A, povede po biokoridoru. Napojení pomocí WAGA spojek je navrženo v polích před 

biokoridorem na pravé horní hraně zářezu. Na vrcholu biokoridoru bude kvůli zaručení dostatečného krytí 

přisypána zemina a vodovod bude v délce 4,0 m uložen do ocelové chráničky DN 600. Po druhé straně 

tratě povede potrubí podél přeložené polní cesty vedoucí podél zářezu až do místa napojení provedeného 

opět pomocí WAGA spojky. Přibližně v polovině této překládané trasy (km 69,45) bude umístěno sekční 

šoupě DN 400. 

Vodovodní řad DN 400 se zruší v délce 243,0 m a nová přeložka z PE 100RC d450/26,7 SDR 17 bude 

v délce 324,0 m. Nad potrubím bude uložen vytyčovací vodič a 30 cm nad vrcholem potrubí bude při 

zásypu umístěna výstražná folie. Odvzdušnění je navrženo v nejvyšším místě nové přeložky, na začátku 

chráničky o dílce 4 m pomocí zemní vzdušníkové soupravy. Odkalení v nejnižším místě trasy (cca km 

69,45) bude pomocí osazeného T kusu 400/100 a litinového potrubí DN 100 do přečerpávací šachty s žabí 

klapkou. Šachta bude kruhová DN 1500V nejnižším místě trasy před přechodem přes biokoridor (km 

0,044) bude navrženo odkalení s přečerpávací šachtou DN 1500. Na vysazený T kus 400/100 bude 

osazeno šoupě DN 100 se zemní soupravou, litinové potrubí bude zakončeno žabí klapkou DN 100 

v šachtě. 

V místě křížení s nově překládanou polní cestou bude vodovod uložen v ocelových chráničkách SN 600 

v délce 2x10m. 

Druhá část – část B přeložky téhož vodovodu (v km 68,9) se navrhuje z důvodu úpravy koryta vodoteče. 

Napojení pomocí WAGA spojek na stávající vodovod je navrženo přibližně v polovině svahu na pravém 

břehu vodoteče a na druhém břehu přibližně 3 m za stávající armaturní šachtou. Nově bude položeno 22,0 

m plastového potrubí PP TS d450, zrušeno bude 24 m potrubí DN 400 ET. Pod vodotečí bude potrubí 

uloženo v ocelové chráničce o délce 7,0 m. Nad potrubím bude uložen vytyčovací vodič a 30 cm nad 

vrcholem potrubí bude při zásypu umístěna výstražná folie. 

V rámci stavby bude zrušena stávající armaturní šachta, všechny armatury budou demontovány. Na řadu 

bude vysazen T kus 400/200 se šoupětem DN 200 se zemní soupravou a odbočkou pro odkalení, která 

bude řešena pomocí 22 m dlouhého litinové potrubí DN 200 zaústěného do vodoteče a na konci opatřené 

žabí klapkou. Výtok do vodoteče bude opevněn kamennou dlažbou uloženou do betonu. Nové armaturní 

šachty jsou kruhové DN 1500. Všechny lomové body, sekční šoupata, kalníky a vzdušník budou opatřeny 

skruží DN 1000/1000 a modrobílou trasírkou s identifikačním terčem. 

 

SO 52-71-05 Soběslav - Doubí, přeložka vody DN 100 v km 70,7-70,75 

Stávající vodovodní řad DN 100 ET vede novou tratí a kříží ji šikmo. Rovněž tak kříží novou komunikaci 

SO 52-30-18. 

Je navržena přeložka tohoto vodovodu kolmo pod novou železnicí a také kolmo pod komunikaci SO 52-

30-18. Přeložky vodovodního řadu bude provedena z plastového potrubí lPE DN 110 v délce 183 m před 

výstavbou nové tratě v tomto úseku. Na vrch potrubí bude umístěn vytyčovací vodič CY6 vyvedený do 

poklopů ovládacích armatur. Během zásypu potrubí se 30 cm nad vrch umístí výstražná folie. Pod tratí je 

navržena ocelová chránička DN 200 v délce 37,0 m, na pravé straně železničního tělesa je navrženo 

šoupátko DN 100 se zemní soupravou. Pod silnicí bude vodovodní potrubí umístěno v ocelových 

chráničkách DN 200 v délkách 30,0 m a 36,0 m. V lomových bodech budou umístěny trasírovací tyče a 

potrubí bude zajištěno kotevními bloky. 

