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ROZHODNUTÍ
Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2
písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5
vodního zákona a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), místně příslušný podle § 11 odst. 1
písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") ve
správním řízení posoudil žádost o vydání společného povolení podle § 94j stavebního zákona, kterou dne
2.2.2022 podala
Obec Merklín, IČO 00256901, Zámek č.p. 1, 334 52 Merklín u Přeštic,
kterou zastupuje INGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o., IČO 06787720, Bližanovy
č.p. 85, 340 34 Plánice
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení a na základě tohoto posouzení v souladu s § 115 odst.
1 podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
Vodovodní přivaděč Merklín - Kloušov s odběrným místem k.ú. Kloušov
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Názvy obcí
Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Hydrogeologický rajon
Číslo útvaru podzemních vod
Přímé určení polohy (začátek stavby)

Plzeňský
Merklín
Kloušov a Merklín u Přeštic
parc. č. 103/8, 499/1, 499/28, 499/29, 499/31,
499/32, 499/33, 499/34, 499/36, 499/27 v
katastrálním území Kloušov a parc. č. 768/26,
768/35, 768/37, 2035/3, 2035/9, 2038/1,
2038/10, 2038/11, 2038/15, 2038/17,
2038/19, 2038/21, 2035/17, 2035/11 v
katastrálním území Merklín u Přeštic.
1-10-02-0930-0-00 a 1-10-02-0890-0-00
6222 Krystalinikum a proterozoikum v povodí
Úhlavy a dolního toku Radbuzy
62221 Krystalinikum a proterozoikum
v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy –
západní část
X = 1088606.773, Y = 838856.382
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Přímé určení polohy (konec stavby)

X = 1089426.260, Y = 839733.058

Údaje o předmětu rozhodnutí:
Název vodovodu
povolovaná vodní díla
Příslušnost k systému vodovodu (Č 20)
Účel užití vody
Druh vodovodního řadu (Č 28)
Celková délka řadů podle druhu
Nejmenší jmenovitá světlost řadu
Největší jmenovitá světlost řadu

Vodovod Merklín- Kloušov řad „1“
vodovodní řad přiváděcí
místní
zásobování obyvatelstva
přiváděcí síť
1256,8 m
80 mm
80 mm

Druh a účel umisťovaných staveb:
Hlavní stavba: vodovodní řad DN 80 PE 90 x 8,2 mm, součástí 5 ks hydrantů – zásobování lokality
vodou.
Vedlejší stavba: vodovodní přípojka DN 32 PE 40 x 4,4 mm o délce 1m s vodoměrnou šachtou 1,2m x
0,9m – odběrné místo.
Umístění stavebního záměru na pozemku:
Řešené prodloužení vodovodního řadu bude začínat na stávajícím vodovodním řadu PVC 80 před
stávajícím koncovým podzemním hydrantem, poté pokračuje zelení do stávající silnice II/183, kde
pokračuje v zeleném pásu komunikace do části obce Kloušov, kde je zakončen podzemním hydrantem
DN 80 v souladu s výkresy C.3a, C.3b, C.3c Koordinačních situace dle katastrální mapy v měřítku 1:500,
jež je součástí projektové dokumentace „ Vodovodní přivaděč Merklín - Kloušov s odběrným místem k.ú.
Kloušov“, kterou vypracovala Edita Halmáš a autorizoval Ing. Václav Mach autorizovaný inženýr pro
vodohospodářské stavby (ČKAIT 0200074) v prosinci 2021, ověřené ve vodoprávním řízení.
Vymezení území dotčeného vlivy stavebního záměru:
Záměrem budou dotčeny pozemky, na kterých se záměr umisťuje, Dále (mimo pozemky, na nichž se
záměr umisťuje) budou vznikem ochranného pásma vodovodu dotčeny pozemky parc. č. 662/6, 768/1,
662/46, 662/41 v katastrálním území Merklín, 102/24, 102/25, 101/1, 499/30, v katastrálním území
Kloušov.
Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona
stanovuje povinnosti a podmínky
1. Stavební záměr bude dokončen nejpozději do 31.12.2026.
2. Stavební záměr bude proveden podle projektové dokumentace „ Vodovodní přivaděč Merklín Kloušov s odběrným místem k.ú. Kloušov“, kterou vypracovala Edita Halmáš a autorizoval Ing.
Václav Mach autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0200074) v prosinci 2021,
ověřené ve vodoprávním řízení.
3. Nové vodovodní potrubí bude v místě křížení bezejmenného vodního toku IDVT 10264376 vedeno
kolmo na osu vodního toku, umístěno v chráničce uložené min. 1,0 m pode dnem koryta toku
s minimálním oboustranným přesahem 2 m od vnějších stran vodního toku.
4. Trasa křížení vodovodního potrubí bude trvale označena na březích koryta vodního toku ocelovými,
signalizačními tyčemi (min. průměr 25mm).
5. Lesy České republiky, s.p. Oblastní ředitelství západní Čechy jako správce výše uvedeného majetku,
bude informován o průběhu prací, týkajících se vodního toku. Zahájení prací bude oznámeno
příslušnému správci, a dále bude vyzván ke kontrole provedení dokončovacích prací v korytě vodního
toku. Provedená kontrola bude potvrzena písemným zápisem. Případné závady budou odstraněny dle
připomínek správce toku na náklady investory.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního
orgánu: Obec Merklín, Zámek č.p. 1, 334 52 Merklín u Přeštic