Vodovodní potrubí ET DN 100 v délce 158,0 m a lPE DN 100 v délce 75,0 m bude zrušeno.  
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Stavba bude provedena na pozemku parc. č. 856/2, 856/3, 992/1, 992/2, 997/1, 997/3, 997/4, 997/5, 

997/6, 1003/2, 1004/1, 1004/2, 1007/1, 1008/1, 1008/2, 1185/1, 1185/2, 1186/1, 1186/2, 1189, 1191/1, 

1266/1, 1267/1, 1267/3, 1267/4, 1269/7, 1373/1, 1373/2, 1373/3, 1374/1, 1375/1, 1376, 1412, 1413, 

1416, 1417, 1423/1, 1423/2 v katastrálním území Doubí nad Lužnicí, parc. č. 776 v katastrálním území 

Roudná nad Lužnicí.  

 

Základní údaje o stavbě a identifikace předmětu řízení: 

1. Účel vodního díla:   zásobování obyvatel pitnou vodou 

 úprava koryta a břehů 

2. Druh vodního díla:   stavba vodovodních řadů  

 stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta 

 vodních toků  

3. ČHP:  1-07-04-042,045 

4. ID útvaru povrchových vod:  HVL_0950   

5. Název útvaru:  Lužnice od toku Nežárka po Košínský potok   

6. Kategorie útvaru povrchových vod:  řeka   

7. Název mezinárodní oblast  

povodí útvaru:  Labe   

8. Název dílčího povodí ČR,  

do které útvar patří:  Horní Vltava   

9. Charakter vodního útvaru:  přirozený   

10. Typ útvaru povrchových vod:  1213    

11. Souřadnice XY (orientačně):    

             SO 52-20-04.10 Most v km 70,437 – úprava koryta                                    1130455, 732740 

             SO 52-71-04 Soběslav - Doubí, přeložka vody DN 400 v km 69,3             1131412, 732250 

                                                                                                                                   1131977, 732230 

            SO 52-71-05 Soběslav - Doubí, přeložka vody DN 100 v km 70,7-70,75   1130374, 732829 

 

 

 

K žádosti bylo doloženo: 

- Plné moci k zastupování. 

- Projekt vypracovaný oprávněnou projektantkou Ing. Lucií Burdovou, autorizovanou inženýrkou 

pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT  0012873  v 12/2011. 

- Souhlasné závazné stanovisko MZP ČR č.j. MZP/2017/210/473 ze dne 19.10.2017. 

- Změna souhlasu k odnětí půdy ze ZPF vydaný MŽP ČR č.j. 97701/ENV/12 6455/610/12 ze dne 

25.02.2013. 

- Souhlas k odnětí půdy ze ZPF vydaný MŽP ČR č.j. 9824/ENV/07 396/640/07 ze dne 26.11.2007. 

- Předpis odvodů za trvalé odnětí ze ZPF vydaný MěÚ Soběslav, OŽP č.j. MS/10063/2012/07 ze 

dne 13.11.2013 

- Územní rozhodnutí obecného stavebního úřadu MěÚ Soběslav č.j. 14656/07/Hř ze dne 

29.01.2008. 

- Změna územního rozhodnutí obecného stavebního úřadu MěÚ Soběslav č.j. MS/10894/2014 ze 

dne 19.05.2014. 

- Souhlas stavebního úřadu dle § 15 stavebního zákona MěÚ Soběslav č.j. MS/03505/2018 ze dne 

26.03.2018. 

- Závazné stanovisko  a vyjádření vydané MěÚ Tábor, OD č.j. S-META 8059/2018/VPec ze dne 

20.02.2018. 

- Závazné stanovisko vydané MěÚ Tábor, OŽP č.j. S-META 10037/2018 OŽP/Mu 1 ze dne 

21.02.2018. 

- Koordinované stanovisko MěÚ Soběslav, odboru výstavby a regionálního rozvoje č.j. 

MS/03502/2018 ze dne 09.007.2018. 

- Rozhodnutí Krajského úřadu – Jihočeského kraje, OZZL ve věci udělení výjimky podle § 56 

zákona č. 114/1992 Sb. č.j. KUJCK 104729/2018/OZZL ze dne 14.08.2018. 

- Souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje č.j. KHSJC 

24639/2018/HOK TA ze dne 29.08.2018. 
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- Souhlasné závazné stanovisko HZS JčK Tábor č.j. HSCB-1146-2/2018 UO-TA ze dne 

20.03.2018. 

- Stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka vodoprávního řízení Povodí Vltavy, s.p. Č. 

Budějovice č.j. 19870/2018-142 ze dne 13.04.2018. 

- Vyjádření správce toku Lesy ČR, s.p., oblast povodí Vltavy, Benešov č.j. LCR954/000796/2018 

ze dne 23.03.2018. 

- Vyjádření Správa lesů města Soběslavi, spol. s r.o. č.j. 27/2018 ze dne 15.02.2018. 

- Vyjádření MěÚ Sezimovo Ústí, stavební úřad č.j. MESU-1092/2018/OSÚ/No 2 ze dne 

12.07.2018. 

- Společné stanovisko MěÚ Tábor, OŽP S-META 7721/2018 OŽP/Maš 2 ze dne 02.03.2018. 

- Vyjádření Správy lesů města Tábora, s.r.o. č.j. SLMT/38/2018 ze dne 21.02.2018. 

- Stanovisko orgánu ochrany přírody Krajského úřadu – Jihočeského kraje, OZZL č.j. KUJCK 

31635/2018 OZZL ze dne 19.03.2018. 

- Vyjádření Krajského úřadu – Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství č.j. 

KUJCK 28701/2018 ze dne 26.02.2018. 

- Stanovisko obce Zvěrotice ze dne 12.03.2018. 

- Stanovisko obce Myslkovice ze dne 22.02.2018 a ze dne 10.07.2018. 

- Vyjádření obce Roudná č.j. OÚ/125/2018 ze dne 08.02.2018. 

- Stanovisko obce Košice č.j. OUK/85/2018 ze dne 05.03.2018 a ze dne 18.06.2018. 

- Vyjádření města Planá nad Lužnicí č.j. MUPNL-609/2018/MA ze dne 21.02.2018. 

- Vyjádření Policie ČR, KŘ JčK, ÚO Tábor, DI č.j. KRPC-20877-2/ČJ-2018-020806 ze dne 

02.03.2018. 

- Vyjádření Lesy ČR, s.p. LS Jindřichův Hradec č.j. LCR193/00000170/2018 ze dne 23.03.2018. 

- Vyjádření Lesy ČR, s.p. LS Tábor z titulu organizace s právem hospodařit s majetkem státu a 

odborného lesního hospodáře č.j. LCR/000704/2018 ze dne 06.03.2018. 

- Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha 4 č.j. 16408/2018-12110 ze dne 23.08.2018. 

- Vyjádření NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. Jihlava č.j. 132180022 ze dne 22.02.2018. 

- Vyjádření Jihočeské muzeum Č. Budějovice č.j. 278/2018 ze dne 12.02.2018. 

- Vyjádření Národní památkový ústav Č. Budějovice č.j. NPU-331/12157/2018 ze dne 28.02.2018. 

- Odborné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Č. Budějovice č.j. 1992/JC/18 ze 

dne 30.05.2018. 

- Potvrzení o splnění oznamovací povinností dle § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Archeologický ústav 

AV ČR, Praha ze dne 25.07.2018. 

- Vyjádření Čepro, a.s., Praha 7 č.j. 4827/18 ze dne 28.02.2018 – v zájmovém území se nenachází 

žádné podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty v naší správě. 

- Vyjádření ČEPS, a.s., Praha č.j. 167/18/KOC/Ro/1 ze dne 07.02.2018. 

- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě 

elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 620953/18 

ze dne 06.06.2018. 

- Vyjádření České Radiokomunikace, a.s., Praha č.j. UPTS/OS/194607/2018 ze dne 29.05.2018. 

- Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, 

a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti č.j. M18416-16253205 ze dne 24.05.2018. 

- Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve 

vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. č.j. L12398-16264594 ze dne 07.08.2018. 

- Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví provozování E.ON 

Distribuce, a.s. č.j. M18416-16253205 ze dne 24.05.2018. 

- Souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy plynu ve 

vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. č.j. P9989-16272361 ze dne 24.08.2018. 