Č.j. PR-OŽP-SPK/46852/2022

str. 3

Odůvodnění:
Dne 2.2.2022 podal žadatel žádost o vydání společného povolení ve společném územním a stavebním
řízení podle § 94j stavebního zákona. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Žádost byla úplná a byla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení.
Stavba vodovodu je dle § 55 odst. 1 písm. c) je vodním dílem, k jehož provedení je dle § 15 odst. 1
vodního zákona třeba povolení vodoprávního úřadu. Toto vodní dílo lze dle § 15 odst. 6 vodního zákona
vodoprávním úřadem povolit ve společném územním a stavebním řízení
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům. Vodoprávní
úřad upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádosti
poskytovaly dostatečné podklady pro posouzení a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto
oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně
je upozornil, že na později podané námitky nebude možno brát zřetel.
Vodoprávní úřad současně dal možnost účastníkům řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního
řádu vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 dnů po uplynutí lhůty pro námitky a
připomínky.
Z ustanovení § 160 odst. 2 stavebního zákona mj. vyplývá povinnost provádět stavbu v souladu s
rozhodnutím vodoprávního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací. Projektovou dokumentaci
stavebního záměru „ Vodovodní přivaděč Merklín - Kloušov s odběrným místem k.ú. Kloušov“, kterou
vypracovala Edita Halmáš a autorizoval Ing. Václav Mach autorizovaný inženýr pro vodohospodářské
stavby (ČKAIT 0200074) v prosinci 2021. Dokumentace řeší trvalou stavbu vodovodního přivaděče
v obci Merklín, mezi částmi Merklín a Kloušov, s odběrným místem v k.ú. Kloušov.
Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:
•

Závazné stanovisko obecného stavebního úřadu Městského úřadu Stod příslušného k povolení stavby
vedlejší č.j. 547/22/OV ze dne 24.2.2022 s podmínkou k umístění, která byla zohledněna ve výrokové
části tohoto rozhodnutí.

•

Koordinované závazné stanovisko a vyjádření dotčených orgánů MěÚ Přeštice ze dne 28.12.2021 č.j.
PR-OVÚP-DVV/89046/202, ve kterém orgán územního plánování vydal závazné stanovisko s
podmínkou, že záměr bude umístěn v souladu s předloženou dokumentací pro vydání společného
povolení, vypracovanou Editou Halmáš, odpovědný projektant Ing. Václav Mach ČKAIT 0200074,
tato podmínka byla v rámci tohoto rozhodnutí zohledněna.

•

K záměru vydala Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni souhlasné závazné
stanovisko č.j. KHSPL/34014/21/2021 ze dne 23.12.2021 bez podmínek.

Vyjádření správců inženýrských sítí:
•

Souhlas s realizací provozovatele vodovodu v obci Merklín č.j. 021070166110 ze dne 3.12.2021.s
požadavkem, který se týká materiálu přípojky. Požadovaný materiál přípojky je obsahem dodatku
projektové dokumentace a je součástí tohoto rozhodnutí.

•

K žádosti bylo předloženo vyjádření ke společnému územnímu a stavebnímu řízení CETIN a.s. č.j.
500706/22 ze dne 3.1.2024.

•

K žádosti bylo předloženo vyjádření GasNet. s.r.o. k projektové dokumentaci zn. 5002511254 ze dne
6.12.2021.

•

ČEZ Distribuce a.s., vydala souhlas s předloženou projektovou dokumentací zn. 1122127835 ze dne
20.12.2021.

Vodoprávnímu úřadu bylo dále předloženo:
•

Stanovisko krajského ředitelství policie Plzeňského kraje KRPP-153171-2/ČJ-2021-031106-47ze dne
1.12.2021.

•

Souhlasy podle § 184a stavebního zákona s vyjádřením účastníka řízení ke stavebnímu záměru na
pozemcích, jež nejsou ve vlastnictví žadatele.

•

Plná moc pro zastupování žadatele.
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Stanovisko správce povodí Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka zn. PVL84883/2021/340/Chr PVL-18458/2021/SP ze dne 6.12.2021 bez připomínek.

Umístění záměru a záměr je v souladu:
s obecnými požadavky na využívání území podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území a podle § 18 a 19 stavebního zákona
s technickými požadavky pro vodní díla podle ustanovení § 10 vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických
požadavcích pro vodní díla, resp. § 11 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
Podmínku č. 1 výroku tj. konkrétní určení dokončení stavebního záměru vodoprávní úřad stanovil na
návrh žadatele.
Podmínkou č. 2 výroku je zajištěno, že stavební záměr bude proveden podle projektové dokumentace
předložené žadatelem v tomto řízení.
Podmínkami č. 3 a č.4 a č.5 vodoprávní úřad zohlednil podmínky správce dotčeného vodního toku.
Záměr je z hlediska vodního zákona možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení
chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a
kvantitativního stavu dotčeného útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich
dobrého stavu.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v
ustanoveních vodního zákona, zákona o vodovodech a kanalizacích a stavebního zákona, projednal ji s
účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou
ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti a projednání věci s
účastníky řízení nebyly shledány důvody bránící schválení záměru.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Účastníkem ve věci žádosti o společné povolení je:
−

podle § 94k písm. a) stavebního zákona: Obec Merklín,

−

podle § 94k písm. b) stavebního zákona a § 115 odst. 4 vodního zákona: Obec Merklín,

−

podle § 94k písm. d) stavebního zákona: Josef Suchý, Taťána Suchá, Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Zemědělské družstvo Merklín u Přeštic, Pavla
Skálová, Ing. Karel Vacík, Marcela Vacíková, Libor Schejbal, Ester Schejbalová, Stavební
bytové družstvo Plzeň - jih se sídlem v Přešticích, Římskokatolická farnost Merklín,

−

podle § 94k písm. e) stavebního zákona: vlastníci pozemků (a staveb na nich) parc.č. 101/1,
102/24, 102/25, 499/30 v k.ú. Kloušov a 371/1, 371/2, 372, 662/6, 662/41, 662/46, 768/1, 768/12,
768/12, 768/20, 768/40 v k.ú. Merklín u Přeštic,

−

podle § 115 odst. 5 vodního zákona: Lesy České republiky, s.p.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Stanovisko správce toku Lesy České
republiky „ Vyjádření správce toku k projektové dokumentaci stavby “Vodovodní přivaděč Merklín –
Kloušov s odběrným místem v k.ú. Kloušov“ s podmínkami. Podmínka č. 1 byla zohledněna v podmínce
č.2 tohoto rozhodnutí. Podmínky č. 2, č. 4 a č. 6 byly zohledněny v podmínkách č.3, č 4 a č.5 tohoto
rozhodnutí. Podmínce č.3, cituji : „ Stavbou bude trvale dotčeny pozemky parc.č. 102/24, 102/25 v k.ú.
Kloušov, které jsou ve správě Oblastního ředitelství západní Čechy. Před vydáním stavebního povolení
požadujeme vyřízení majetkoprávní ho vypořádání. S žádostí o vyhotovení příslušných smluv se laskavě
obraťte na referenta pro katastr, paní Ing. Moniku Kopeckou, tel 956945336, email:
monika.kopecka@lesycr.cz“ vodoprávní úřad nevyhověl, jelikož stavebník má před zahájením realizace
stavebního záměru povinnost majetkoprávní vztahy vyřešit. Být oprávněn povolením ke stavebnímu
záměru ještě neznamená, že se ho povinnost vypořádání majetkoprávních vztahů netýká. Vodoprávní
úřad je toho názoru, že požadované vypořádání je nutné až v případě realizace stavby, že je vydáno
oprávnění ke stavebnímu záměru ještě neznamená, že stavební záměr bude realizován. Podmínku č. 5,
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cituji: „ Uskladňování PHM, olejů a ostatních závadných látek včetně doplňování do strojů bude
prováděno výhradně mimo území, kde by mohlo dojít ke splavení látek do toku.“ vodoprávní úřad do
tohoto rozhodnutí nezahrnul, neboť se jedná o zákonnou povinnost plynoucí z ustanovení § 39 odst. 1
vodního zákona a tyto povinnosti nelze duplicitně ukládat.
Ostatní účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Vodoprávní úřad pouze upozorňuje:
Realizace záměru nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci. Společné
povolení podle § 94p odst. 5 stavebního zákona pozbývá platnosti, jestliže realizace záměru nebyla
zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Z ustanovení § 160 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona mj. vyplývá, že výše povolenou stavbu vodního
díla může provádět jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při realizaci zabezpečí odborné vedení
provádění stavby, nemůže tedy žadatel stavbu provést sám pro sebe svépomocí a dále povinnost provádět
stavbu v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací.
Podle ustanovení § 152 stavebního zákona je stavebník mj. povinen oznámit vodoprávnímu úřadu předem
termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, před
zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat
jej tam až do dokončení stavby. Zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená
dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich
kopie. Ohlásit vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby a umožnit
provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit, taktéž
ohlásit závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby neprodleně po
jejich zjištění
Záměrem, jeho realizací a užíváním nesmí být způsobena škoda třetím osobám, zejména při zásahu na
sousedních pozemcích, do stávajících staveb včetně sítí, případné vzniklé škody je třeba řešit na základě
dohody stran či u příslušného soudu občanskoprávní cestou. Stavebník, dodavatel a účastnící řízení jsou
ve vlastním zájmu z důvodů chránění svých práv povinni tvrzení o vzniku škody doložit důkazy.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení
společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace žadateli,
vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k
umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o
soubor staveb a také zašle žadateli štítek obsahující identifikační údaje o schváleném záměru. Žadatel je
povinen štítek před zahájením realizace záměru umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení realizace.
Vodoprávní úřad upozorňuje na skutečnost oznámit s předstihem archeologickému ústavu záměr provádět
výkopové práce v území s archeologickými nálezy v souladu s § 22 památkového zákona
Dle § 29 odst. 2 vodního zákona osoba, která způsobí při provozní činnosti ztrátu podzemní vody nebo
podstatné snížení možnosti odběru ve zdroji podzemních vod, popřípadě zhoršení jakosti vody v něm, je
povinna nahradit škodu, která tím vznikla tomu, kdo má povoleno odebírat podzemní vodu z tohoto
vodního zdroje, a dále provést podle místních podmínek potřebná opatření k obnovení původního stavu.
Náhrada spočívá v opatření náhradního zdroje vody. Není-li to možné nebo účelné, je povinna poskytnout
jednorázovou náhradu odpovídající snížení hodnoty tohoto nemovitého majetku, s jehož užíváním je
povolení spojeno. Ve sporech o náhradu škody nebo o její výši rozhoduje soud. Tím nejsou dotčeny
obecné předpisy o náhradě škody.
Vodoprávní úřad dále upozorňuje na skutečnost, že po dokončení stavby bude její užívání možné pouze
na podkladě vydaného kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat dle § 81 správního řádu a násl. do 15 dnů ode dne jeho oznámení
ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje 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.