- Vyjádření SILON, s.r.o., Planá nad Lužnicí ze dne 09.07.2018 – v zájmovém území neevidujeme 

žádnou existenci sítě/zařízení v naší správě. 

- Vyjádření Správy města Soběslavi, s.r.o. z hlediska veřejného osvětlení. 

- Vyjádření Technických služeb Planá nad Lužnicí, s.r.o. ze dne 01.02.2018. 

- Souhlasné stanovisko T-mobile Czech Republic, a.s., Praha 4 č.j. E18875/18 ze dne 21.05.2018, 

E18874/18 ze dne 21.05.2018, E 18873/18 ze dne 21.05.2018, E18872/18 ze dne 21.02.2018, 

E18871/18 ze dne 21.05.2018, E 18870/18 ze dne 21.05.2018, E 18869/18 ze dne 21. 05.2018 

- Vyjádření Vodafone Czech Republic, a.s., Praha č.j. MW000007706669127 ze dne 08.02.2018. 

- Vyjádření ČD Telematika, a.s., Praha 9 č.j. 2741/2018-O ze dne 01.03.2018, č.j. 1201810988 ze 

dne 11.06.2018. 
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- Vyjádření SŽDC, s.o., Praha č.j. 14101/2018-SŽDC-TÚDC-ÚATT ze dne 02.07.2018. 

- Vyjádření ČEVAK, a.s. Severní 8,  370 10 České Budějovice č.j. 018030000562 ze dne 

19.02.2018 

- Vyjádření Jihočeského vodárenského svazu Č. Budějovice č.j. 2635/G/16042 ze dne 16.12.2016, 

819/G/12020 ze dne 24.01.2012, č.j. 901/G/13001 ze dne 15.01.2013, č.j. 861/G/15016 ze dne 

14.05.2015, č.j. 540/G/18011 ze dne 28.02.2018, č.j. 2415/G/18044 ze dne 19.10.2018. 

- Vyjádření Krajského ředitelství Policie JčK, odboru informačních a komunikačních technologií 

č.j. KRPC-801-34/ČJ-2018-0200IT ze dne 12.02.2018. 

- Vyjádření NET4GAS, s.r.o., Praha 4 č.j. 1373/18/OVP/N ze dne 22.02.2018 – nezasahuje do 

bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení. 

- Vyjádření Správy a údržby silnic JčK, Č. Budějovice č.j. SUS JcK 02077/2018 ze dne 

16.04.2018. 

- Vyjádření UNISLUŽBY s.r.o. ze dne 09.02.2018. 

 

 

Každý může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru. Veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 

2 zákona EIA (právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského 

právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání 

nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím 

řízení podle § 9b odst. 1, případně před dnem vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6, nebo kterou podporuje 

svými podpisy nejméně 200 osob) se stává účastníkem navazujícího řízení, pokud se do 30 dnů ode dne 

zveřejnění informací podle §9b odst. 1 zákona EIA přihlásí Městskému úřadu Tábor, odboru životního 

prostředí, podáním písemného oznámení. 

 
Veřejnost může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru podle § 9c odst. 1 zákona EIA. 

Připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 na úřední desce 

Městského úřadu Tábor. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží. Odvolání proti rozhodnutí 

vydanému v tomto správním řízení může podat také právnická osoba soukromého práva, jejímž 

předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo 

veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 

3 roky před dnem zveřejnění tohoto oznámení, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob, 

přičemž podpisy musí být doloženy na podporující listině splňující náležitosti § 9e zákona EIA, a to i v 

případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni. Splnění výše uvedených podmínek musí právnická 

osoba doložit v podání písemného oznámení, kterým se právnická osoba přihlašuje k řízení nebo v 

odvolání. 

 
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 

dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi 

přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo 

právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede 

skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, 

které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být 

uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o 

stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona 

nepřihlíží. 

 
Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí, ve výše uvedeném řízení shromáždil podklady, které jsou 

podle jeho názoru dostatečné pro vydání rozhodnutí a jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a 

žádost poskytuje dostatečný podklad pro vydání povolení stavby, upouští podle § 112 odst. 2 stavebního 

zákona a § 115 odst. 9 vodního zákona od ohledání na místě a od ústního jednání. Dotčené orgány 

mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení a veřejnost své námitky, popřípadě důkazy do 

 

30 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce Městského úřadu Tábor. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci 

řízení mají právo nahlížet do spisu a činit si výpisy a právo na to aby správní orgán pořídil kopie spisu 

nebo jeho části. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na odboru životního prostředí Městského úřadu 
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v Táboře, oddělení vodního hospodářství, Husovo nám. č. p. 2938, Tábor – č. dveří 206B v úředních 

hodinách (Po, St 8:00 - 17:00, Út, Čt 13:00 – 15:00, Pá 8:00 – 11:30). 

Účastníky řízení jsou žadatel (stavebník), vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li 

stavebníkem, vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být 

jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, vlastník stavby na 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 prováděním stavby přímo dotčena, vlastník sousedního 

pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, ten, 

kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být 

toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím 

vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů a správce vodního toku, pokud se řízení týká vodního 

toku. Dále se zahájení řízení oznamuje vlastníkům a správcům dotčené veřejné dopravní a technické 

infrastruktury. 

 

Dle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu 

vždy účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona. 

 

Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí, stanovil okruh účastníků stavebního řízení podle 

ustanovení § 109 stavebního zákona a dle ustanovení § 115 vodního zákona tak, že za účastníky 

stavebního řízení považuje: 

- ve smyslu ustanovení § 109 písm. a) stavebního zákona (stavebník):  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00  

Praha 1-Nové Město 

 

- ve smyslu ustanovení § 109 písm. c) a d) stavebního zákona (vlastník pozemku, nebo stavby na 

pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem):  

Obec Košice, IDDS: t82b7zn 

 sídlo: Košice č.p. 47, 391 17  Košice u Soběslavě 

Jaroslav Říha, Doubí č.p. 13, Košice, 390 02  Tábor 2 

Antonín Novák, Doubí č.p. 11, Košice, 390 02  Tábor 2 

Anna Říhová, Doubí č.p. 13, Košice, 390 02  Tábor 2 

Polanský AB s.r.o., IDDS: r5zteyr 

 sídlo: Myslíkova č.p. 4, 395 01  Pacov 

Martin Panský, Jeronýmova č.p. 238/12, 392 01  Soběslav II 

Roman Panský, Vesce č.p. 52, 392 01  Soběslav 

Luboš Panský, Polní č.p. 810, 392 01  Soběslav III 

Monika Panská, Polní č.p. 810, 392 01  Soběslav III 

Martin Votruba, Doubí č.p. 16, Košice, 390 02  Tábor 2 

Petra Jiříčková, Roudná č.p. 188, 392 01  Soběslav 

Ivana Lukešová, Sídliště Svákov č.p. 711, 392 01  Soběslav III 

 

- ve smyslu ustanovení § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo 

staveb a ten, kdo májí k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému 

břemeni) identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí č. 

parcely a podle § 27 odst. 2 správního řádu:   

st. p. 126, parc. č. 1005, 856/1, 889/2, 899/1, 899/2, 995/1, 995/2, 1219, 993, 991, 987, 1187/2, 

992/3, 1187/1, 1191/2, 1211/1, 998, 996/1, 996/2, 999/2, 999/3, 1006, 997/2, 999/1, 1004/3, 

1003/1, 1002, 1007/2, 898/1, 898/2, 1009, 894/1, 1194, 1193, 1192, 1197, 1196, 1195, 1184, 

1183, 1000, 1185/3, 1198/1, 1198/2, 1188, 1190, 1204, 1207/1, 1265, 1262, 1263/1, 1263/2, 

1266/2, 1267/2, 1268/1, 1268/2, 1266/3, 1269/5, 1269/6, 1269/1, 1269/2, 1374/2, 1375/2, 1401/2, 

1404/2, 1404/3, 1405/1, 1405/2, 1405/3, 1374/3, 1383/1, 1373/4, 1383/2, 1375/3, 1401/1, 1377, 

1415, 1414, 1411, 1403, 1418/1, 1419/1, 1422/1, 1410, 1400 v katastrálním území Doubí nad 

Lužnicí, parc. č. 775, 777, 778/2, 745, 746, 774 v katastrálním území Roudná nad Lužnicí. 
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- ve smyslu ustanovení § 115 odst. 4 vodního zákona (obec v jejím územním obvodu může dojít 

rozhodnutím k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí): 