Kateřina Špidlová v.r.
referent odboru životního prostředí

Za správnost vyhotovení:
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 2.5.2022.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
INGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o., IDDS: krkzmdq
sídlo: Bližanovy č.p. 85, 340 34 Plánice
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GasNet. s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Sídlo: Plynárenská 499/1 Zábrdovice, 602 00 Brno
Josef Suchý, Střední č.p. 639/12, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23
Taťána Suchá, 1. máje č.p. 92, 334 52 Merklín u Přeštic
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
sídlo: Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26
Zemědělské družstvo Merklín u Přeštic, IDDS: wweuvmt
sídlo: Družstevní č.p. 276, 334 52 Merklín u Přeštic
Pavla Skálová, Luční č.p. 732, 348 02 Bor u Tachova
Ing. Karel Vacík, Komenského č.p. 216, 334 52 Merklín u Přeštic
Marcela Vacíková, Komenského č.p. 216, 334 52 Merklín u Přeštic
Libor Schejbal, Husova č.p. 1043, 334 01 Přeštice
Ester Schejbalová, Husova č.p. 1043, 334 01 Přeštice
Stavební bytové družstvo Plzeň - jih se sídlem v Přešticích, IDDS: 5tzsm6g
sídlo: Hlávkova č.p. 23, 334 01 Přeštice
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Římskokatolická farnost Merklín, Školní č.p. 13, 334 52 Merklín u Přeštic
Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství západní Čechy, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Krušnohorská č.p. 1010/7, 360 10 Karlovy Vary 10

účastníci (veřejnou vyhláškou)
vlastníci pozemků (a staveb na nich) parc.č. 101/1, 102/24, 102/25, 499/30 v k.ú. Kloušov a 371/1,
371/2, 372, 662/6, 662/41, 662/46, 768/1, 768/12, 768/12, 768/20, 768/40 v k.ú. Merklín u Přeštic
dotčené správní úřady
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Městský úřad Přeštice, odbor výstavby a ÚP, úřad územního plánování, Masarykovo nám. č.p. 107, 334
01 Přeštice
Městský úřad Stod, odbor výstavby, IDDS: u4abzrc
sídlo: nám. ČSA č.p. 294, 333 01 Stod
k vyvěšení na úřední desce
Městský úřad Přeštice, kancelář starosty, Masarykovo nám. č.p. 107, 334 01 Přeštice
Obecní úřad Merklín, IDDS: 8e8brch
sídlo: Zámek č.p. 1, 334 52 Merklín u Přeštic
ostatní
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