Obec Košice 

Obec Roudná 

 

- ve smyslu § 115 odst. 5 vodního zákona (správce vodního toku):  

 Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 

  sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00  Praha 5-Smíchov 

 Lesy České republiky, s.p., Správa toku Benešov, IDDS: e8jcfsn 

  sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8 

 

Dotčené orgány stavebního řízení: 

Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4 

 sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, 100 00  Praha 10-Vršovice 

Městský úřad Soběslav, IDDS: gfvbpaq 

 sídlo: náměstí Republiky č.p. 59, 392 01  Soběslav I 

Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, Husovo nám. č.p. 2938, 390 02  Tábor 2 

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01  Tábor 1 

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, IDDS: ph9aiu3 

 sídlo: Chýnovská č.p. 276, Měšice, 391 56  Tábor 

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 

Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd 

 sídlo: Škroupova č.p. 11, 301 36  Plzeň 

 Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, IDDS: kdib3rr 

 sídlo: U Zimního stadionu č.p. 1952/2, České Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1 

 

Poučení: 

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 

dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi 

přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo 

právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. 

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování 

regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření 

o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

 

Otisk úředního razítka 

 

 

 

 

Ing. Jana Daňková, Ph.D. 

vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Tábor 

 

 

 

Příloha: 

Žádost o vydání stavebního povolení (č.j. METAB 6145/2018/OŽP/VFiř) 

Souhlasné závazné stanovisko MZP ČR č.j. MZP/2017/210/473 ze dne 19.10.2017. 
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Toto oznámení bude ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 a 3 správního řádu a ve smyslu ustanovení § 9b 

odst. 1 zákona EIA vyvěšeno po dobu 30ti dnů na úřední desce MěÚ Tábor, ObÚ Košice, ObÚ Roudná 

a zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup.  

 

 

 

Vyvěšeno dne: ………………………….     Sejmuto dne: …………………………………. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm 

 sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00  Praha 1-Nové Město 

 sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00  Praha 1-Nové Město 

Obec Košice, IDDS: t82b7zn 

 sídlo: Košice č.p. 47, 391 17  Košice u Soběslavě 

Jaroslav Říha, Doubí č.p. 13, Košice, 390 02  Tábor 2 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm 

 sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00  Praha 1-Nové Město 

Antonín Novák, Doubí č.p. 11, Košice, 390 02  Tábor 2 

Anna Říhová, Doubí č.p. 13, Košice, 390 02  Tábor 2 

Polanský AB s.r.o., IDDS: r5zteyr 

 sídlo: Myslíkova č.p. 4, 395 01  Pacov 

Martin Panský, Jeronýmova č.p. 238/12, 392 01  Soběslav II 

Roman Panský, Vesce č.p. 52, 392 01  Soběslav 

Luboš Panský, Polní č.p. 810, 392 01  Soběslav III 

Monika Panská, Polní č.p. 810, 392 01  Soběslav III 

Martin Votruba, Doubí č.p. 16, Košice, 390 02  Tábor 2 

Petra Jiříčková, Roudná č.p. 188, 392 01  Soběslav 

Ivana Lukešová, Sídliště Svákov č.p. 711, 392 01  Soběslav III 

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 

 sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00  Praha 5-Smíchov 

Lesy České republiky, s.p., Správa toku Benešov, IDDS: e8jcfsn 

 sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8 

 

dotčené orgány 
Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4 

 sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, 100 00  Praha 10-Vršovice 

Městský úřad Soběslav, Odbor životního prostředí, IDDS: gfvbpaq 

 sídlo: náměstí Republiky č.p. 59, 392 01  Soběslav I 

Městský úřad Soběslav, IDDS: gfvbpaq 

 sídlo: náměstí Republiky č.p. 59, 392 01  Soběslav I 
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Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, Husovo nám. č.p. 2938, 390 02  Tábor 2 

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01  Tábor 1 

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, IDDS: ph9aiu3 

 sídlo: Chýnovská č.p. 276, Měšice, 391 56  Tábor 

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 

Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd 

 sídlo: Škroupova č.p. 11, 301 36  Plzeň 

 Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, IDDS: kdib3rr 

 sídlo: U Zimního stadionu č.p. 1952/2, České Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1 

 

ostatní 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, KS Praha a střední Čechy, Správa CHKO Blaník, 

IDDS: dkkdkdj 

 sídlo: Kaplanova č.p. 1931/1, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414 

Správa lesů města Soběslavi, spol. s r.o., IDDS: 5yw3vb6 

 sídlo: U Jatek č.p. 850, 392 01  Soběslav III 

Městský úřad Sezimovo Ústí, odbor výstavby, IDDS: h76j9ss 

 sídlo: Dr. E. Beneše č.p. 21/6, 391 01  Sezimovo Ústí 1 

Správa lesů města Tábora s.r.o., IDDS: er73vcz 

 sídlo: U Čápova dvora č.p. 2712, Měšice, 390 02  Tábor 2 

 

Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení silniční dopravy, IDDS: 

kdib3rr 

 sídlo: U Zimního stadionu č.p. 1952/2, České Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1 

Obec Zvěrotice, IDDS: hdgb7qu 

 sídlo: Zvěrotice č.p. 83, 392 01  Soběslav 

Obec Myslkovice, IDDS: aurefs8 

 sídlo: Myslkovice č.p. 59, 391 16  Myslkovice 

Obec Roudná, IDDS: pedb7cf 

 sídlo: Roudná č.p. 46, 392 01  Soběslav 

Město Planá nad Lužnicí, IDDS: 552b4yp 

 sídlo: Zákostelní č.p. 720, 391 11  Planá nad Lužnicí 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopravní 

inspektorát, IDDS: eb8ai73 

 sídlo: Soběslavská č.p. 2763, 390 02  Tábor 

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 

 sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00  Praha 5-Smíchov 

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 

 sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 

 sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00  Praha 4-Nusle 

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6 

 sídlo: Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01  Jihlava 1 

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, IDDS: bsekkuz 

 sídlo: Dukelská č.p. 242/1, České Budějovice 6, 370 01  České Budějovice 1 

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, IDDS: 2cy8h6t 

 sídlo: Valdštejnské náměstí č.p. 162/3, Praha 1-Malá Strana, 118 00  Praha 011 

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., IDDS: fxcng6z 

 sídlo: Letenská č.p. 123/4, Praha 1-Malá Strana, 118 00  Praha 011 

ČEPRO, a.s., IDDS: hk3cdqj 

 sídlo: Dělnická č.p. 213/12, 170 00  Praha 7-Holešovice 

ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd 

 sídlo: Elektrárenská č.p. 774/2, Michle, 101 00  Praha 101 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 

České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f 

 sídlo: Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00  Praha 69 
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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 

SILON s.r.o., IDDS: ciqchep 

 sídlo: Průmyslová č.p. 451, Planá nad Lužnicí, 391 02  Sezimovo Ústí 2 

Správa města Soběslavi, s.r.o., IDDS: p9j3vf5 

 sídlo: Tyršova č.p. 482/13, 392 01  Soběslav III 

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 

 sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414 

Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr 

 sídlo: Vinohradská č.p. 3217/167, Strašnice, 100 00  Praha 10 

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp 

 sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00  Praha 3-Žižkov 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm 

 sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00  Praha 1-Nové Město 

ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf 

 sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10  České Budějovice 10 

Jihočeský vodárenský svaz, IDDS: 3zhv2ek 

 sídlo: S. K. Neumanna č.p. 292/19, České Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, IDDS: eb8ai73 

 sídlo: Lannova tř. č.p. 193/26, České Budějovice 6, 370 01  České Budějovice 1 

NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9 

 sídlo: Na hřebenech II č.p. 1718/8, Nusle, 147 00  Praha 47 

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Tábor, IDDS: cadk8eb 

 sídlo: Nemanická č.p. 2133/10, České Budějovice 3, 370 10  České Budějovice 10 

 

k vyvěšení: 

Městský úřad Tábor, Odbor vnitřních věcí, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01  Tábor 1 se žádostí o 

vyvěšení na dobu 30ti dnů 

 

Obecní úřad Košice, IDDS: t82b7zn 

 sídlo: Košice č.p. 47, 391 17  Košice u Soběslavě  se žádostí o vyvěšení na dobu 30ti dnů 

 

Obecní úřad Roudná, IDDS: pedb7cf 

 sídlo: Roudná č.p. 46, 392 01  Soběslav se žádostí o vyvěšení na dobu 30ti dnů 
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